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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Στη διάρκεια των αιώνων οι πόλεις αποτελούσαν το 

σταυροδρόμι διαδικασιών διαπεριφερειακής και διηπειρωτικής 
κλίμακας και δεν είναι τυχαίο που η ιστορία της εξωτερικής 
πολιτικής ξεκινά με επίκεντρο του ενδιαφέροντός της την 
πολιτική των πόλεων. Η Αρχαία Αθήνα και η Αρχαία Ρώμη, οι 
πόλεις της Χανσεατικής Λίγκας, η Γένοβα, η Γενεύη, η Βαγδάτη, 
το Κάιρο, η Κωνσταντινούπολη, η καθεμιά από αυτές βρισκόταν 
στο σταυροδρόμι των μεγαλύτερων εξελίξεων στην εποχή τους. 
Αυτό που κάνει τη διαφορά σήμερα είναι η συνύπαρξη 
πολλαπλών δικτύων και η ένταση, η περιπλοκότητα και η 
παγκόσμια έκταση αυτών των δικτύων.  

Η σύγχρονη ιστορία των διεθνών συνεργασιών των ΟΤΑ, 
και ειδικότερα ο ‘δικτυωμένος ευρωπαϊκός Δήμος’, ανατρέχει 
στις αρχές του 20ου αιώνα, στο πλαίσιο, αφενός, της 
πρωτοβουλίας των εκπροσώπων της εργατικής τάξης να 
υποστηρίξει συνεργασίες για τη βελτίωση των κοινωνικο-
οικονομικών συνθηκών διαβίωσης, και αφετέρου, ενός 
ουτοπικού οράματος εκείνων που αγωνίζονταν για την ενότητα 
της ανθρωπότητας σε μια παγκόσμια αδελφοσύνη των λαών. 

Οι ιδέες και τα ιδανικά της Διεθνούς Ένωσης Τοπικών 
Αρχών (IULA) που συστήθηκε το 1913, η οποία αναπτύχθηκε 
ως o «πλέον άμεσος πρόγονος της σημερινής οργανωμένης 
διεθνούς συνεργασίας των κοινοτήτων», υπογραμμίζουν τους 
στόχους των διεθνών σχέσεων των Δήμων εκείνη την εποχή, 
δηλαδή την ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων και, από μια 
περισσότερο ιδεολογική άποψη, τη συσπείρωση όλων των 
οργανισμών της Ευρώπης. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
προκάλεσε μια εντατικοποίηση και σύσφιξη των διεθνών 
σχέσεων των Δήμων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 
αδελφοποιήσεων πόλεων. Έτσι, τον Ιανουάριο του 1951 
πενήντα δήμαρχοι ένωσαν τις δυνάμεις τους, ενσωματώνοντας 
την τοπική διάσταση στο εγχείρημα της οικοδόμησης της 
Ευρώπης και δημιούργησαν μια εθελοντική οργάνωση το 
Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) 



6 

 

που έμελλε να γίνει το μεγαλύτερο φόρουμ των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών. 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 υπήρχαν επτά 
διεθνή (παγκόσμια ή διευρωπαϊκά) δίκτυα πόλεων. Στη μακρά 
περίοδο από το 1957 έως το 1982, μόλις ένα νέο διεθνές δίκτυο 
πόλεων εμφανίστηκε: το Διεθνές Δίκτυο για την Αστική 
Ανάπτυξη (INTA) το 1974. Ωστόσο, από τις απαρχές της 
δεκαετίας του 1980 τα διεθνή δίκτυα πόλεων, τα οποία 
δραστηριοποιούνταν στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, 
γνώρισαν μια πραγματική έκρηξη. Έπειτα από μια περίοδο 
σταθερής και συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των δικτύων 
εκτοξεύθηκε ξαφνικά από τα 8 το 1982 στα 49 το 2004 (60% 
αύξηση), μολονότι στη συνέχεια παρατηρήθηκε ότι ένα 
σημαντικό ποσοστό του αριθμού τους (18%) έπαψε να 
υφίσταται μέχρι τον Απρίλιο του 20131.  Εκτός από πόλεις, 
όπως η Βαρκελώνη, το Παρίσι, οι Βρυξέλλες και το Ελσίνκι, έχει 
καταγραφεί μεγάλος αριθμός (άνω των 180) ευρωπαϊκών 
πόλεων που συμμετέχουν στη διακυβέρνηση αυτών των 
δικτύων. Παραδείγματα πρώιμων δικτύων πόλεων αποτελούν οι 
Ενεργειακές Πόλεις (1990), η Συμμαχία των Πόλεων για την 
Κλιματική Αλλαγή (1990), το Eurocities (1986), το Eurotowns 
(1991), το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια (1987). 

Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δικτύων πόλεων ήταν 
μέρος μιας στρατηγικής μεγάλων και μεσαίου μεγέθους πόλεων 
για να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους, όπως η δημιουργία 
ενός συστήματος επιρροής για την αντιμετώπιση τρίτων μερών, 
η κατοχύρωση μιας θέσης στη διεθνή αρένα που τους επέτρεπε 
πρόσβαση και χρήση πληροφοριών και ανταλλαγή εμπειριών 
και τεχνογνωσίας, καθώς και η συμμετοχή σε μεγάλου 
γεωγραφικού εύρους δράσεις.  

Ωστόσο, εκτός από τα λεγόμενα «αυτοδιοικητικά» δίκτυα 
πόλεων, τα οποία συστήνονται με πρωτοβουλία των ίδιων των 
τοπικών αρχών, συναντούμε και διεθνή δίκτυα πόλεων που ad 

                                                 
1 Βλ. A. Labaeye, and T. Sauer (2013) ‘City Networks and the Socio-

Ecological Transition. A European Inventory’, Work Package 501. MS89 
Research Paper on Meta Study Completed, Task 501.1’. Working Paper no 
27, (wwwforEurope). 
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hoc συστήνονται για να υλοποιήσουν ένα ενωσιακά 
συγχρηματοδοτούμενο έργο («τα εργοκεντρικά δίκτυα 
πόλεων»), χωρίς δεσμεύσεις βιωσιμότητας και συνέχισης 
λειτουργίας τους για την επαύριον του κλεισίματός τους.  

Πιο συγκεκριμένα, από το 1989 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνηγόρησε για τη δημιουργία αστικών και περιφερειακών 
δικτύων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, αρχικά στο πλαίσιο πιλοτικών έργων, και αργότερα 
περισσότερο επίσημα με την πρωτοβουλία RECITE Ι και ΙΙ 
(Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης). Το RECITE υποστήριζε 
πρότυπα θεματικά δίκτυα συνεργασίας πόλεων και 
περιφερειών, η συγκρότηση και η υλοποίηση των οποίων 
στηρίχτηκε στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών. Η 
Κοινότητα πρότεινε τομείς διαπεριφερειακής συνεργασίας και 
προωθούσε με διάφορους τρόπους τη δημιουργία 
διευρωπαϊκών δικτύων από τοπικές αρχές με κοινά 
ενδιαφέροντα. Μετά από αυτήν την πιλοτική εμπειρία, η ΕΕ 
προώθησε την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG. Μάλιστα, 
στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Δέσμη Γ της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας INTERREG III (και στη συνέχεια το Πρόγραμμα 
INTERREG IVC) σχεδιάστηκε με σκοπό την ενδυνάμωση της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μέσω της προώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας ως 
εργαλείου για τη δημιουργία ευκαιριών για διάφορες μορφές 
ανταλλαγής (γνώσης, πρακτικών κτλ.) μεταξύ συμμετεχόντων. 
Σε αυτές τις πρωτοβουλίες θα προστεθούν το Πρόγραμμα 
εδαφικής συνεργασίας URBACT, αλλά και αργότερα το 
ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europe for Citizens.  

Bέβαια, η πλειονότητα των πόλεων που συμμετέχουν στα 
θεματικά δίκτυα των συγκεκριμένων προγραμμάτων έχουν 
συνήθως παράλληλο ρόλο και στα άλλα ευρωπαϊκά 
(«αυτοδιοικητικά») δίκτυα πόλεων. Μάλιστα, τα δίκτυα των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας αξιοποιούν 
το έργο υφιστάμενων ευρωπαϊκών δικτύων πόλεων, μολονότι 
διαθέτουν ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις 
άλλες διευρωπαϊκές δικτυώσεις των τοπικών αρχών.  Πρώτον, 
αυτού του είδους τα «εργοκεντρικά» δίκτυα ξεχωρίζουν για την 
πολυμορφία των μελών τους, από άποψη νομικής 
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προσωπικότητας και γεωγραφικής προέλευσης. Στα δίκτυα αυτά 
τίθενται κυρίως επικεφαλής οι περιφέρειες, ενώ, για παράδειγμα, 
στο Eurocities και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αστική Γνώση 
κυριαρχούν εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και επιστημονικού 
χώρου. Δεύτερον, το μέγεθος του προϋπολογισμού για τα 
θεματικά δίκτυα αυτών των προγραμμάτων υπολείπεται εκείνου 
των άλλων διευρωπαϊκών δικτύων πόλεων. Αυτό όμως 
διασφαλίζει τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα υψηλούς βεληνεκούς 
συμμετεχόντων που δεν υποκινούνται από τους «λάθος 
λόγους» (οικονομικό μέγεθος), αλλά από τη δυνατότητα να 
διαμορφώσουν, μέσω της θεματικής δικτύωσης, την ατζέντα για 
την αστική ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες τους. Τρίτον, η 
έλλειψη πρακτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων των έργων 
των δικτύων των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας δεν 
οφείλεται στο χαμηλό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί σε αυτά, 
αλλά στη φιλοσοφία και στον τρόπο λειτουργίας του 
Προγράμματος. Ενώ δίκτυα, όπως το Eurocities, διαθέτουν μέλη 
από ένα σχετικά περιορισμένο κοινωνικό περιβάλλον 
(ακαδημαϊκό), οι συζητήσεις και η μαζική συμμετοχή των 
εταίρων τους επισκιάζει τις διακρατικές ανταλλαγές και τις 
μαθησιακές εκδηλώσεις, για παράδειγμα, των δικτύων του 
URBACT. Ωστόσο, ελάχιστα ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων 
υποχρεώνουν τα μέλη τους, όπως το URBACT, να εκπονήσουν 
ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης. Μπορεί το Eurocities να ενθαρρύνει 
βαθυστόχαστες συζητήσεις για την αστική ανάπτυξη, δεν 
διαθέτει, όμως, διαδικασίες για την εφαρμογή αυτών των ιδεών 
σε πρακτικό επίπεδο. Επομένως, αυτό που προκύπτει από τα 
ανωτέρω είναι ότι τα δίκτυα πόλεων των προγραμμάτων 
εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να αξιολογούνται, λιγότερο σε 
σχέση με τον προϋπολογισμό τους, και περισσότερο για τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες αξιοποίησης του προϊόντος των 
διακρατικών ανταλλαγών. 

Εκτός από τα «αυτοδιοικητικά» και τα «εργοκεντρικά» 
δίκτυα, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τις συνεργατικές 
πρωτοβουλίες της ΕΕ («τα ενωσιακά δίκτυα πόλεων»), όπως το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Τοπική Ένταξη και την Κοινωνική 
Δράση (ELISAN), την Ένωση Ευρωπαϊκών Πόλεων και 
Περιφερειών για τον Πολιτισμό (Les Rencontres), αλλά και 
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άλλων οργανισμών, όπως εκείνα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων 
για τις Τοπικές Πολιτικές Ένταξης Μεταναστών, Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία των Πόλεων κατά του Ρατσισμού κ.α.). 

Όπως αναπόδραστα προκύπτει από την προηγηθείσα 
ανάλυση, τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών τοπικών αρχών έχει προσλάβει νέες μορφές 
δικτυακής διακυβέρνησης. Γίνεται πλέον αποδεκτό ότι η 
δικτύωση πόλεων έχει εξελιχθεί σε μια τέταρτη συνιστώσα της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας2, που τέμνει εγκάρσια τις 
τρεις βασικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, οι οποίες καθιερώθηκαν από τα σχετικά 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας (INTERREG), παρέχοντας 
ένα συμπληρωματικό και υποστηρικτικό πλαίσιο για τη 
διασυνοριακή, διαπεριφερειακή ή διακρατική συνεργασία.  

 Σε πρόσφατη μελέτη της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τονίζει, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων, ότι 
δραστηριοποιούνται σε τομείς δημόσιας πολιτικής, όπως οι 
μεταφορές και ο περιφερειακός σχεδιασμός, η οικονομική 
ανάπτυξη, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η έρευνα, η εκπαίδευση 
και η απασχόληση3. Επίσης, τα δίκτυα πόλεων αναγνωρίζεται 
ότι λειτουργούν  και σε μακροπεριφερειακό επίπεδο, στο 
διακρατικό Πρόγραμμα συνεργασίας της Περιφέρειας της 
Βαλτικής Θάλασσας, όπου προβλέπονται τόσο μέτρα για 
επενδύσεις σε υποδομές, όσο και μέτρα για την προβολή και την 
ενθάρρυνση συνεργειών μεταξύ φορέων για τη δημιουργία μιας 
΄διεθνούς ζώνης ολοκλήρωσης’.  

Ήδη, από το 2009, η Λευκή Βίβλος για την Πολυεπίπεδη 
Διακυβέρνηση της Επιτροπής των Περιφερειών είχε 
υπογραμμίσει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τον καίριο ρόλο 
των δικτύων των ΟΤΑ: «Η διακυβέρνηση διαρθρώνεται ολοένα 

                                                 
2 Βλ. Committee of the Regions (2001) Transeuropean Cooperation between 

Territorial Authorities. New Challenges and Future Steps necessary to 
Improve Cooperation, Brussels: CoR. 
3 Βλ. CEC (2011) Cities of Tomorrow. Challenges, Visions, Ways Forward, 
Directorate General for Regional Policy, Brussels: Commission of 
the European Communities. 
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και περισσότερο σε δίκτυα και δίνει έμφαση σε μια δυναμική 
οριζόντιας συνεργασίας. Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τη λήψη υπόψη 
των πολλών ενεργών δικτύων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο»4. Τα δίκτυα, οι 
οργανώσεις και οι ενώσεις των εδαφικών αρχών συμβάλλουν 
στην κινητοποίηση των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
ευρωπαϊκή διαδικασία και στην εμπλοκή τους στους 
επιχειρησιακούς μηχανισμούς της εδαφικής συνεργασίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί, 
αφενός, να αναδείξει το βαθμό δικτύωσης των Δήμων της 
χώρας την τελευταία δεκαετία, μέσα από την καταγραφή και 
ανάλυση των εγκεκριμένων από τη διυπουργική Επιτροπή του 
άρθ. 4 παρ.2β του ν.3345/2005 συμμετοχών τους σε διεθνή 
δίκτυα πόλεων, και αφετέρου, να διαφυλάξει τη θεσμική μνήμη, 
η οποία είναι απαραίτητη για ένα δημόσιο φορέα της κεντρικής 
διοίκησης με επιτελικό, ελεγκτικό και συντονιστικό ρόλο στον 
τομέα των διεθνών συνεργασιών των φορέων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
 Κρίνεται σκόπιμο, επομένως, το αποτέλεσμα που 
καταγράφεται σε αυτές τις σελίδες να μελετηθεί από όλους τους 
άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς με μια περισσότερο 
κριτική ματιά προκειμένου να εξεταστεί η προστιθέμενη αξία της 
δικτύωσης των Δήμων και η αξιοποίησή της προς όφελος των 
τοπικών κοινωνιών αλλά και ως επικουρικού εργαλείου για τους 
αρμοδίους χειριστές θεμάτων εξωτερικής πολιτικής της χώρας. 
      

    Αθήνα, Μάιος 2017

                                                 
4 Βλ. Επιτροπή των Περιφερειών (2009) Λευκή Βίβλος για την Πολυεπίπεδη 

Διακυβέρνηση της Επιτροπής των Περιφερειών, Βρυξέλλες: ΕτΠ.  
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 Με τα άρθρα 219-221 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν.3463/2006)  διευρύνθηκαν οι διεθνείς 
συνεργασίες των Δήμων αφού δεν περιορίζονται πλέον μόνο 
στην πραγματοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων και ανταλλαγών αποστολών, αλλά καλύπτουν και 
την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την 
προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και 
κοινωνικών σχέσεων. Ειδικότερα, σε σχέση με τη διεθνή 
δικτύωση των ελληνικών Δήμων προβλέφθηκε στο άρθρο 219 
παρ.1 εδαφ. α΄ και β’: 

 Σε διεθνές επίπεδο, η συμμετοχή των Δήμων σε δίκτυα 
πόλεων και ενώσεις για την προαγωγή της 
διαπεριφερειακής και της συνοριακής συνεργασίας.  

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συμμετοχή των Δήμων σε 
προγράμματα, δίκτυα και πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 

 Από τις ανωτέρω διατάξεις, προκύπτει μια διάκριση 
μεταξύ των θεσμικών δικτύων Δήμων της ΕΕ και εκείνων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και των υπολοίπων διεθνών δικτύων 
Δήμων διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας. 
Βέβαια, στο πλαίσιο των ανωτέρω δικτύων θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη, αφενός, εκείνα που συστήνονται για την 
υλοποίηση έργων (projectised city networks), στο πλαίσιο των 
κατεξοχήν ευρωπαϊκών προγραμμάτων δικτύωσης πόλεων 
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(URBACT και Europe for Citizens), και αφετέρου, εκείνα που 
συστήνονται από τους ίδιους τους Δήμους και άλλους 
δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς.  
 Παράλληλα, προβλέφθηκε στην παρ.6 του άρθρου 219, η 
δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλου του Δήμου σε δίκτυα 
πόλεων στα οποία είναι μέλος για τη γραμματειακή τους 
υποστήριξη. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του 
διοικούντος το δίκτυο οργάνου και σύμφωνη γνώμη του οικείου 
δημάρχου. 

Το Πρόγραμμα Καλλικράτης (ν.3852/2010) εξειδίκευσε, 
σε σχέση με τα διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων, τη νομική 
μορφή τους, ενώ ρύθμισε ζητήματα που αφορούν τη σύσταση 
και λειτουργία τους.  Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 101 
προβλέφθηκε ότι τα δίκτυα πόλεων που έχουν την έδρα τους 
στην Ελλάδα λειτουργούν με τη μορφή της Αστικής Εταιρείας Μη 
Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (βλ. άρθρα 741-784 του Αστικού 
Κώδικα). Μέλη αυτών των δικτύων, σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 101, μπορεί να γίνουν, εκτός από τους φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, και κοινωνικοί φορείς που έχουν 
καταστατικούς σκοπούς αντίστοιχους αυτών των δικτύων, 
καθώς και πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα. Περαιτέρω, 
στο ίδιο άρθρο ρυθμίστηκε η εσωτερική λειτουργία αυτών των 
δικτύων βάσει καταστατικού στο οποίο «καθορίζονται οι πόροι, 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, η διοίκησή τους 
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία 
τους». Επίσης, για την εσωτερική λειτουργία αυτών των δικτύων 
εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις των άρθρων 249-284 του 
ν.4072/2012. 

Από τις ανωτέρω διατυπώσεις προκύπτει ότι η εθνική μας 
νομοθεσία περί διεθνών/ευρωπαϊκών δικτύων πόλεων 
παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της δικτύωσης 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλέποντας τη νομική φύση 
αυτών των δικτύων σε εθνικό επίπεδο, τη διευρυμένη σύνθεση  
(δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης), την οργανωτική διάρθρωση αλλά και τη 
γραμματειακή στελέχωσή τους.  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ.3 του 
ΚΔΚ, για τη συμβατότητα της συμμετοχής των Δήμων σε διεθνή 
και ευρωπαϊκά δίκτυα με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων 
τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 
χώρας απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 
διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του ν.3345/2005 
(ΦΕΚ 138 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει. 

Η δε διαδικασία υποβολής των αιτημάτων των Δήμων 
προς την εν λόγω Επιτροπή για τη χορήγηση της σχετικής 
σύμφωνης γνώμης, οφείλει να πληροί τουλάχιστον τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. Κάθε πρόταση Δήμου για τη συμμετοχή του σε δίκτυο, 
συνοδεύεται από απόφαση του οικείου συμβουλίου. 

ii. Η απόφαση του συμβουλίου είναι επαρκώς 
αιτιολογημένη. Η αιτιολογία της απόφασης του 
συμβουλίου πρέπει να αποτυπώνει με αναλυτικό τρόπο 
την προστιθέμενη αξία και τους τομείς της εν λόγω 
συνεργασίας με το διεθνές δίκτυο, οι οποίοι δεν 
υπερβαίνουν το εύρος των αρμοδιοτήτων που ο νόμος 
έχει προβλέψει για τους Δήμους, τους σκοπούς, τα 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τις προβλεπόμενες 
δαπάνες και να συνοδεύεται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια 
από στοιχεία για το δίκτυο για το οποίο υπάρχει σχετικό 
ενδιαφέρον.  

iii. Η απόφαση των οικείων συμβουλίων, με όλα τα 
συνοδευτικά έγγραφα, αποστέλλεται στη Γραμματεία της 
τριμελούς Επιτροπής. Τούτο είναι απαραίτητο 
προκειμένου, προ της χορήγησης της αιτούμενης 
σύμφωνης γνώμης, να καταστεί δυνατή ενδεχόμενη 
επικοινωνία των μελών της Επιτροπής με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για παροχή περαιτέρω 
διευκρινίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή δεν 
εξετάζει αίτημα που αποστέλλεται στη Γραμματεία της, 
συνοδευόμενο από ελλιπή στοιχεία. 

iv. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα πως 
η συμμετοχή τυχόν ενδιαφερομένου Δήμου σε διεθνές 
δίκτυο πόλεων δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές, 
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ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ή ότι η συμμετοχή αυτή δεν 
δικαιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή 
γενικής πολιτικής της χώρας, με απόφασή της δύναται να 
απορρίψει το σχετικό αίτημα.  

v. Μετά τη λήψη της σύμφωνης γνώμης και την υλοποίηση 
της προτεινόμενης συνεργασίας, οι εμπλεκόμενοι Δήμοι, 
στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του σχετικού 
μητρώου της Επιτροπής με τις εγκριθείσες διεθνείς 
πρωτοβουλίες των ΟΤΑ της χώρας, μεριμνούν για την 
αποστολή στη Γραμματεία της Επιτροπής των σχετικών 
εγγράφων. 
Στη διάρκεια της περιόδου 2006-2016, η Επιτροπή 

εξέτασε συνολικά και χορήγησε σύμφωνη γνώμη σε 125 
αιτήματα   Δήμων για τη συμμετοχή τους σε διεθνή δίκτυα 
πόλεων. 
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ΙΙ. Η Πρακτική των Διεθνών Δικτύων 
Πόλεων 
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1. Η Έννοια των Διεθνών Δικτύων Πόλεων 

Γενικά, δίκτυο πόλεων είναι μία ομάδα πόλεων που όλες μαζί 
ευθύνονται αλλά και συμμερίζονται τους κοινούς σκοπούς με 
σκοπό την επικοινωνία, τη συνεργασία, το συνεταιρισμό. 
Ειδικότερα, ένα διεθνές δίκτυο: 
  

 αποτελεί μια πολυμερή συνεργασία και μια οργανωτική 
μέθοδο,  η οποία βελτιώνει τη λειτουργική δυναμική όλων 
των συμμετεχόντων μερών, 

 συνδέει εταίρους από διαφορετικές χώρες, που 
επιδιώκουν έναν ή περισσότερους κοινούς στόχους ή 
τομείς δημόσιας πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος και 
κανείς από αυτούς δεν αποβλέπει να επιβληθεί στους 
υπολοίπους. 

2. Τα χαρακτηριστικά των Διεθνών Δικτύων 
Πόλεων 

 Σύμφωνα με την κοινή εμπειρία και τη διεθνή πρακτική, 
τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός δικτύου πόλεων είναι τα εξής: 
 
α.  Εθελοντικός χαρακτήρας και αυτονομία των μελών του 
δικτύου. 
β. Συμμετοχή εταίρων (Ο.Τ.Α., Μ.Κ.Ο., ενώσεις Ο.Τ.Α., 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα κ.α.) από διαφορετικά 
κράτη με διακριτό νομικό καθεστώς (δημόσιο, ιδιωτικό, ενώσεις). 
γ. Προσήλωση σε κοινό ή κοινούς στόχους (μονοθεματικό ή 
πολυθεματικό δίκτυο) και στην προετοιμασία μιας ή 
περισσοτέρων πρωτοβουλιών. Τα δίκτυα πόλεων δεν 
οργανώνονται πλέον μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά 
διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στο επίπεδο του διαπολιτισμικού 
διαλόγου και των εκπαιδευτικών ανταλλαγών.  
δ. Προαιρετική νομική κατοχύρωση. Στην περίπτωση που δεν 
είναι νομικά κατοχυρωμένο, το δίκτυο οφείλει να συσταθεί 
σύμφωνα με έναν Καταστατικό Χάρτη δεσμεύσεων, 
υπογεγραμμένο από κάθε εταίρο. 



22 

 

ε.  Τήρηση ενός συνόλου κανόνων οικονομικής διαχείρισης και 
διαφάνειας. 
στ. Σεβασμός των αρχών της αμοιβαίας κατανόησης και ανοχής 
μεταξύ των εταίρων και της συλλογικής ευθύνης κατά την 
υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας.   

3. Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε Διεθνή Δίκτυα 
Πόλεων 

 Σε γενικές γραμμές, τα οφέλη που μπορεί ένας Ο.Τ.Α. να 
αποκομίσει από τη συμμετοχή του σε ένα διεθνές δίκτυο 
προσδιορίζονται από τους εξής παράγοντες: 
 

 Το λόγο ή τους λόγους σύστασης του δικτύου. 
 Το αριθμητικό και ειδικό βάρος των μελών του δικτύου. 
 Τους υλικούς και ανθρωπίνους πόρους του δικτύου. 
 Την περιφερειακή και διεθνή εμβέλεια του δικτύου. 
 Την εμπειρία και τεχνογνωσία των μελών του δικτύου σε 

θέματα διεθνών συνεργασιών. 
 
 Με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις και συνθήκες 
δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου, τα κυριότερα οφέλη 
που μπορεί ένας Ο.Τ.Α. ή η χώρα προέλευσής του να 
προσπορίσουν από την συμμετοχή του σε ένα διεθνές δίκτυο θα 
μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: 
 
α. Συντονισμένη προώθηση και προβολή των επιδιώξεων ή της 
ταυτότητας (brand-name) μιας τοπικής αρχής ή τοπικής 
κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
β. Δυναμική παρουσία, εκπροσώπηση, πρόσβαση και άσκηση 
πίεσης σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora και οργανισμούς. 
γ. Πολυμερής και βιώσιμη συνεργασία με άλλους Ο.Τ.Α. ή 
ενώσεις Ο.Τ.Α. της αλλοδαπής, με οργανώσεις της κοινωνίας 
πολιτών και με τον εθελοντικό τομέα. 
δ. Προετοιμασία ή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
προγράμματα και πρωτοβουλίες τρίτων. 
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ε. Απόκτηση τεχνογνωσίας, εμπειρίας, τεχνικών, βέλτιστων 
πρακτικών, αναγκαίων για τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. 
στ. Διευκόλυνση και παρακίνηση της απασχόλησης, αφού τα 
δίκτυα παρέχουν θέσεις εργασίας σε εκπαιδευόμενους νέους και 
επαγγελματίες. 
ζ. Σημαντικό εργαλείο για τις εθνικές κυβερνήσεις για την 
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών σε τομεακές πολιτικές (π.χ. 
πολιτισμού, εκπαίδευσης) και επικουρικά σε θέματα εξωτερικής 
πολιτικής. 
η. Παροχή αυξανόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε νέους σε διάφορους τομείς 
πολιτικής. 
θ. Αναζωογόνηση των διεθνών συνεργασιών και σχέσεων μιας 
χώρας σε γεωγραφικές περιοχές εθνικού ενδιαφέροντος. 

4.  Πρακτικά βήματα για τη σύσταση Διεθνών 
Δικτύων Πόλεων 

 Όπως στην περίπτωση των αδελφοποιήσεων πόλεων, η 
δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου πόλεων διανύει 
συγκεκριμένες φάσεις. 

4.1 Προσδιορισμός του επιδιωκόμενου στόχου 
(rationale) 

 Πριν απ’ οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 
επακριβώς το όραμα, ο λόγος που καθιστά αναγκαία τη 
σύσταση ενός διεθνούς δικτύου πόλεων. Με άλλα λόγια, να γίνει 
από όλους τους συμμετέχοντες κατανοητό τί είναι αυτό που 
επιδιώκουν να επιτύχουν σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο 
και μακροπρόθεσμο επίπεδο και πώς είναι δυνατό αυτό να γίνει 
τελικά εφικτό. 
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4.2 Εξασφάλιση υποστήριξης (support) 

 Η διασφάλιση της υποστήριξης των τοπικών, 
περιφερειακών, εθνικών και διεθνών φορέων αποτελεί μια 
μορφή εγγύησης, όχι μόνο για τη βιωσιμότητα του δικτύου, αλλά 
και για τη δυνατότητα υλοποίησης του επιδιωκόμενου στόχου 
του. Αυτό προϋποθέτει την αποσαφήνιση του στόχου και των 
επιμέρους επιδιώξεων του δικτύου προς κάθε ενδιαφερόμενο 
που επιθυμεί να στηρίξει ή ακόμη να συμμετάσχει ενεργά στο 
δίκτυο. 

4.3 Ανεύρεση εταίρων (partners) 

 Η ανεύρεση εταίρων για τη δημιουργία ενός δικτύου 
απαιτεί μια διερευνητική διαδικασία, ανάλογη με εκείνη που 
ακολουθείται στην περίπτωση των αδελφοποιήσεων. Όμως, 
στην περίπτωση ενός δικτύου θα πρέπει, για την επιλογή ενός 
εταίρου, να αποφασιστεί εξαρχής, εάν και σε ποιό βαθμό το 
δίκτυο θα έχει μονοθεματικό ή πολυθεματικό χαρακτήρα, 
ορισμένη χρονική διάρκεια ζωής, επίσημο ή ανεπίσημο τύπο. 
Επίσης, σκόπιμο θα ήταν, πριν την υποβολή οποιασδήποτε 
επίσημης πρότασης σε κάποιον εν δυνάμει εταίρο, να έχει 
προηγηθεί η ανάληψη μιας σειράς κοινών δράσεων και 
πρωτοβουλιών με τον ίδιο (π.χ. ύπαρξη σχέσεων 
αδελφοποίησης, από κοινού διοργάνωση ενός θεματικού 
συνεδρίου ή άλλων εκδηλώσεων με συμμετοχή μελών των 
τοπικών κοινοτήτων) που θα μπορούσαν να  αποτελέσουν 
οδηγό για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. 
 

4.4 Επισημοποίηση της σχέσης (agreement) 

 Μετά την καταρχήν συμφωνία των ενδιαφερόμενων 
μερών ως προς το χαρακτήρα, τους στόχους, τα μέσα 
υλοποίησης των επιδιώξεών τους, ακολουθεί η υπογραφή μιας 
διακήρυξης αρχών, όπου αποτυπώνονται ξεκάθαρα τα εξής 
στοιχεία: 
α. η ονομασία του δικτύου,  
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β. οι λόγοι που οδήγησαν τα συμμετέχοντα μέρη στη σύστασή 
του,  
γ. η αποστολή του δικτύου,  
δ. οι επιμέρους στόχοι και δράσεις του δικτύου,  
ε. τα μέσα υλοποίησης των στόχων του δικτύου, 
στ. η έδρα του δικτύου. 

4.5 Κατανομή αρμοδιοτήτων και οργανωτική δομή 
(responsibilities - structure) 

 Μετά την υπογραφή της διακήρυξης και τη συμφωνία επί 
των επιχειρησιακών δράσεων, οι εταίροι προχωρούν στην 
εκλογή προσωρινής διοικούσας επιτροπής. Σε αυτήν 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των εταίρων-πόλεων,  οι οποίοι 
αναλαμβάνουν, εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, να 
υλοποιήσουν τις εξής εργασίες: 
 

o Την εκπόνηση του σχεδίου δράσεων, τουλάχιστον 
για το πρώτο έτος λειτουργίας του δικτύου. 

o Την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού του 
δικτύου.  

o Την κατασκευή ιστοσελίδας. 
o Την ανάπτυξη επαφών και του συστήματος 

δημοσίων και διεθνών σχέσεων. 
o Τις ενέργειες διεύρυνσης του δικτύου. 

 
Στον εσωτερικό κανονισμό του δικτύου καθορίζονται τα εξής: 
 

o Οι σκοποί του δικτύου. 
o Οι όροι συμμετοχής στο δίκτυο (π.χ. ενεργά, επίτιμα, 

μόνιμα, προσωρινά, συνδεδεμένα μέλη, ύψος 
οικονομικής συνδρομής ανά κατηγορία μελών, 
τερματισμός ιδιότητας μέλους, υποχρεώσεις και 
δικαιώματα μελών). 

o Η οργανωτική διάρθρωση του δικτύου. Η διεθνής 
εμπειρία έχει καταδείξει ότι ένα δίκτυο πόλεων 
διαθέτει, συνήθως, τα ακόλουθα όργανα: 
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 Γενική Συνέλευση: Στη Συνέλευση συμμετέχουν 
τα πλήρη μέλη του δικτύου. Ρόλος της 
Συνέλευσης είναι να καθορίζει τις γενικότερες 
κατευθύνσεις και να παρέχει καθοδήγηση στα 
υπόλοιπα όργανα του δικτύου. Επίσης, είναι 
αρμόδια για την αναθεώρηση θεμάτων του 
εσωτερικού κανονισμού του δικτύου. 

 Εκτελεστική Επιτροπή: Η Επιτροπή είναι 
υπεύθυνη για τη διοίκηση και διαχείριση των 
θεμάτων του δικτύου. Αποφασίζει για το 
προσωπικό και τον προϋπολογισμό του 
δικτύου, τη στελέχωση και το συντονισμό της 
δράσης των Τομεακών Επιτροπών, τον ορισμό 
ή την εκλογή του Ταμία και του Γενικού 
Γραμματέα του δικτύου, και τον ορισμό των 
μελών που εκπροσωπούν το δίκτυο σε 
διάφορους διεθνείς οργανισμούς. 

 Πρόεδρος: Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τη 
Γενική Συνέλευση με εντολή να εκπροσωπεί το 
δίκτυο στις εξωτερικές του σχέσεις και αποτελεί 
το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της 
Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 Γενικός Γραμματέας: Ο Γενικός Γραμματέας 
εκλέγεται συνήθως από τη Γενική Συνέλευση, ή 
ορίζεται απευθείας από την Εκτελεστική 
Επιτροπή, και ασχολείται με την καθημερινή 
λειτουργία του δικτύου. 

 Ταμίας: Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την 
επίβλεψη της οικονομικής στρατηγικής και της 
διαχείρισης των πόρων του δικτύου. 

 Η Συντονιστική Επιτροπή ή το Γραφείο 
Επικοινωνίας παρέχει την γραμματειακή 
υποστήριξη του δικτύου. 

 Τομεακές Επιτροπές: Συστήνονται και 
οργανώνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή 
και το Γενικό Γραμματέα και αναλαμβάνει η 
καθεμιά έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. 
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 Επιτροπές με χωρική αρμοδιότητα: 
Συστήνονται κυρίως σε δίκτυα στα οποία 
συμμετέχουν, ως εταίροι, πόλεις ή οργανώσεις 
από διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες 
(ευρωπαϊκή, ασιατική, αμερικανική, αφρικανική 
κ.ο.κ.). 

                        Διάγραμμα 1: Η Δομή ενός Δικτύου Πόλεων 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.6 Δημοσιοποίηση της συνεργασίας (communica-
tion) 

 Από τις πρώτες ενέργειες της διοικούσας επιτροπής είναι 
η δημοσιοποίηση της συνεργασίας προς άλλες πόλεις ή άλλα 
δίκτυα πόλεων που ενδεχομένως έχουν εμπειρία  για την 
υλοποίηση ανάλογων δράσεων σε τοπικό επίπεδο ή θα 
επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε αυτό. Η δημιουργία 
ιστοσελίδας για το δίκτυο πόλεων, η έκδοση ενημερωτικού 
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δελτίου (newsletter), η δημοσίευση άρθρων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, στον εθνικό Τύπο και η κάλυψη των 
εκδηλώσεων από τον ηλεκτρονικό εθνικό και διεθνές Τύπο 
αποτελούν ενδεικτικά μέσα δημοσιοποίησης της συνεργασίας.  
 Μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή εκστρατεία ενός 
δικτύου θα πρέπει να διαθέτει, μεταξύ άλλων, τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
 

 Να είναι συλλογική και οργανωμένη. 
 Να είναι πολυκαναλική, δηλαδή να κάνει χρήση πολλών 

Μέσων για την κάλυψη οποιασδήποτε δραστηριότητας. 
 Να είναι σκοπίμως καθοδηγούμενη από συγκεκριμένους 

στόχους. 
 Να απευθύνεται σε πολλές κατηγορίες κοινού με σκοπό 

την  κινητοποίηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας. 
 
 Πάνω απ’ όλα εκστρατεία σημαίνει εμπιστοσύνη. Η 
εμπιστοσύνη είναι το βασικό συστατικό της σύγχρονης 
πολιτικής, γι’ αυτό και είναι δύσκολο να την αποκτήσεις και να τη 
διατηρήσεις. Οι άνθρωποι έχουν γίνει ιδιαίτερα σκεπτικιστές, 
νιώθουν αποξενωμένοι και ξεκομμένοι. Για να κερδίσεις την 
εμπιστοσύνη τους χρειάζεσαι νέους και διαφορετικούς τρόπους 
επικοινωνίας και εκστρατείας. Οι παλιοί δεν αρκούν πλέον. Αυτό 
σημαίνει το πέρασμα από τη ρητορική στη δράση. Επίσης, 
σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού στις δράσεις του 
δικτύου. Και, φυσικά, σημαίνει διαφάνεια στη διαχείριση του 
δημοσίου χρήματος και  λογοδοσία των αιρετών σε μεγαλύτερη 
συχνότητα. 
 Παράλληλα, η διοικούσα επιτροπή θα πρέπει να 
μεριμνήσει ώστε να εξασφαλιστούν τα εξής: 

 Στελέχωση του γραφείου δημοσίων και διεθνών σχέσεων 
του δικτύου με άτομα που διαθέτουν εμπειρία από 
επαφές με ξένες αντιπροσωπείες στο παρελθόν και 
έχουν καλλιεργήσει καλές σχέσεις με τα τοπικά ΜΜΕ. 

 Ορισμό αιρετού ως επικεφαλής εκπροσώπου του δικτύου 
για τα διεθνή θέματα. 

 Τακτική και έγκαιρη έκδοση δελτίων Τύπου για την 
καλύτερη προώθηση των δραστηριοτήτων του δικτύου. 
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Τα περισσότερα ΜΜΕ προτιμούν την αποστολή των 
δελτίων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 Παραγωγή φωτογραφικού υλικού και αφισών που 
συνειρμικά να παραπέμπουν στη λειτουργία και στις 
δράσεις του δικτύου. Αυτά θα μπορούσαν να αναρτηθούν 
σε συγκεκριμένα σημεία των πόλεων που συμμετέχουν 
στο δίκτυο καθώς και στην ιστοσελίδα του. 

 

4.7  Παρακολούθηση-αξιολόγηση δράσεων (moni-
tor-review) 

 
 Βασική προϋπόθεση επιτυχίας του όλου εγχειρήματος 
συνιστά η συνεχής παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, η 
αναθεώρηση και, αν κρίνεται αναγκαίο, η βελτίωση των 
διαδικασιών υλοποίησής τους. Προς τούτο, χρήσιμο είναι να 
γίνονται σε τακτική βάση οι παρακάτω ενέργειες: 
 

 Διανομή ερωτηματολογίων στα μέλη του δικτύου και 
διενέργεια δημοσκοπήσεων στις τοπικές κοινωνίες για 
την καταγραφή προβλημάτων και ανίχνευση διάθεσης 
εκ μέρους του πληθυσμού για την παροχή 
εθελοντικής εργασίας. 

 Σχεδιασμός δράσεων βάσει των ληφθέντων 
απαντήσεων. 

 Συνεχής αναζήτηση πληροφοριών και τεχνογνωσίας 
για κάθε δράση. 

 Συνεχής πληροφόρηση/ενημέρωση των  τοπικών 
κοινοτήτων με σκοπό τη διαρκή συμμετοχή και 
ευαισθητοποίησή τους. 

 

4.8 Συμπεράσματα 

 Επομένως, η σύσταση και η λειτουργία των δικτύων 
πόλεων  προϋποθέτουν τα εξής στοιχεία: 
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 Όραμα (vision). 

 Υποστήριξη (support). 

 Συνεργασία (partnership). 

 Σχέδιο Δράσης (action plan). 

 Δομή (structure). 

 Επικοινωνία (communication). 

 Παρακολούθηση (monitor). 

 Συνεχή επαφή με τοπικές κοινωνίες (contact). 
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III. Η Επιδότηση των Eυρωπαϊκών 
Δικτύων Πόλεων  
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1. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013 

  
Συμπληρώνοντας παραπάνω από 15 χρόνια συνεχούς 

υποστήριξης δράσεων και προγραμμάτων αδελφοποίησης 
πόλεων, το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γύρισε σελίδα, 
θεσπίζοντας το δεύτερης γενιάς, πολυετές Πρόγραμμα ‘Ευρώπη 
για τους Πολίτες, 2007-2013’.  

Επρόκειτο για ένα Πρόγραμμα που αξιοποίησε τις 
εμπειρίες των διμερών συνεργασιών των πόλεων και εισήγαγε 
μεθόδους προσέγγισης των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίες είχαν 
δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά τους στις τάξεις της κοινωνίας των 
πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δίκτυα πόλεων αλλά και οι 
συμπράξεις των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
μεθόδου που είχε πλέον δοκιμαστεί τις προηγούμενες δύο 
δεκαετίες, αλλάζοντας το περιεχόμενο και τη μορφή του 
μοντέλου της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης: από το μοντέλο top-
down (από τα πάνω προς τα κάτω) της εφαρμογής Κανονισμών 
και άλλων πράξεων των οργάνων της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο 
αλλά και το μοντέλο bottom-up (από τα κάτω προς τα πάνω) 
που συναντάται στις επιρροές που ασκούν άμεσα οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο περνάμε πλέον στον οριζόντιο 
εξευρωπαϊσμό μέσω των διακρατικών συνεργασιών και 
ανταλλαγών καλών πρακτικών και της ανάδειξης καινοτόμων 
πολιτικών, στο πλαίσιο της δικτύωσης των φορέων της 
αυτοδιοίκησης αλλά και της κοινωνίας πολιτών.  
 Οι στόχοι του Προγράμματος ήταν οι εξής:  

 να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην 
οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής, 
δημοκρατικής και με παγκόσμιο προσανατολισμό, 
ενωμένης, στο πλαίσιο της πολιτισμικής της  πολυμορφίας 
και εμπλουτισμένης μέσω αυτής, αναπτύσσοντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο την έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 
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 να αναπτύξει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, 
βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή ιστορία και κοινό 
πολιτισμό,  

 να καλλιεργήσει το αίσθημα των ευρωπαίων πολιτών ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανήκει,  

 να βελτιώσει την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ 
των ευρωπαίων πολιτών, μέσα από το σεβασμό και την 
προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, 
συμβάλλοντας παράλληλα στο διαπολιτισμικό διάλογο.  

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι:  

 να φέρει σε επαφή άτομα από τοπικές κοινωνίες από όλη 
την Ευρώπη ώστε να συμμεριστούν και να ανταλλάξουν 
εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα 
από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον,  

 να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση και τον 
προβληματισμό που συνδέεται με την ιδιότητα του 
ευρωπαίου πολίτη και τη δημοκρατία, τις κοινές αξίες, την 
κοινή ιστορία και τον κοινό πολιτισμό, μέσω της 
συνεργασίας, στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  

 να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω 
της προώθησης των αξιών και επιτευγμάτων της, με 
παράλληλη διαφύλαξη της μνήμης του παρελθόντος της, 

 να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες, συμβάλλοντας έτσι στο 
διαπολιτισμικό διάλογο και προβάλλοντας ταυτόχρονα την 
πολυμορφία και την ενότητα της Ευρώπης, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις δραστηριότητες για την ανάπτυξη στενότερων 
δεσμών μεταξύ των πολιτών από τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 
2004 και των πολιτών από τα κράτη μέλη που 
προσχώρησαν μετά την ημερομηνία αυτή.  

 Το Πρόγραμμα παρείχε οικονομική στήριξη σε ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις δράσεις.  
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 Δράση 1: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη (συναντήσεις 

πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων, δίκτυα 
αδελφοποιημένων πόλεων, σχέδια των πολιτών, μέτρα 
υποστήριξης). 

 Δράση 2: Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη 
[στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και διαρθρωτική στήριξη 
ομάδων προβληματισμού και ΟΚΠ]. 

 Δράση 3: Μαζί για την Ευρώπη (εκδηλώσεις ευρείας 
προβολής, μελέτες και εργαλεία ενημέρωσης και διάδοσης 
πληροφοριών). 

  Δράση 4: Ενεργός ευρωπαϊκή μνήμη. 
  
 Μια σημαντική καινοτομία για την αδελφοποίηση πόλεων 
στο Πρόγραμμα αφορούσε τη δικτύωση. Οι πόλεις συνεργάζονται 
με τους δικούς τους αδελφοποιημένους εταίρους, καθώς και με 
τους εταίρους των εταίρων τους. Αυτό μπορούσε να τους βοηθήσει 
να διερευνήσουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα, να μοιραστούν 
πόρους ή ενδιαφέροντα, και να αποκτήσουν επιρροή ή να 
αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις. Η υποστήριξη για τη δικτύωση 
θα τους βοηθούσε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο  τη συνέργια 
αυτή. Η  μέγιστη διάρκεια του έργου είχε καθοριστεί σε 24 μήνες, 
και η μέγιστη διάρκεια κάθε εκδήλωσης σε 21 ημέρες. Η μέγιστη 
επιχορήγηση που παρέχονταν ήταν 150.000€ και η ελάχιστη 
επιχορήγηση ανέρχονταν σε 10.000€. Ο υπολογισμός της 
επιχορήγησης βασιζόταν σε πάγιους συντελεστές. 

Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την υλοποίηση του 
Προγράμματος από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013, ανερχόταν σε 215 εκατ. ευρώ. 

 

Πίνακας 1: Η Συμμετοχή των Ελληνικών Δήμων στη Δικτύωση 
Πόλεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  
«Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013» 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 

ΑΓΙΑΣ  

 
European network 

of BORder 
Municipalities 

Ανάπτυξη του πρώτου 
δικτύου Δήμων που 

βρίσκονται σε 
απομακρυσμένες περιοχές 
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 ή στα σύνορα της ΕΕ 

 
ΑΓΙΑΣ  
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ΑΓΙΑΣ 
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Δίκτυο Πόλεων για τη 
βελτίωση της αγροτικής 
οικονομίας και αλιείας 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δίκτυο Πόλεων 
«ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» 

 
 

Διαπολιτισμικός διάλογος 
μέσω των ΤΠΕ 

 
 

ΑΓΡΙΑΣ 

 
Sustainable Eco-

Cultural& 
Responsible 

European Tourism 

Προώθηση άµεσων 
ανταλλαγών µεταξύ Δήµων 
µε σηµαντική οικολογική και 
πολιτιστική κληρονοµιά για 
τη βιώσιµη ανάπτυξη του 
τουρισµού, και η προβολή 
στρατηγικών «Υπεύθυνου 

Τουρισµού» 

   
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 
The Truth Behind a 

Smile 
 
 

Καταπολέμηση ανεργίας, 
φτώχειας, πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου 
και προώθηση 
εθελοντισμού 

 
 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 
Περιβαλλοντικές 

Επιπτώσεις 
Υποδομών 

Μεγάλης Κλίμακας 
 
 

Ευαισθητοποίηση του 
κοινού σε θέματα 
περιβαλλοντικής 

προστασίας και ειδικότερα 
σε σχέση με την κατασκευή 

και λειτουργία του 
πετρελαιαγωγού 

Μπουργκάς - 
Αλεξανδρούπολης 

 
ΑΛΙΜΟΥ  

 
PLAY EUROPE 

 

Προώθηση ηγετικών 
δεξιοτήτων σε νέους για τη 
βελτίωση του μελλοντικού 

πολιτικού προσωπικού 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Q-Cities Πόλεις ποιότητας για μια 
καλύτερη καθημερινότητα 
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ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Quality Tools - An 
open Citizens' 

Toolbox for Better 
Quality 

 

Προσανατολισμός σε 
πολιτικές και δράσεις 

Ποιότητας για κάθε τομέα 
της καθημερινής ζωής σε 
τοπικό, περιφερειακό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο 
 
 

 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Town-twinning by 
sharing best 

practices-improving 
quality of public 

services 
 

Ενθάρρυνση ανταλλαγών 
καινοτόμων και ποιοτικών 

πολιτικών μεταξύ των 
πόλεων της ποιότητας 

 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-

ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

Cities and Regions 
for a Social Europe 

Καταπολέμηση ακραίας 
φτώχειας: Πολιτικές και 

εργαλεία σε τοπικό επίπεδο 

  
 

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

 
 
UNIZENS-UNIFIED 

CITIZENS OF 
EUROPE 

Δικαιώματα και ίσες 
ευκαιρίες για όλους στο 

εσωτερικό της ΕΕ, 
ευαισθητοποίηση του 

κοινού σε θέματα 
κοινωνικής αλληλεγγύης για 

τις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες 

 
ΑΝΟΙΞΗΣ 

European Youth 
meet the cultural 

heritage 

Προώθηση πολιτιστικής και 
γλωσσικής πολυμορφίας 

  
 

ΑΞΙΟΥ 

Enhancing the 
Growth Under the 

European 
Sustainable 

Strategy 2020 

 
Τοπική Ανάπτυξη και 

Αειφορία 

  
 
 
 

ΕΥΡΩΤΑ 

 
 
 
 

CAP against the 
crisis 

 
 

Ενημέρωση των 

συμμετεχόντων σχετικά 

με τους στόχους και τις 

προτεραιότητες που 

σχετίζονται με την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική καθώς 

και τα εργαλεία 

χρηματοδότησης, που 

μπορούν να 

αξιοποιηθούν με στόχο 

την Αγροτική Ανάπτυξη 

  Unity in diversity – Κοινωνική ένταξη ατόμων 
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ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ social inclusion as 
a European issue 

 

με αναπηρίες 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Tackling together 
climate change 

effects at local level 

Τοπικές στρατηγικές για την 
κλιματική αλλαγή 

 
 

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 

 
 

Ανοιχτοί Ορίζοντες 
στην Εκπαίδευση 

Καινοτόμο έργο εκμάθησης 
της γλώσσας υποδοχής σε 
παιδιά μεταναστών μέσα 

από τη μουσική και το 
τραγούδι 

  
 
 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 
 

Today's Youth, 
Tomorrow's 

Leaders of Our 
Communities 

Ανάπτυξη ηγετικών 
δεξιοτήτων στους νέους 

ανθρώπους που ζουν στις 
κοινότητες των εταίρων 

Δήμων παράλληλα με τη 
μετάδοση εμπειριών ζωής 
από μεγαλύτερα σε ηλικία 

άτομα  

 
 
 
 

 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 
 
 

Little Big things in 
Europe and in our 
Local Communities 

Ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής στην 
εκπαίδευση, την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών διαγενεακών 
δραστηριοτήτων με στόχο 

την αλληλεγγύη των 
γενεών, την ανάπτυξη 

δράσεων εθελοντισμού της 
τρίτης ηλικίας και τις 

μορφές πολιτισμού και 
τουρισμού 

 
 

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Υποστηρίζοντας τις 
διαπολιτισμικές 

τάσεις στην 
Ευρώπη (SITE – 

Supporting 
Intercultural Trends 

in Europe) 
 
 

Προώθηση διαπολιτισμικού 
διαλόγου,  αμοιβαίας 

κατανόησης,  σεβασμού της 
διαφορετικότητας και της 

ποικιλομορφίας, της 
σπουδαιότητας εν ολίγοις 

μιας περισσότερο ανοιχτής 
και συνεκτικής πολιτισμικής 

ζωής για τη κοινωνική 
συνοχή, την ευμάρεια, την 
ειρήνη και τη δημοκρατία 

 ΛΟΚΡΩΝ Building Solidarity 
in Communities 

Δίκτυο για την Κοινωνική 
ένταξη 
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ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
European Youth 
Cities Network 

Ανταλλαγή καλών 
πρακτικών σε θέματα και 
πολιτικές για τη νεολαία 

 
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Network for 
Sustainable 

Development 

 
Δίκτυο για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη 

 
 

ΠΑΞΩΝ 

Local Amenities, 
Waste, 

Intergeneration 
Dialogue, 

Agriculture and 
Local Supply for the 

Future 

 
 

Παροχή υπηρεσιών σε 
τοπικό επίπεδο 

 
 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  

 
Jumelages et 

Jeunesse: Vers Un 
Reseau Europeen 

 
Δημιουργία δικτύου φορέων 
στον τομέα των κινούμενων 

σχεδίων 

 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

Δίκτυο 
Αδελφοποιημένων 

Πόλεων 

 
- 

ΠΥΔΝΑΣ- 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

The Charter of 
European Rural 

Communities 

Δίκτυο αγροτικών 
κοινοτήτων 

 
ΠΥΔΝΑΣ- 

ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

Further 
Development of the 

Charter of 
European Rural 

Communities 

 
Δίκτυο αγροτικών 

κοινοτήτων 

  
 

ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

How to keep 
youngsters 

connected to small 
rural communities 

in Europe 

 
Θέματα νεολαίας των 
αγροτικών κοινοτήτων 

 
 

 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

How to involve 
citizens in reducing 

the impact of 
climate change in 

European rural 
communities 

 
Κλιματική αλλαγή στις 
αγροτικές κοινότητες 

 
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ  

 
Re-Imagine Our 

Communities 

Το παρελθόν ως εργαλείο 
εκπαίδευσης των 

μελλοντικών γενεών, και τα 
δημοτικά κοινωνικά δίκτυα 

 
 

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

The Corporate 
Social 

Responsibility and 

 
 
- 
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the concept of civic 
participation 

 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

European Twin 
Town Senior 

Citizen Network 

Δίκτυο για τα Άτομα τρίτης 
ηλικίας 

 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  Klimaschutz in 
Europa 

Δίκτυο για την Κλιματική 
Αλλαγή 

 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

Customised 
employment 

projects for cities; 
Opportunities for 

growth 

Δημιουργία ευκαιριών 
θέσεων απασχόλησης 

Πηγή: EACEA (ίδια επεξεργασία) 
 

Συμπερασματικά, μέσω των δικτύων πόλεων, το 
Πρόγραμμα συνέβαλε στην προώθηση του κινήματος της 
αδελφοποίησης των πόλεων, ενθαρρύνοντας πόλεις και Δήμους να 
ενεργούν με τρόπους, θεματικά και πολιτικά εστιασμένους. Τα 
δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων ήταν ένα νέο μέτρο που θέσπισε 
η Επιτροπή λίγο μετά την έναρξη του Προγράμματος το 2007, 
ώστε να συμπληρωθεί το παραδοσιακό μέτρο αδελφοποίησης 
πόλεων με ένα νέο τύπο σχεδίων μεγαλύτερης κλίμακας με στόχο 
την αύξηση του αντικτύπου και της βιωσιμότητάς τους. Τούτο ήταν 
καινοτόμο καθεαυτό και παρείχε στις συμμετέχουσες πόλεις την 
ευκαιρία να σφυρηλατήσουν σταθερούς δεσμούς, να παράγουν 
ουσιαστικά αποτελέσματα και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
χάραξης πολιτικής. Σε αντίθεση με τα μικρά σχέδια που 
απευθύνονται στους πολίτες σε τοπικό επίπεδο και ήταν σχετικά 
απίθανο να ενσωματώσουν την εμπειρογνωμοσύνη και τη 
φιλοδοξία που απαιτείται για να επηρεάσουν την πολιτική,  τα 
σχέδια μεγαλύτερης κλίμακας, όπως τα δίκτυα αδελφοποιημένων 
πόλεων, παρείχαν τρόπο επηρεασμού της πολιτικής με τη 
συμμετοχή πολιτών, αλλά αντιμετώπισαν δυσκολίες στην 
προσέγγιση ατόμων που δεν συμμετείχαν ήδη ενεργά στα κοινά5. 

Ως εκ τούτου, ο αριθμός των αιτήσεων για το μέτρο «δίκτυα 
αδελφοποιημένων πόλεων» αυξήθηκε περισσότερο από 50% 
μεταξύ του 2007 και του 2013. 

 

                                                 
5 Βλ. European Commission (2015) Ex-Post Evaluation of the Europe for Citizens 

Programma 2007-2013, Luxembourg: Publication Office of the European Union. 
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2. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020 
 
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη 

για τους Πολίτες, 2014-2020», Σκέλος 2-Συμμετοχή στις 
Δημοκρατικές Διαδικασίες και τα Κοινά, Δήμοι και ενώσεις που 
συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική 
μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να 
κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση 
μεταξύ Δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να 
είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
καλών πρακτικών.  
 Σε ευθυγράμμιση με τους γενικούς στόχους του 
Προγράμματος, οι ετήσιες προτεραιότητες ορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή 
του Προγράμματος. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν 
έργα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Προγράμματος 
και με τις ετήσιες προτεραιότητες. Από το 2016 οι προτεραιότητες 
γίνονται πολυετείς μέχρι τη λήξη του Προγράμματος (2016-2020) 
προκειμένου οι αιτούντες να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για να 
σχεδιάσουν, να προσαρμόσουν και να τροποποιήσουν τις 
προτεραιότητές τους.  
 Για την περίοδο 2016-2020, οι προτεραιότητες έχουν 
σχεδιαστεί για να υποκινήσουν συζητήσεις  γύρω από 
ημερομηνίες ευρωπαϊκής σημασίας και τα εξής θέματα που 
συνδέονται με την κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
πραγματικότητα της ΕΕ: 
 
(α) Κατανόηση και συζήτηση για τον Ευρωσκεπτικισμό 
 
Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να σχεδιάσουν έργα για την 
κατανόηση του ευρωσκεπτικισμού και προκειμένου να 
γεννήσουν συζητήσεις για τις συνέπειές του για το μέλλον. 
Ταυτόχρονα καλούνται να εξηγήσουν τα οφέλη των ενωσιακών 
πολιτικών, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις αλλά και τις συνέπειες 
στο ενδεχόμενο της διάλυσης της ΕΕ. 
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(β) Αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης 
 
Μέσα από τις προτάσεις τους, οι αιτούντες θα πρέπει να 
αναδείξουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς αλληλεγγύης στο 
πλαίσιο της ΕΕ· να εντοπίσουν άλλα πιθανά κανάλια 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όπως ο εθελοντισμός, οι δωρεές, τα 
ιδρύματα, οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών κτλ. 
 
(γ) Καταπολέμηση του στιγματισμού των μεταναστών και 
δημιουργία αντι-αφηγήσεων υπέρ του διαπολιτισμικού διαλόγου 
και της αμοιβαίας κατανόησης. Το Πρόγραμμα θα επιχορηγήσει 
έργα που ενθαρρύνουν το διαπολιτισμικό διάλογο και την 
αμοιβαία κατανόηση, την ανοχή, το σεβασμό των κοινών αξιών 
κτλ. 
 
(δ) Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης 
 
Οι ευρωπαίοι πολίτες θα κληθούν μέσω έργων ή της ανάμειξής 
τους σε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών να συμμετάσχουν 
για το μέλλον της Ευρώπης. Η συζήτηση δεν θα πρέπει να 
περιοριστεί μόνο σε εκείνους που ασπάζονται την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση αλλά να συμμετέχουν σε αυτή και εκείνοι που 
απορρίπτουν ή αμφισβητούν την ΕΕ και τα επιτεύγματά της. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, τα δίκτυα πόλεων αναμένεται: 
 

 να ενσωματώνουν ένα φάσμα δραστηριοτήτων γύρω από 
τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που θα εξεταστούν στο 
πλαίσιο των στόχων ή των πολυετών προτεραιοτήτων 
του Προγράμματος˙ 

 να έχουν καθορισμένες ομάδες-στόχους για τις οποίες τα 
επιλεγμένα θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και να 
συμμετέχουν δραστήρια σε αυτά μέλη της κοινότητας στο 
θεματικό τομέα (δηλ. ειδικοί, τοπικές ενώσεις, πολίτες και 
ομάδες πολιτών που ενδιαφέρονται άμεσα για το θέμα 
κ.λπ.)˙ 

 να λειτουργούν ως βάση για μελλοντικές πρωτοβουλίες 
και δράσεις μεταξύ των πόλεων που συμμετέχουν, όσον 
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αφορά τα θέματα που εξετάζονται ή ενδεχομένως άλλα 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
 

Οι αιτούντες πρέπει να είναι: 
 Πόλεις/Δήμοι ή οι επιτροπές αδελφοποίησης ή τα δίκτυά 

τους. 
 Άλλα επίπεδα αρχών τοπικής/περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης. 
 Ομοσπονδίες/ενώσεις αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που εκπροσωπούν τις 

αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 Εκτός από τη φύση των αιτούντων, οι μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να είναι εταίροι 
σε αυτά τα έργα. Ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει Δήμους από 
τουλάχιστον 4 επιλέξιμες χώρες, εκ των οποίων η μία 
τουλάχιστον να είναι κράτος-μέλος της ΕΕ. Ένα έργο πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% προσκεκλημένους 
συμμετέχοντες. Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι 
διεθνείς συμμετέχοντες, απεσταλμένοι των επιλέξιμων εταίρων. 
Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα έργο: 150 000 ευρώ. Οι 
δραστηριότητες πρέπει να εκτελούνται σε οποιαδήποτε από τις 
επιλέξιμες χώρες. Πρέπει να προβλεφθούν τουλάχιστον 4 
εκδηλώσεις ανά έργο. Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 24 
μήνες. Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των 
αιτήσεων είναι ετησίως η 1η Σεπτεμβρίου και 1η Μαρτίου. 

Η επιδότηση υπολογίζεται βάσει ενός συστήματος 
χρηματοδότησης κατ’ αποκοπήν ποσών σταθερών ανά 
«τμήματα». Οι ίδιες παράμετροι ισχύουν για όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες. Τα κατ’ αποκοπήν ποσά καλύπτουν όλες 
τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων, δηλαδή: 

 δαπάνες προσωπικού, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη 
δράση, 

 δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων 
στις εκδηλώσεις, 

 ενοικίαση αίθουσας/διερμηνείας/μετάφρασης που είναι 
αναγκαίες για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, 

 δαπάνες επικοινωνίας/διάδοσης συνδεδεμένες με τις 
εκδηλώσεις, 
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 δαπάνες συντονισμού που δημιουργούνται από τη 
συμμετοχή πολλών οργανισμών, 

 Για έργα δικτύων πόλεων προβλέπεται 
προχρηματοδότηση που ισχύει μέχρι το 50% της επιδότησης. Μια 
πληρωμή προχρηματοδότησης γίνεται εντός 30 ημερών μετά την 
ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας από τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 
Πολιτισμού-EACEA (στην περίπτωση συμφωνίας επιδότησης) και 
μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης επιδότησης (στην 
περίπτωση απόφασης επιδότησης). Η επιδότηση καταβάλεται στο 
δικαιούχο μετά την υποβολή και την έγκριση από τον EACEA του 
αιτήματος πληρωμής που περιλαμβάνεται στο έντυπο τελικής 
έκθεσης. 

 

Πίνακας 2: Η Συμμετοχή των Ελληνικών Δήμων στη Δικτύωση 
Πόλεων (2014-2016) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

«Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020» 
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 
 

ΑΓΙΑΣ 

 
 

2WILL: 2 Work in 
Integration of Local 

Life 

Βήμα συζήτησης για 
την Ενωσιακή 

Αλληλεγγύη, τους 
κινδύνους του 

ευρωσκεπτικισμού και 
το μέλλον της ΕΕ και ο 

ρόλος του 
εθελοντισμού 

 
 
 

ΑΓΙΑΣ 

 
 

Stimulating new forms 
of active civic 

participation through 
focus on Social and 
Solidarity Economy 

Η Κοινωνική 
Οικονομία στο 

ευρύτερο πολιτικό 
πλαίσιο και εξέταση 

παραδοσιακών 
προσεγγίσεων για τη 

συμμετοχή των 
πολιτών στη 

διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ  

ΑΓΙΑΣ Authentic Europe 
Network 

 Δημιουργία ενός 
βιώσιμου δικτύου 
μικρών Δήμων με 

ελάχιστη εμπειρία στη 
διεθνή συνεργασία σε 
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ευρωπαϊκό επίπεδο με 
σκοπό τις ανταλλαγές 
καλών πρακτικών στο 

πεδίο του αγρο-
τουρισμού 

 
 

ΑΓΙΑΣ 

 
European Union 
Fishing Network 

Δημιουργία ενός 
δικτύου ευρωπαϊκών 

Δήμων  που διαθέτουν 
παράδοση στον τομέα 

της αλιείας 

 
 

ΑΛΙΜΟΥ 

 
 

2WILL: 2 Work in 
Integration of Local 

Life 

Βήμα συζήτησης για 
την Ενωσιακή 

Αλληλεγγύη, τους 
κινδύνους του 

ευρωσκεπτικισμού και 
το μέλλον της ΕΕ και ο 

ρόλος του 
εθελοντισμού 

 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

IN.TO.EU., INclusive 
TOwns in action for a 

shared EUropean 
strategy of inclusion 

Προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ 

τοπικών φορέων από 
διαφορετικές 

ευρωπαϊκές χώρες για 
ένα συμμετοχικό 

διάλογο στο θέμα της 
ένταξης 

 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 

2WILL: 2 Work in 
Integration of Local 

Life 

Βήμα συζήτησης για 
την Ενωσιακή 

Αλληλεγγύη, τους 
κινδύνους του 

ευρωσκεπτικισμού και 
το μέλλον της ΕΕ και ο 

ρόλος του 
εθελοντισμού 

 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 

City to city for building 
our Europe 

Δημιουργία ενός 
μόνιμου δικτύου για 
την ενθάρρυνση της 

ενεργού ιδιότητας του 
ευρωπαίου πολίτη και 

τη βελτίωση των 
συνθηκών  για 
δημοκρατική 

συμμετοχή. Απώτερος 
στόχος η βελτίωση του 

διαλόγου μεταξύ 
πολιτών και θεσμών 
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της ΕΕ 

 
 
 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 

WAR PLACES / 
PEACE CITIZENS 

Δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου 

πόλεων για την ειρήνη, 
την εκπαίδευση του 
ενεργού ευρωπαίου 

πολίτη και την άσκηση 
επιρροής στη 

θεματολογία της ΕΕ 

 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 
Reactivating European 

citizenship: a 
network of inclusive 

towns 

Δημιουργία ενός 
δικτύου πόλεων για τη 
διαμόρφωση κοινών 

προσεγγίσεων για την 
ένταξη μεταναστών και 

καταπολέμηση κάθε 
μορφής στιγματισμού 

 
 
 

ΛΟΚΡΩΝ 

Migration and 
immigration: social 

impacts 
and citizen responses 

as concerns the 
sustainable and 

peaceful development 
of an 

integrated Europe 

Εξέταση κοινωνικού 
αντικτύπου της 

μετανάστευσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

και έμφαση στη 
συμμετοχή των 

πολιτών σε αυτή τη 
διαδικασία 

διαβούλευσης 

 
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Value the Voice of 
Citizens for 

Understanding 
Euroscepticism 

Κατανόηση και 
συζήτηση για τον 

ευρωσκεπτικισμό από 
την πλευρά των 

πολιτών 

 
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

SPUR Towards a New 
Spur for EU 

Democracy Building 
learn and engagement 

Ενθάρρυνση 
κοινωνικής και 
διαπολιτισμικής 

συμμετοχής και του 
εθελοντισμού 

 
 

ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

How has the 
enlargement of the 
European Union in 

2004 influenced 
citizens in small rural 

communities in 
Europe? 

Δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου 

κατανόησης και 
συνεργασίας για την 
επίλυση σημαντικών 
προβλημάτων των 

πολιτών 

 
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

Goodbye to waste of 
food and Hello to the 

sustainable 
consumption of food 

Μείωση εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα 

και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της 
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φτώχειας 

 
 
 

ΣΕΡΡΩΝ 

 
YOU ARE WELCOME: 

European 
Network for Integration 

of Refugees at 
Local Level and 
Combating Hate 

Speech 

Αποδόμηση της 
διαδικασίας 

στιγματισμού των 
μεταναστών, 
ξεπέρασμα 

στερεοτύπων και 
εκπόνηση νέων 
αφηγήσεων για 

περισσότερο ακριβείς 
προσλήψεις των 

μεταναστών και των 
προσφύγων 

 
 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

LOCAL WOMEN: 
European network for 
the integration of the 
immigrant women at 

local level 

Δημιουργία 
πλατφόρμα συζήτησης 
μεταξύ 8 ευρωπαϊκών 
οργανισμών για την 

ένταξη των γυναικών 
μεταναστών 

 
 
 
 
 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 
 
 
 
 

Europe In Question 

Με το έργο δίνεται 
βήμα στους πολίτες να 

εκφραστούν για το 
είδος της Ευρώπης 

που ονειρεύονται και 
επιθυμούν, και 
επομένως, να 

εμπλακούν στις 
διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων σε 
προβλήματα που τους 

αφορούν 

 
 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

On tour for Europe; 
bringing youth step by 

step to active 
citzenship and job-

creation 

Ευαισθητοποίηση 
πολιτών για τη 

δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη 

νεανική 
επιχειρηματικότητα 

Πηγή: EACEA (ίδια επεξεργασία) 
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3. URBACT II, 2007-2013 

 Το URBACT είναι το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εδαφικής 
συνεργασίας για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη των πόλεων 
της Ευρώπης. Έχει ήδη αναπτυχθεί σε 2 προγραμματικές 
περιόδους (URBACT I & URBACT II) και επεκτείνει την εφαρμογή 
του και στη νέα περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνοντας τις πόλεις 
των 28 κρατών–μελών, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Η 
αποστολή του είναι να ενεργοποιήσει τις πόλεις να συνεργαστούν 
και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις στις κοινές αστικές 
προκλήσεις, με τη βοήθεια της δικτύωσης, με την εκμάθηση από 
τις εμπειρίες των άλλων πόλεων, με την αναγνώριση και τον 
προσδιορισμό των καλών πρακτικών που θα βελτιώσουν τις 
αστικές πολιτικές.   
 

Πίνακας 3: Η Ελληνική Συμμετοχή στη Θεματική 
Δικτύωση Πόλεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής 

Συνεργασίας URBACT II, 2007-2013 
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
URBAN NOSE/Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο και 
Επιχειρηματικότητα 

Ανάπτυξη εννέα 
θερμοκοιτίδων 

πολιτικών κοινωνικού 
χαρακτήρα 

 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 
JESSICA 4 

CITIES/Υποβαθμισμένες 
Περιοχές 

Αξιοποίηση 
χρηματοδοτικού 

εργαλείου JESSICA 
για την αστική 

ανάπτυξη 

 
 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
 

URBACT MARKETS 

Ενίσχυση τοπικής 
αγοράς ως μοχλός 

τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης και 
αναγέννησης 

 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

SUSTAINABLE FOOD FOR 
URBAN COMMUNITIES 

Καινοτόμες 
πρωτοβουλίες για την 
παραγωγή τροφίμων, 

πώληση και 
κατανάλωσή τους 

στις αστικές 
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κοινότητες 

 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 
BUILDING HEALTHY 

COMMUNITIES/Ποιοτική 
Διαβίωση 

Κεφαλαιοποίηση 
γνώσεων και 

ανταλλαγή πρακτικών 
για ενσωμάτωση του 
παράγοντα «υγεία» 
στη διαμόρφωση 

πολιτικών 

 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

LINKS/Πολιτιστική Κληρονομιά 
και Αστική Ανάπτυξη  

Αξιοποίηση ιστορικών 
κέντρων και επέκταση 

χρήσης τους 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
(αποχώρησε) 

EVUE/ Αστικό Περιβάλλον 
Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων 

Προώθηση χρήσης 
οικολογικών 

ηλεκτρικών οχημάτων 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(αποχώρησε) 

ROMA-NET/Αντιμετώπιση 
αποκλεισμού και φτώχειας 

ΡΟΜΑ 

Αντιμετώπιση 
κοινωνικών 

προβλημάτων 
αποκλεισμού και 

φτώχειας των Roma 

 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

ACTIVE AGE/Γήρανση 
Πληθυσμού 

Γήρανση πληθυσμού: 
απασχόληση, 
επίδραση στο 

σύστημα υγείας, 
γήρανση και 
ανασφάλεια 

 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

REPAIR/Πολιτιστική 
Κληρονομιά και Αστική 

Ανάπτυξη 

Ανταλλαγή καλών 
πρακτικών για την 

αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων 

στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων 

 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

MY GENERATION AT WORK 

Ενίσχυση 
απασχολησιμότητας 
της νεολαίας σε ένα 

μεταβαλλόμενο 
εργασιακό 

περιβάλλον 

 
 
 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 
 

TOGETHER/Ποιοτική 
Διαβίωση 

Συνεργασία φορέων 
για την κοινωνική 

ενσωμάτωση μέσω 
της χρήσης 

κατάλληλων δεικτών 
και συλλογής 

στοιχείων 

 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
LUMASEC/Μητροπολιτική 

Σχεδιασμός 
δημιουργίας 
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Διακυβέρνηση πανευρωπαϊκού 
δικτύου για τη 

διαχείριση χρήσεων 
γης 

 
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 
 

SURE/Υποβαθμισμένες 
Περιοχές 

Προώθηση αειφόρου 
ανάπτυξης μέσω 

διαφοροποίησης της 
τοπικής οικονομίας 

των υποβαθμισμένων 
περιοχών 

 
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 
 

RE-BLOCK 

Δόμηση κτιριακών 
εγκαταστάσεων με 

στόχο την κοινωνική 
συνοχή, τη διατήρηση 

πρασίνου και τη 
μείωση της φτώχειας 

 
ΚΡΩΠΙΑΣ 

 
URBAN NOSE/Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο και 
Επιχειρηματικότητα 

Ανάπτυξη εννέα 
θερμοκοιτίδων 

πολιτικών κοινωνικού 
χαρακτήρα 

 
 
 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 
 
 

WOOD FOOTPRINT 

Προώθηση της 
τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης μέσω της 

αξιοποίησης 
εγκαταλελειμμένων 

περιοχών λόγω 
αλλαγών του τομέα 

μεταποίησης ξυλείας 
και επίπλων 

 
 

ΠΑΤΡΕΩΝ 

 
 

MY GENERATION/Προώθηση 
νεανικού δυναμισμού 

Προώθηση του 
νεανικού δυναμικού 

στις οικονομικές, 
κοινωνικές και 
πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

 
 

ΠΑΤΡΕΩΝ 

 
 

RUN UP/Καινοτομία και 
Δημιουργικότητα 

Διασύνδεση 
πανεπιστημίων, 
επιχειρήσεων και 

δημόσιου τομέα για 
την προώθηση της 
καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας 

 
 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 

REDIS/Καινοτομία και 
Δημιουργικότητα 

Διερεύνηση 
αλληλεπιδράσεων 

ανάμεσα στην 
επιστημονική γνώση 
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και την αστική 
ανάπτυξη 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
(αποχώρησε) 

CASH/Αστικό Περιβάλλον 
Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων 

Μείωση ενεργειακής 
κατανάλωση κτιρίων 

 
 

ΡΟΔΙΩΝ 

 
 

CTUR/Πόλεις-Λιμάνια 

Διερεύνηση των 
ιδιαιτεροτήτων των 

πόλεων-λιμανιών και 
διαμόρφωση 
κατάλληλων 

προτάσεων πολιτικής 

 
 

ΣΕΡΡΩΝ 

 
 

ACTIVE TRAVEL/Αστικό 
Περιβάλλον Χαμηλών 

Εκπομπών Ρύπων 

Αντιμετώπιση 
κυκλοφοριακών 

προβλημάτων από 
χρήση Ι.Χ. και 

προώθηση 
εναλλακτικών μέσων 

μετακίνησης 
(ποδηλασία, 
περπάτημα) 

 
 
 
 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 
 
 
 

CITY REGION 
NET/Μητροπολιτική 

Διακυβέρνηση 

Βελτίωση 
πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης με 
προτάσεις για τη 

διαμόρφωση 
κατάλληλων 

περιφερειακών 
δομών και 

χρηματοοικονομικών 
εργαλείων 

 
 

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

 
 

NET TOPIC/Μητροπολιτική 
Διακυβέρνηση 

Ενδυνάμωση του 
ρόλου των 

περιφερειακών 
πόλεων και ενίσχυση 

της αυτόνομης 
ταυτότητάς τους 

 
 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
 

REG GOV/Υποβαθμισμένες 
Περιοχές 

Σχεδιασμός μοντέλου 
διακυβέρνησης για 

την αναγέννηση 
υποβαθμισμένων 

περιοχών 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ίδια επεξεργασία) 
 

Το Πρόγραμμα URBACT II, 2007-2013 απέβλεπε στην 
προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της αστικής 
ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 
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των ευρωπαϊκών πόλεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
ανήλθε σε 68 εκατομμύρια ευρώ, Η ενωσιακή ενίσχυση μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
έφθασε σε 53 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ποσό που 
αντιπροσωπεύει σχεδόν το 12% των συνολικών επενδύσεων 
της ΕΕ που διατέθηκαν για τη διαπεριφερειακή συνεργασία και 
προγράμματα δικτύωσης βάσει του στόχου της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για 
την περίοδο 2007-2013. Το Πρόγραμμα δικτύου για την αστική 
ανάπτυξη URBACT ΙΙ αποσκοπούσε να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών αστικής ανάπτυξης και να 
ενισχύσει την κοινή αντίληψη της ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης. Υποστήριξε την κεφαλαιοποίηση και τη διάδοση της 
γνώσης και την εφαρμογή της (ανανεωμένης) στρατηγικής της 
Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και 
της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης της ΕΕ. Εν προκειμένω, 
το Πρόγραμμα εστίασε κυρίως στο να παρέχει ένα εργαλείο 
ανταλλαγών και εκμάθησης για τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής, τους επαγγελματίες και άλλους οργανισμούς που 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη αστικών πολιτικών: το URBACT ΙΙ 
είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγών που χρησιμοποιείται για να 
οργανώσει θεματικά δίκτυα και ομάδες εργασίας («έργα») - κάθε 
έργο αναλαμβάνεται ουσιαστικά από πόλεις, αλλά οι τοπικές 
αρχές, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα μπορούν 
επίσης να συμμετάσχουν: 

 στη μάθηση από τις ανταλλαγές μεταξύ των εταίρων 
URBACT που μοιράζονται τις εμπειρίες και την ορθή 
πρακτική, συνάγουν συμπεράσματα και στηρίζονται 
σ'αυτά, χρησιμοποιώντας μια θεματική προσέγγιση και 
την πείρα˙ 

 στη διάδοση και μεταφορά της ορθής πρακτικής και των 
διδαγμάτων που αποκτώνται από ανταλλαγές σε όλες τις 
ευρωπαϊκές πόλεις˙ 

 στην αρωγή στους υπευθύνους διαμόρφωσης πολιτικής 
των πόλεων, τους επαγγελματίες και τους διαχειριστές 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για το σχεδιασμό 
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τοπικών προγραμμάτων δράσης με άμεσο αντίκτυπο στις 
τοπικές πρακτικές και πολιτικές αστικής ανάπτυξης. 
Ο πρώτος άξονας προτεραιότητας του Προγράμματος 

είχε θέµα «Οι πόλεις ως µοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης» 
με τις εξής επιμέρους ενότητες: 

 Προώθηση της Επιχειρηµατικότητας. 
 Βελτίωση της Καινοτοµίας και Οικονοµία της Γνώσης. 
 Απασχόληση και Ανθρώπινο Κεφάλαιο  

Ο δεύτερος άξονας προτεραιότητας είχε θέµα 
«Ελκυστικές και συνεκτικές πόλεις» με τις εξής επιµέρους 
ενότητες: 

 Ολοκληρωµένη ανάπτυξη υποβαθµισµένων περιοχών και 
περιοχών σε κίνδυνο. 

 Ενδυνάµωση κοινωνικής συνοχής. 
 Περιβαλλοντικά θέµατα. 
 Διακυβέρνηση και Αστικός Σχεδιασµός  

 
Τα θεματικά δίκτυα πόλεων θα έπρεπε να απαρτίζονται 

από 8 έως 12 εταίρους από τουλάχιστον 3 διαφορετικές χώρες 
για σχέδια που ο χρόνος υλοποίησής τους δεν ξεπερνούσε τους 
36 μήνες και ο μέγιστος προϋπολογισμός τους ανερχόταν σε 
710.000€. Για τη δηµιουργία των δικτύων τέθηκαν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

 Κάθε συµµετέχουσα πόλη οφείλει να διαµορφώσει ένα 
τοπικό σχέδιο δράσης (Local Action Plan). 

 Κάθε εταίρος έπρεπε να δηµιουργήσει µια Τοπική Οµάδα 
Στήριξης URBACT (URBACT Local Support Group). 

 Kάθε δίκτυο έπρεπε να συνεργάζεται µε τις Διαχειριστικές 
Αρχές των Π.Ε.Π 2007-2013. 

 Κάθε δίκτυο θα έπρεπε να συνδέεται µε µία θεµατική 
ενότητα που αναφέρεται στους άξονες προτεραιότητας 
του Προγράµµατος. 
Συνολικά το Πρόγραμμα URBACT ΙΙ υποστήριξε 61 

θεματικά δίκτυα με τη συμμετοχή 550 πόλεων από 29 χώρες. Η 
Ελλάδα συμμετείχε με 18 πόλεις σε 21 θεματικά δίκτυα στις εξής 
θεματικές ενότητες: 

 ενεργός ένταξη (3 δίκτυα), 
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 πολιτιστική κληρονομιά και αστική ανάπτυξη (2 
δίκτυα), 

 υποβαθμισμένες περιοχές (3 δίκτυα), 
 ανθρώπινο κεφάλαιο και επιχειρηματικότητα (2 

δίκτυα), 
 καινοτομία και δημιουργικότητα (2 δίκτυα), 
 αστικό περιβάλλον χαμηλών εκπομπών ρύπων (3 

δίκτυα), 
 μητροπολιτική διακυβέρνηση (3 δίκτυα), 
 πόλεις-λιμάνια (1 δίκτυο), 
 ποιοτική διαβίωση (2 δίκτυα). 

 

 Μολονότι ο στόχος του URBACT II ήταν ίδιος με εκείνον 
του URBACT I (προώθηση της μεταφοράς εμπειριών και καλών 
πρακτικών για την αστική ανάπτυξη), επέφερε σημαντικές 
αλλαγές, διασφαλίζοντας δομές υλοποίησης για την περαιτέρω 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της δικτύωσης. Με αυτόν τον 
τρόπο, ενθάρρυνε ενεργά τους συμμετέχοντες να ‘αξιοποιήσουν’ 
και να προωθήσουν τη μάθηση μέσω των Τοπικών Ομάδων 
Στήριξης και να επικεντρωθούν περισσότερο σε δράσεις μέσω 
των Τοπικών Σχεδίων Δράσης6. Το URBACT II έθεσε τις δομές 
για την ενεργό μεταφορά των εμπειριών στην αστική 
αναπτυξιακή ατζέντα. Μολονότι, δεν υπήρξε καθολική αποδοχή 
αυτών των νέων εργαλείων, οι δικαιούχοι αναγνώρισαν τη 
σημασία και την ανάγκη τους για να καταστεί συνολικά το 
Πρόγραμμα περισσότερο επικεντρωμένο στην αξιοποίηση των 
καλών πρακτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν 
μέχρι σήμερα ενδείξεις περί άμεσης μεταφοράς ή ‘αντιγραφής’ 
ιδεών σε τοπικό επίπεδο. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι αναμενόμενο, 
δεδομένων των διαφορών που διακρίνουν τις συμμετέχουσες 
πόλεις, καθιστώντας, σχεδόν απαγορευτική την άμεση 
μεταφορά ενός έργου από μια πόλη σε μία άλλη. Ωστόσο, αυτό 
αποδεικνύει ότι τελικά το URBACT είναι περισσότερο σημαντικό 
για την προώθηση ‘μεθόδων’ παρά ‘έργων’, με την έννοια ότι 
μαθαίνει στα στελέχη των Δήμων ‘πώς’ να κάνουν πράγματα 
παρά ‘τι’ να κάνουν. Αυτό που προκύπτει από την ανάλυση των 

                                                 
6 Βλ. ECORYS (2011) Mid-term Evaluation of URBACT II, Final Report 
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έργων είναι ότι οι γνώσεις που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες 
μέσω των ανταλλαγών με συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο προσέγγισης και 
επίλυσης προβλημάτων αστικής ανάπτυξης. Το να αναμένει 
κάποιος αυτές οι εμπειρίες να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη, 
για παράδειγμα, για τη μείωση της ανεργίας ή την αύξηση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο αποτελεί μια 
πολύ φιλόδοξη σκέψη. Επομένως, οι συνέπειες των δράσεων 
των δικτύων URBACT θα πρέπει να ερμηνεύονται περισσότερο 
με όρους ευαισθητοποίησης και επηρεασμού των τοπικών 
πολιτικών παρά με όρους αποτελεσματικότητας κατά την 
αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων. 

Περαιτέρω, η έλλειψη κατανόησης και δέσμευσης, 
κυρίως, των αιρετών εκπροσώπων των τοπικών αρχών 
αποτέλεσε ένα ακόμη εμπόδιο για την αφομοίωση των 
αποτελεσμάτων των έργων σε τοπικό επίπεδο, κάτι που 
συνέβαλε στον περιορισμό της απήχησης και της δυνατότητας 
εξασφάλισης χρηματοδότησης ή του επηρεασμού της τοπικής 
ατζέντας για την αστική ανάπτυξη.  

Βασικά προβλήματα, αναφορικά με την απήχηση της 
δράσης των δικτύων URBACT, εντοπίστηκαν σε χώρες που 
αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης (Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Πορτογαλία). Η έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης 
θέτει εν αμφιβόλω τις δράσεις του Προγράμματος. Οι 
οικονομικοί περιορισμοί δεν διευκολύνουν τη λειτουργία των 
εταιρικών σχημάτων (η δικτύωση συνεπάγεται ταξίδια, τα οποία 
αποτελούν στόχο περικοπών) και καθιστούν δυσκολότερη τη 
μεταφορά των εμπειριών σε νέες πολιτικές αστικής ανάπτυξης. 

Επίσης, η διευρυμένη σύνθεση και η πολυμορφία του 
εταιρικού σχήματος των έργων URBACT II αποτέλεσε 
πλεονέκτημα αλλά και αδυναμία. Θεωρήθηκε θετικό το γεγονός 
της συνύπαρξης οργανισμών που έδιναν περισσότερες καλές 
πρακτικές (teaching partners) από άλλους που απλώς 
ενημερώνονταν (learning partners). Ωστόσο, η πολυμορφία των 
εταίρων, καίτοι πολιτιστικά πλούσια και ενδιαφέρουσα, 
περιορίζει την έκταση της διαδικασίας μεταφοράς πρακτικών 
από πόλη σε πόλη.  
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Επομένως, αυτό που απαιτήθηκε από το URBACT  ΙΙΙ 
είναι περισσότερη έμφαση από την πλευρά του στα θέματα της 
εφαρμογής, της υλοποίησης και της  διάχυσης του σώματος των 
καλών πρακτικών. Σε καιρούς στους οποίους οι πόλεις δεν 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και έχουν ανάγκη από καινοτόμους 
τρόπους επίλυσης των τοπικών προβλημάτων, το νέο 
Πρόγραμμα URBACT III που προωθεί και συμβάλλει στην 
εφαρμογή νέων προσεγγίσεων σε θέματα δημόσιας πολιτικής 
αναμενόταν να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο.  

 

4. URBACT III, 2014-2020 

 Το URBACT III  σηματοδοτεί την τρίτη περίοδο ενός 
ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας που 
χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), καθώς και από 
τα κράτη-μέλη. Θα διαρκέσει καθ' όλη την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Σκοπός του URBACT III 
είναι να λειτουργήσει ως ένα Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών 
πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα 
επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και 
να αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
τα αστικά κέντρα σήμερα. Επίσης, να ανταλλάξουν καλές 
πρακτικές και παραδείγματα με όλους τους φορείς που 
εμπλέκονται στη διαμόρφωση και άσκηση αστικής πολιτικής 
στην Ευρώπη. Το Πρόγραμμα έχει τέσσερις κύριους στόχους: 

 Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Για να βελτιωθεί η ικανότητα των 
πόλεων στη διαμόρφωση και διαχείριση βιώσιμων 
αστικών πολιτικών και πρακτικών με ένα ολοκληρωμένο 
και συμμετοχικό τρόπο. 

 Σχεδιασμός Πολιτικής: Για τη βελτίωση του σχεδιασμού 
των βιώσιμων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τις 
πόλεις. 

 Εφαρμογή Πολιτικής: Για τη βελτίωση της εφαρμογής των 
ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών στρατηγικών και 
σχεδίων δράσης στις πόλεις. 

 Διαμόρφωση και Ανταλλαγή γνώσεων: Για να 
εξασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες και οι φορείς λήψης 
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αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, έχουν αυξημένη 
πρόσβαση στη γνώση για όλες τις πτυχές που αφορούν 
στην αειφόρο αστική ανάπτυξη, προκειμένου να 
βελτιώσουν τις πολιτικές τους. 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, στο URBACT III 

προβλέπονται τρεις τύποι παρεμβάσεων: 
 Διακρατικά δίκτυα πόλεων: Για τη στήριξη των πόλεων 

στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
αστικών πολιτικών μέσω αμοιβαίας μάθησης και 
μεταφοράς  ορθών πρακτικών. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Για την ενίσχυση των ικανοτήτων 
των τοπικών παραγόντων στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ολοκληρωμένων και συμμετοχικών τοπικών 
πολιτικών. 

 Κεφαλαιοποίηση και διάδοση: Για τη δημιουργία και 
ανταλλαγή γνώσεων, πρακτικών και συστάσεων στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων αστικών 
πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
 Εν προκειμένω, αναφορικά με τα διακρατικά δίκτυα 

πόλεων, θα επιδοτηθούν τρεις τύποι δικτύων πόλεων: 
 Δίκτυα για το σχεδιασμό δράσης (Action Planning). 

Βασικός στόχος των Δικτύων για το Σχεδιασμό Δράσεων  
(Action Planning Networks) είναι η βελτίωση των 
δεξιοτήτων των στελεχών των ευρωπαϊκών πόλεων να 
διαχειριστούν αειφόρες αστικές πολιτικές και ειδικότερα 
να ενισχύσουν την ικανότητά τους να σχεδιάσουν 
ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη. Λαμβάνοντας μέρος σε αυτά τα δίκτυα, οι 
πόλεις ανταλλάσουν και μοιράζονται εμπειρίες, 
προβλήματα και πιθανές λύσεις, δημιουργώντας νέες 
ιδέες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
σχετίζονται με την αειφόρο αστική ανάπτυξη.  

 Δίκτυα για την εφαρμογή δράσεων (Implementation). 
Βασικός στόχος των δικτύων για την εφαρμογή δράσεων 
(implementation networks) είναι η υποστήριξη των 
πόλεων κατά την υλοποίηση ολοκληρωμένων αειφόρων 
αστικών στρατηγικών/σχεδίων δράσης. Τα 
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προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτών των δικτύων είναι 
αναβαθμισμένη υλοποίηση των ολοκληρωμένων 
στρατηγικών/σχεδίων δράσης για την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, μάθηση και συστάσεις για τις ευρωπαϊκές 
πόλεις. 

 Δίκτυα για τη μεταφορά πρακτικών (Transfer). Τα εν λόγω 
δίκτυα αποβλέπουν στην υποστήριξη των πόλεων με τη 
μεταφορά καλών πρακτικών έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
ικανότητά τους να υλοποιούν ολοκληρωμένες αειφόρες 
αστικές στρατηγικές/σχέδια δράσης. Τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα αυτών των δικτύων είναι η λήψη των 
μεταφερόμενων καλών πρακτικών από τις πόλεις, 
αναβαθμισμένες καλές πρακτικές, μαθησιακή διαδικασία 
και συστάσεις για τις πόλεις της ΕΕ. 
 Στο τέλος της προγραμματικής περιόδου αναμένεται να 

έχουν συσταθεί 61 θεματικά δίκτυα πόλεων (52 δίκτυα για 
σχεδιασμό δράσης, 6 πιλοτικά δίκτυα για τη μεταφορά καλών 
πρακτικών και 3 δίκτυα υλοποίησης πολιτικών). 

 
Πίνακας 4: Η Ελληνική Συμμετοχή στα Δίκτυα 

Σχεδιασμού Δράσης (2015) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας URBACT ΙII, 2014-2020  

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 
 

ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 
 
 
 

SUMP Network  
 

Αντιμετώπιση 
προβλημάτων αστικής 
κινητικότητας με την 

παρότρυνση των 
πόλεων στην ανάπτυξη 
στρατηγικών βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας με 
κατανοητό και 

συνεργατικό τρόπο σε 
ορίζοντα δεκαετίας, 

δεκαπενταετίας  

 
 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
 

REFILL  
 

Ενίσχυση τοπικής 
αγοράς ως μοχλός 

τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης και 
αναγέννησης 

  Διαχείριση της ραγδαία 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 
 

ARRIVAL CITIES  
 

μεταβαλλόμενης 
πληθυσμιακής δομής 
στον αστικό χώρο και 
των αλληλεπιδράσεων 
των ατόμων και των 

κοινωνικών ομάδων σε 
σχέση με το 
αυξανόμενο 

μεταναστευτικό κύμα 
 

 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 

RESILIENT EUROPE  
 

Αύξηση της 
ανθεκτικότητας των 

πόλεων με την 
αξιοποίηση του 
δυναμικού της 

χρησιμοποιώντας 
μεταβατικές 

προσεγγίσεις 
διαχείρισης  

 
 
 
 
 
 
 

ΠΥΛΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

AGRI-URBAN  
 

Επαναπροσδιορισμός 
της Αγροδιατροφικής 
παραγωγής σε μικρές 

και μεσαίες πόλεις 
σύμφωνα με τις νέες 

τάσεις που δημιουργούν 
διαφορετικές ευκαιρίες 

για την αγορά εργασίας, 
τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και 

επαναπροσδιορίζουν τη 
διασύνδεση αστικού και 

αγροτικού χώρου   

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ίδια επεξεργασία) 

 
5. INTERREG IVC, 2007-2013 
 

To Πρόγραμμα INTERREG IVC, με προϋπολογισμό 
ύψους 321 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013, διαδέχτηκε το Πρόγραμμα INTERREG IIIC 
και παρείχε χρηματοδότηση για τη διαπεριφερειακή συνεργασία 
στην Ευρώπη. Ο γενικός στόχος του Προγράμματος ήταν να 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των περιφερειακών 
πολιτικών και μηχανισμών. Κάθε επιδοτούμενο έργο στηρίζεται 
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στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων που ιδεατά είναι 
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών 
πολιτικών των περιοχών τους. Οι τομείς ενδιαφέροντος ήταν η 
καινοτομία και η οικονομία της γνώσης, το περιβάλλον και η 
πρόληψη κινδύνων. Τα τυπικά εργαλεία ανταλλαγής εμπειριών 
ήταν δραστηριότητες δικτύωσης, όπως θεματικά εργαστήρια, 
σεμινάρια, συνέδρια, έρευνες και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι 
εταίροι των έργων συνεργάζονται για την ανάδειξη και τη 
μεταφορά καλών πρακτικών. Στο πλαίσιο του Προγράμματος 
υλοποιήθηκαν δύο τύποι έργων: Έργα Περιφερειακών 
Πρωτοβουλιών και Έργα Κεφαλαιοποίησης. 

Τα έργα περιφερειακών πρωτοβουλιών ενθάρρυναν τους 
εταίρους να εργαστούν πάνω σε ένα θέμα κοινής περιφερειακής 
πολιτικής στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων του 
Προγράμματος. Θα έπρεπε να εστιάζουν ιδιαίτερα στην 
ανταλλαγή εμπειρίας και στον προσδιορισμό  και την ανάλυση 
και διάδοση των ορθών πρακτικών στον τομέα πολιτικής με τον 
οποίο καταπιάνεται το έργο. Τα έργα κεφαλαιοποίησης 
εδράζονταν σε ήδη αναγνωρισμένες καλές πρακτικές. Σκοπός 
τους ήταν να μεταφέρουν αυτές τις καλές πρακτικές σε 
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα μέσω της ανάπτυξης 
σχεδίων δράσης και της εμπλοκής των αρμοδίων φορέων. 

Μεταξύ των 93 ελληνικών συμμετοχών ξεχωρίζουν οι 
ψηφιακές πόλεις (Digital Cities) με επικεφαλής το Δήμο 
Τρικκαίων και εταίρο το Δήμο Ξάνθης, οι πόλεις του ποδηλάτου 
(Cycle Cities) με επικεφαλής το Δήμο Πειραιά και οι κεραμικές 
πόλεις (CERAMICA) με εταίρους τους Δήμους Παγγαίου και Ν. 
Πηλίου. 
  

Πίνακας 5: INTERREG IVC, 2007-2013: 
Η Ελληνική Συμμετοχή σε Έργα Δικτύωσης 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
SUGAR 

Διαχείριση αστικών 
εμπορευματικών 

διανομών 

 
ΒΟΛΟΥ 

 
FLIPPER 

Ανταλλαγή εμπειριών σε 
Ευέλικτες Υπηρεσίες 
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Μεταφορών 

 
ΒΟΛΟΥ 

 
MMOVE 

Διαπεριφερειακή 
ανταλλαγή εμπειριών σε 

πολιτικές βιώσιμης 
κινητικότητας 

 
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 

 
PRoMPt 

Ανταλλαγή εμπειριών και 
καλών πρακτικών για τη 

βελτίωση των 
περιφερειακών πολιτικών 

πυροπροστασίας 

 
 

ΔΡΑΜΑΣ 

 
 

ΖΕΝ 

Εκδήλωση Δικτύου για 
τον Μηδενικό Αντίκτυπο 

της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 

 
 
 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 
 
 

PERIURBAN 

Περιαστικά Πάρκα – 
Βελτιώνοντας τις 
Περιβαλλοντικές 

Συνθήκες σε Περιοχές 
Προαστίων 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
OSAIS 

Μέτρηση αντικτύπου 
επιχορηγήσεων σε ΜΜΕ 
σε περιφερειακό επίπεδο 

 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
MMOVE 

Διαπεριφερειακή 
ανταλλαγή εμπειριών σε 

πολιτικές βιώσιμης 
κινητικότητας 

 
 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Green and Blue 
Space 

Adaptation for 
Urban Areas 

and Eco Towns 
(GRABS) 

Βελτίωση λήψης 
αποφάσεων για το 
σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη νέων αστικών 
περιοχών σε σχέση με 
την κλιματική αλλαγή  

 
 

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

 
 

4POWER 

Πολιτική και Δημόσια-
Ιδιωτική Σύμπραξη για 

υπεράκτια αιολική 
ενέργεια 

 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
SUFALNET 

Κατάρτιση 
Περιφερειακών Σχεδίων 
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Δράσης για την 
Ανάπλαση Χωρών 

Υγειονομικής Ταφής 

 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 
TOK-TOC 

Μεταφορά γνώσης-
Μεταφορά ανθρωπίνου 

κεφαλαίου 

 
ΜΗΛΕΩΝ 

 
CERAMICA 

Εντεινόμενη Συνεργασία 
βιομηχανιών κεραμικής 

και βιοτεχνιών 

 
  

Ν. ΠΗΛΙΟΥ 

 
 

CERAMICA 

Εντεινόμενη Συνεργασία 
βιομηχανιών κεραμικής 

και βιοτεχνιών 

 
 
 
 
 

Ν. ΠΗΛΙΟΥ 

 
 
 
 
 

CHARTS 

  Ο ρόλος του πολιτισμού 
και της κληρονομιάς στη 

διαμόρφωση και 
αξιοποίηση 

προστιθέμενης αξίας τους 
στις περιφερειακές 
στρατηγικές για την 
ανάπτυξη βιώσιμου 

τουρισμού και ένταξής 
του στις τοπικές, 
περιφερειακές και 

ευρωπαϊκές πολιτικές 

 
 
 

ΠΑΤΡΕΩΝ 

 
 
 

SURF-NATURE 

Βελτιστοποίηση 
περιφερειακών πολιτικών 

και πρακτικών για την 
προώθηση και 

συντήρηση της φυσικής 
κληρονομιάς, της 
ποικιλομορφίας 

 
 

ΞΑΝΘΗΣ 

 
 

DIGITAL 
CITIES 

Ψηφιακές Πόλεις: Ένα 
Δίκτυο για γοργή και 

βιώσιμη υιοθέτηση των 
ΤΠΕ σε περιφερειακό 

επίπεδο 

 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 
REGIO-

Ενίσχυση της 
χειροτεχνίας ως 
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CRAFTS οικονομικού τομέα της ΕΕ 

 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 
CERAMICA 

Εντεινόμενη Συνεργασία 
βιομηχανιών κεραμικής 

και βιοτεχνιών 

 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 
CLUE 

Κλιματικά Ουδέτερα 
Αστικά Διαμερίσματα 

στην Ευρώπη 

 
 

ΠΑΤΡΕΩΝ 

 
 

eCitizen II 

Προς πολιτοκεντρική 
ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση στις 
ευρωπαϊκές πόλεις και 

περιφέρειες 

 
 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 

CYCLE CITIES 

Ευρωπαϊκές Πόλεις 
εντάσσουν την 

ποδηλασία στα αειφόρα 
διαχειριστικά σχέδια για 

τις μεταφορές 

 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

 
SUSTAIN 

Αξιολογώντας την 
αειφορία και την ενίσχυση 

της επιχειρησιακής 
πολιτικής 

 
ΣΕΡΒΙΩΝ 

 
ERCIP 

Βελτιωτικά Σχέδια 
Ευρωπαϊκού Διαδρόμου 

Ποταμού 

 
ΣΕΡΡΩΝ 

PIMMS 
TRANSFER 

Ανταλλαγές πρακτικών 
διαχείρισης βιώσιμων 
μορφών κινητικότητας 

 
 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 

 
 

DIGITAL 
CITIES 

Ψηφιακές Πόλεις: Ένα 
Δίκτυο για γοργή και 

βιώσιμη υιοθέτηση των 
ΤΠΕ σε περιφερειακό 

επίπεδο 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 

EUROSCAPES Διαχείριση Φυσικών και 
Πολιτιστικών Τοπίων 

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος INTERREG IVC 
(http://www.interreg4c.eu/), ίδια επεξεργασία 
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6. INTERREG EUROPE, 2014-2020 
 

Tο Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, ακολουθώντας τις 
συστάσεις της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης του INTERREG 
IVC, σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τη διαδικασία της μάθησης 
της πολιτικής μεταξύ των δημοσίων αρχών για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πολιτικών και των προγραμμάτων για την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Επιτρέπει στις δημόσιες αρχές σε όλη 
την Ευρώπη να ανταλλάσσουν πρακτικές και ιδέες για τις 
δημόσιες πολιτικές ώστε αυτές να βρίσκουν λύσεις για τη 
βελτίωση των στρατηγικών προς όφελος των πολιτών. Το 
Πρόγραμμα INTERREG EUROPE έχει προϋπολογισμό 359 εκ. 
ευρώ (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων 15,3 
εκ. ευρώ αφορούν στις πλατφόρμες μάθησης πολιτικής. Ενώ 
υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά δίκτυα πάνω σε πολυάριθμα 
θέματα της περιφερειακής πολιτικής, κανένα δεν έχει ως κύριο 
στόχο τη στήριξη της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης 
ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της στο σχεδιασμό 
και την εφαρμογή πολιτικών προς όφελος των πολιτών. Οι 
πλατφόρμες μάθησης πολιτικής επιχειρούν να το αναστρέψουν 
αυτό: είναι ένα εργαλείο που θα επιτρέψει την ταχύτερη και 
καλύτερη διάχυση της γνώσης ώστε οι διοικήσεις να κάνουν 
καλύτερα τη δουλειά τους. 

 
Πίνακας 6: INTERREG EUROPE, 2014-2020: 

Η Ελληνική Συμμετοχή σε Έργα Δικτύωσης 
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
KOZANHΣ 

 
SYMBI 

Αειφόρος Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και Αποδοτική 

Κυκλική Οικονομία 

ΚΟΡΔΕΛΙΟ-
ΕΥΟΣΜΟΥ 

INNOVASUMP Καινοτομίες στα Σχέδια 
Αειφόρου Αστικής 
Κινητικότητας για 

χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου άνθρακα 

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος INTERREG EUROPA 
(https://www.interregeurope.eu/), ίδια επεξεργασία 
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ΙV. Οι Εγκριθείσες Συμμετοχές των 
Ελληνικών Δήμων σε Διεθνή Δίκτυα 
Πόλεων, 2006-2016 
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  A/A 
 

ΔΗΜΟΣ 
 

ΝΟΜΟΣ 
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1.  ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Towards Excellence in cultural Tourism  
(Europe for Citizens, 2007-2013) 

149/23-10-2014 

2.  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ CityMobilNet (URBACT III) 
 

698/14-6-2016 

3.  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ LUCI 618/8-4-2016 

4.  ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  389/24-8-2012 

5.  ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  357/24-8-2012 

6.  ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗ Δίκτυο Πόλεων «Ιωάννης Καποδίστριας» 91/26-3-2007 

7.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Δίκτυο Πόλεων που Μαθαίνουν (UNESCO) 828/11-10-2016 

8.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο  
(ESN-European Social Network) 

807/14-9-2016 

9.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Πόλεων κατά του Ρατσισμού 
(ECCAR) 

782/26-7-2016 

10.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλεις για τους Ποδηλάτες (Cities for Cyclists) 385/30-9-2015 

11.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την 
Κοινωνική Οικονομία (REVES) 

27/10-4-2014 

12.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Παγκόσμια Ομοσπονδία Τουριστικών Πόλεων 81/10-4-2014 

13.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Glocal Forum 170/10-10-2011 

14.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Δίκτυο Μεγάλων Βαλκανικών Πόλεων (Balcinet) 170/10-10-2011 

15.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωμεσογειακό Δίκτυο Πόλεων  
(Euromed Cities Network) 

170/10-10-2011 

16.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Mayors for Peace 170/10-10-2011 

17.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Union of Capitals of the European Union 170/10-10-2011 

18.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Eurocities 170/10-10-2011 

19.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ League of Historical Cities 170/10-10-2011 
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20.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ United Cities and Local Governments 170/10-10-2011 

21.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ World of Athens 170/10-10-2011 

22.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ World Union of Olympic Cities 170/10-10-2011 

23.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ European Cemeteries Route (Council of Europe) 170/10-10-2011 

24.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ European network of cities for local integration policies for 
migrants (CLIP) 

170/10-10-2011 

25.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Metropolis 170/10-10-2011 

26.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Cities for Children 170/10-10-2011 

27.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ C40 Cities 170/10-10-2011 

28.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (W.H.O.) 170/10-10-2011 

29.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Union of Central and Southeastern European Capitals 170/10-10-2011 

30.   
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
ΑΤΤΙΚΗΣ SUGAR (INTERREG IVC, 2007-2013) 

 
8/28-12-2010 

31.   
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
ΑΤΤΙΚΗΣ Σύνδεσμος Καναατικών, Φοινικικών και Καρχηδονιακών 

Πόλεων 

 
298/27-11-2009 

32.  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Παγκόσμια Συμμαχία Πόλεων κατά της Φτώχειας 
(WACAP) 

18/10-3-2008 &  
170/10-10-2011 

33.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ The Truth Behind a Smile  
(Europe for Citizens, 2007-2013) 

108/13-7-2011 

34.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Ασφάλεια των Πόλεων (EFUS) 134/22-10-2007 
 

35.  ΑΛΜΩΠΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Λουτροπόλεων   
 (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) 

376/30-9-2015 

36.  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Q-CITIES 75/24-11-2006 

37.  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-
ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

38.  AMYNTAIOY ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ευρωπαϊκές Πόλεις του Κρασιού (RECEVIN) 184/11-2-2015 

39.  ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  358/24-8-2012 
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40.  ΑΧΑΡΝΩΝ   ΑΤΤΙΚΗΣ Cities for a Nuclear free Europe (C.N.F.E.) 262/30-6-2015 

41.  ΑΧΑΡΝΩΝ   ΑΤΤΙΚΗΣ Eurocities 248/3-6-2015 

42.  ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ Σύνδεσμος Καναατικών, Φοινικικών και Καρχηδονιακών 
Πόλεων 

292/27-11-2009 

43.  ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δίκτυο Πόλεων που Μαθαίνουν (UNESCO) 548/4-2-2016 

44.  ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων με Ιστορικά Κέντρα 160/30-11-2007 
 

45.  ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Τοπική Ένταξη και την 
Κοινωνική Δράση (ELISAN) 

100/22-12-2008 

46.  ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες 593/16-3-2016 

47.  ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

48.  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ LAGOS 146/22-10-2007 

49.  ΔΙΡΦΥΩΝ-
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

ΕΥΒΟΙΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

50.  ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

51.  ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες 467/19-11-2015 

52.  ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων του Κρασιού (RECEVIN) 241/29-5-2015 

53.  ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

54.  ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  360/24-8-2012 

55.  ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  360/24-8-2012 

56.  ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ InteGROW (URBACT ΙΙ) 6/28-12-2010 

57.  ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο  
(ESN-European Social Network)  

494/31-5-2010 

58.  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την 
Κοινωνική Οικονομία (REVES) 

533/13-1-2016 

59.  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ευρωμεσογειακό Δίκτυο Πόλεων  
(Euromed Cities) 

532/13-1-2016 

60.  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Πόλεων και των Περιφερειών 531/13-1-2016 
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για την ένταξη των Ρομά 

61.  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο 
(ESN-European Social Network) 

530/13-1-2016 

62.  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ένωση Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών για τον 
Πολιτισμό (LES RENCONTRES) 

529/13-1-2016 

63.  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ενεργειακές Πόλεις (Energy Cities) 528/13-1-2016 

64.  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Ασφάλεια των Πόλεων (EFUS) 527/13-1-2016 

65.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ MedInt (URBACT Ι) 30/14-7-2006 

66.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δίκτυο Αριστείας για Πόλεις με Πανεπιστήμια (UNITOWN) 839/9-11-2016 

67.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100 Resilient Cities 823/11-10-2016 

68.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ομοσπονδία Πόλεων Παγκόσμιου Τουρισμού 815/14-9-2016 

69.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ European Cities Marketing 750/11-7-2016 

70.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή  
Κυρίλλου και Μεθοδίου 

616/18-7-2016 

71.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Resilient Europe (URBACT III) 403/21-10-2015 

72.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ My Generation at Work (URBACT II) 365/24-8-2012 

73.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πόλεις για τους Ποδηλάτες (Cities for Cyclists) 368/24-8-2012 

74.  ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

75.  ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  355/24-8-2012 

76.  ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

77.  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ GRABS (INTERREG IVC, 2007-2013) 363/5-2-2010 

78.  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Cities for a Nuclear free Europe (C.N.F.E.) 286/26-6-2015 

79.  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  356/24-8-2012 

80.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Little Big things in Europe and in our Local Communities 
(Europe for Citizens, 2007-2013) 

25/10-4-2014 

81.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Today's Youth, Tomorrow's Leaders of Our Communities 
(Europe for Citizens, 2007-2013) 

9/10-4-2014 

82.  ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δίκτυο Πόλεων  «Ιωάννης Καποδίστριας» 90/26-3-2007 

83.  KOZANHΣ ΚΟΖΑΝΗΣ SYMBI (INTERREG EUROPE, 2014-2020) 425/16-11-2015 
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84.  ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

85.  ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

86.  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  River Cities 845/5-12-2016 

87.  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Eurotowns 845/5-12-2016 

88.  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Τοπικές Αρχές για τη Βιωσιμότητα (ICLEI) 845/5-12-2016 

89.  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ CIVITAS FORUM 845/5-12-2016 

90.  ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

91.  ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  359/24-8-2012 

92.  ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

93.  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-

ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Λουτροπόλεων   

 (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) 

 
392/9-10-2015 

94.  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

95.  ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-
ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ 

ΑΝΝΑΣ 

 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
PARACTION 

 
841/28-11-2016 

96.  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  352/24-8-2012 

97.  ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

98.  ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Πανευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κλωστοϋφαντουργικών 
Πόλεων 

26/7-4-2008 

99.  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Από τη Ναυμαχία του Lepanto στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» 

441/9-11-2015 

100.  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  395/20-9-2012 

101.  ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Παγκόσμια Συμμαχία Πόλεων κατά της Φτώχειας 
(WACAP) 

66/4-9-2008 

102.  ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων με Ιστορικά Κέντρα 115/26-6-2007 

103.  ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΧΙΟΥ Net4Sud (Europe for Citizens, 2007-2013) 301/16-10-09 

104.  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 
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105.  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  354/24-8-2012 

106.  ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ E4C (URBACT II) 331/12-6-2012 

107.  ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ My Generation at Work (URBACT II) 331/11-6-2012 

108.  ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ CYCLE CITIES (INTERREG IVC, 2007-2013) 213/1-2-2012 

109.  ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Ασφάλεια των Πόλεων (EFUS) 89/12-5-2014 

110.  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ CASH (URBACT II) 490/31-5-2010 

111.  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (W.H.O.) 167/22-5-2009 

112.  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ενεργειακές Πόλεις (Energy Cities) 52/27-6-2008 

113.  ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ευρωμεσογειακό Δίκτυο Ανταλλαγής και Ανάδειξης Λαϊκού 
Πολιτισμού 

329/11-6-2012 

114.  ΠΥΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Agri-Urban (URBACT IIΙ) 587/31-3-2016 

115.  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ SUSTAIN (INTERREG IVC, 2007-2013) 493/31-5-2010 

116.  ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (W.H.O.) 857/27-12-2016 

117.  ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Δίκτυο Πόλεων που Μαθαίνουν (UNESCO) 838/9-11-2016 

118.  ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Πόλεων κατά του Ρατσισμού 
(ECCAR) 

99/22-12-2008 

119.  ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

120.  ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  353/24-8-2012 

121.  ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Διεθνής Ένωση Πόλεων Αγγελιοφόρων της Ειρήνης 
(IAPMC) 

185/11-2-2015 

122.  ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

123.  ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

124.  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ PARACTION 841/28-11-2016 

125.  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Customised employment projects for cities; Opportunities 
for growth  (Europe for Citizens, 2007-2013) 

446/24-1-2013 
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V. Η Περιφερειακή Ανάλυση των 
Δικτυωμένων Ελληνικών Δήμων, 2006-
2016 
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VI. Οι πλέον Διεθνώς Δικτυωμένοι 
Ελληνικοί Δήμοι, 2006-2016 
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VII. Η διακύμανση του αριθμού των 
εγκριθεισών ελληνικών συμμετοχών σε 
Διεθνή Δίκτυα Πόλεων, 2006-2016 
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VIII. Το Προφίλ των Διεθνών 
Δικτύων Πόλεων, 2006-2016 
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Ευρωπαϊκή Ένωση Κλωστοϋφαντουργικών 
Πόλεων (ACTE) 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Κλωστοϋφαντουργικών 
Πόλεων ιδρύθηκε στις 
13 Απριλίου του 1991 
στην Πορτογαλία με 
πρωτοβουλία έξι 
Δήμων από τη Γαλλία 
(Λιλ), το Βέλγιο 
(Τουρνέ), την Πορτο-
γαλία (Γκιμαράες), και 
την Ισπανία (Τεράσα 

και Βαρκελώνη). Στόχος της Ένωσης είναι η 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, 
της βιομηχανίας δέρματος, των υποδημάτων και των 
ειδών ένδυσης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Απαρτιζόμενη από 100 και πλέον μέλη, η ACTE έχει 
τους εξής βασικούς στόχους: 

 να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα και τις ανάγκες 
ευρωπαϊκών και εθνικών τοπικών αρχών· 

 να ενθαρρύνει συνεργασίες ανάμεσα στα θεσμικά 
όργανα, και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των 
μελών της στους τομείς της οικονομικής 
ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κατάρτισης, 
του πολιτισμού, της αναδιάρθρωσης της 
βιομηχανικής κληρονομιάς, και της αναπτυξιακής 
συνεργασίας· 

 να προωθήσει καινοτόμες πρακτικές για την 
αντιμετώπιση κρίσεων στο χώρο του υφάσματος, 
της ένδυσης, των υποδημάτων και των 
εξαρτημάτων μόδας, σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο. 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.acte.net 
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Δίκτυο LUCI 

Το διεθνές δίκτυο 
LUCI (Lighting Urban 
Community Interna-
tional) έχει ως στόχο 
την αξιοποίηση του 
δημοτικού φωτισμού 
ως εργαλείου για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 
των πόλεων.  

To δίκτυο LUCI 
ιδρύθηκε το 2002 
στην πόλη της Λυόν 

και σήμερα απαρτίζεται από 70 πόλεις– μέλη, 
προερχόμενες από τέσσερις ηπείρους, και 40 
συνεργαζόμενους φορείς (εταιρείες, σχεδιαστές 
φωτισμού, πανεπιστήμια, ανεξάρτητους επαγγελματίες). 
Οι καταστατικοί στόχοι του δικτύου συνίστανται στα εξής: 

 Ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών, στο 
πλαίσιο συνεδρίων, επισκέψεων μελετών. 

 Προώθηση βέλτιστων πρακτικών και απονομή 
βραβείων για παραδειγματικά έργα. 

 Ενίσχυση της έρευνας και της τεχνικής βοήθειας 
για τον αστικό φωτισμό. 

 Περισσότερες πληροφορίες:  www.luciassociation.org 
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Διεθνές Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες 

Το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» αποτελεί αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία, που ιδρύθηκε το 2012 και εδρεύει 

στο Λιδωρίκι Δωρίδος, έδρα του Μόρνου, ο οποίος 

αποτελεί τον μεγαλύτερο ταμιευτήρα πόσιμου ύδατος 

στην Ελλάδα.  

Οι βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι οι εξής: 

 Η προστασία των λιμνών 

που ανήκουν διοικητικά 

εντός των ορίων των 

συμμετεχόντων Δήμων, 

μέσω της προστασίας της 

βιοποικιλότητας και της 

διατήρησης των 

οικοσυστημάτων και των 

παρυδάτιων συστημάτων των περιοχών. 

 Η κοινή δραστηριοποίηση των μελών του για την 

προαγωγή πολιτιστικών, μορφωτικών, 

κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 Η τουριστική προβολή και αειφόρος ανάπτυξη 

των περιοχών, με σεβασμό στο φυσικό 

περιβάλλον. 

 Η εύρεση και συμμετοχή σε 

συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση προγράμματα ανάπτυξης, καθώς και σε 

προγράμματα άλλων διεθνών οργανισμών. 

 Η κοινή δράση και συνεργασία με επιστημονικά 

εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, καθώς και με 

θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και διεθνείς οργανισμούς και η διενέργεια 

ερευνών για την αξιοποίηση νέων μορφών 

ανάπτυξης, απόλυτα συμβατών με το φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον των μελών του. 
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 Η ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων, πληροφοριών και 

εμπειριών μεταξύ των μελών του Δικτύου, αλλά 

και με άλλους φορείς με παρόμοιους στόχους και 

η οργάνωση κοινών δράσεων προβολής, 

διαφήμισης, περιβάλλοντος, πολιτισμού κλπ. 

 Η πρόσβαση στην πληροφόρηση, μέσω της 

αξιοποίησης της τράπεζας πληροφοριών και της 

χρήσης νέων τεχνολογιών. 

Επιδίωξη του Δικτύου αποτελεί η συνεχής διεύρυνσή του 

με νέα μέλη και η εξάπλωση της γεωγραφικής του 

παρουσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, το Δίκτυο στοχεύει στο να μετατραπεί 

σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), 

ώστε να ενισχύσει το ευρωπαϊκό του προφίλ και να 

αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε γνώση και 

ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Δίκτυο αριθμεί έως 

σήμερα 36 μέλη από Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία. 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://lakesnetwork.eu/ 
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Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν 
(Learning Cities) 

Το Δίκτυο των Πόλεων 
που Μαθαίνουν της 
UNESCO προωθεί και 
υλοποιεί πρακτικές 
στην εκπαίδευση, που 
ωφελούν σε μεγάλο 
βαθμό τους ενήλικες. 
Σκοπός του Δικτύου 
είναι να υποστηρίξει και 

να ενθαρρύνει κοινότητες σε όλο τον κόσμο να 
υιοθετήσουν πρακτικές δια βίου μάθησης, προωθώντας 
συνέργειες και αναδεικνύοντας συνδέσμους μεταξύ των 
μελών του. Τα μέλη του Δικτύου αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις 
που δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους να 
μαθαίνουν και να αναπτύσσονται  καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής τους.  Παράλληλα, στο πλαίσιο ενός 
συμμετοχικού σχεδιασμού, δίνουν φωνή σε φορείς της 
πόλης να αλληλεπιδράσουν και τελικά να συλλάβουν και 
να υλοποιήσουν πρωτότυπες ιδέες που παρεμβαίνουν 
δυναμικά στον κοινωνικό ιστό.   Συγκεκριμένα, μέσω του 
Δικτύου υλοποιούνται: 

 Καλές πρακτικές και απόκτηση εμπειρίας σε 
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου 
μάθησης. 

 Προγράμματα εκπαίδευσης για οικογένειες, 
κοινωνικές ομάδες, συλλογικότητες. 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα σε χώρους εργασίας. 

 Εξειδικευμένη χρήση σε σύγχρονες τεχνολογίες 
εκπαίδευσης. 

 Δημιουργία πολιτιστικού υποβάθρου για τη γνώση 
και εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο. 

 Βελτίωση  τοπικών πολιτικών για την εκπαίδευση. 
Περισσότερες πληροφορίες:  http://uil.unesco.org/ 
lifelong-learning/learning-cities 
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Δίκτυο των Πόλεων της Ποδηλασίας (Cycle 
Cities) 

To CYCLECITIES είναι ένα 
δίκτυο πόλεων, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού Προγράμματος 
εδαφικής συνεργασίας INTER-
REG IVC, το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Κύριος στόχος του 

έργου ήταν η ενσωμάτωση της ποδηλασίας σε 
ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω συστημάτων αειφόρου 
διαχείρισης κινητικότητας. Η διάρκεια του έργου ήταν 
από τον Ιανουάριο 2012 έως το Δεκέμβριο 2014 και ο 
προϋπολογισμός του ανήλθε σε 1,599,859.48 ευρώ, εκ 
των οποίων 1,304,743.90 ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από 
το ΕΤΠΑ. Οκτώ εταίροι από επτά κράτη-χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάστηκαν για την 
προώθηση και αύξηση της ποδηλασίας στις αστικές 
περιοχές με απώτερο σκοπό τη διαχείριση της 
κινητικότητας. Μέσω του δικτύου CYCLECITIES ήλθαν 
σε επαφή εταίροι με σημαντική εμπειρία στην 
ενσωμάτωση της ποδηλασίας στη διαχείριση της αστικής 
κινητικότητας: London Borough of Merton (Αγγλία), 
Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
της Λειψίας (Γερμανία), Gdańsk (Πολωνία),  Λισαβόνα 
(Πορτογαλία), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα), 
καθώς και εταίροι με ισχυρή δέσμευση για αξιοποίηση 
και ανάπτυξη της ποδηλασίας ή ενσωμάτωσή της σε 
τοπικό και περιφερειακό σύστημα διαχείρισης 
κινητικότητας: Γένοβα (Ιταλία), BSC Kranj (Σλοβενία), 
Δήμος Πειραιά (Ελλάδα). Από κοινού, οι εταίροι του 
έργου στόχευσαν στη διαπεριφερειακή μεταφορά 
εμπειριών, γνώσεων, πρακτικών, τόσο εντός όσο και 
εκτός της εταιρικής σχέσης. Μέσα από τις 
διαπεριφερειακές ανταλλαγές, οι εταίροι προσδοκούσαν 
να επωφεληθούν από τις εμπειρίες των άλλων και από 

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


93 

 

τις πρακτικές που εφαρμόζονται από τρίτους, καθώς και 
να δημιουργήσουν ένα «κεφάλαιο γνώσης», το οποίο θα 
υποστηρίζε την ένταξη του ποδηλάτου στα αστικά 
προγράμματα διαχείρισης της κινητικότητας για τη 
βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και 
περιβάλλοντος της πόλης τους. 
Περισσότερες πληροφορίες:  http://el.cyclecities.eu/ 
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο (ESN) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο (ESN) είναι μια μη 
κερδοσκοπική οργάνωση και συνιστά το δίκτυο των 
τοπικών δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών στην 
Ευρώπη. Το ESN, από το 1992 (έτος ίδρυσης), φέρνει 
σε επαφή ανθρώπους που σχεδιάζουν, χρηματοδοτούν, 
προάγουν την έρευνα και παρέχουν τοπικές δημόσιες 
κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της 
υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της απασχόλησης, της 

εκπαίδευσης και της στέγασης. 
Στόχος του είναι η 
ανταλλαγή γνώσεων 

και εμπειριών ανάμεσα 
στα μέλη του και η 

άντληση δεδομένων και 
προτάσεων που 
συμβάλλουν στη χάραξη 

πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το δίκτυο 
φιλοξενεί 120 μέλη από 35 χώρες και στην πλειονότητά 
τους είναι περιφέρειες, κομητείες, Δήμοι, χρηματοδοτικοί 
και ρυθμιστικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια και άλλα 
ερευνητικά κέντρα και αναπτυξιακοί φορείς. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.esn-
eu.org/home/index.html  
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Δίκτυο AGRI-URBAN 
 

Το ευρωπαϊκό δίκτυο AGRI-
URBAN, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος 
εδαφικής συνεργασίας 
URBACT III, με τη 
συμμετοχή του Δήμου 
Πύλης, για την προώθηση 
της απασχόλησης με 
γεωργικά είδη διατροφής σε 
μικρές και μεσαίου μεγέθους 

πόλεις, αφορά την επανεξέταση της παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων σε μικρές και μεσαίες πόλεις. 
Πολλές μικρές και μεσαίες πόλεις σε όλη την Ευρώπη 
έχουν σχετική εξειδίκευση στην παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων. Σε γενικές γραμμές, είναι μια φαινομενικά 
ώριμη βιομηχανία, η οποία εξακολουθεί να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά το ΑΕγχΠ, την 
απασχόληση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί το 
νέο δυναμικό ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας, των 
νέων επιχειρηματικών μοντέλων ή μέσω της 
αξιοποίησης της προσέγγισης των συμπλεγμάτων. Το 
δίκτυο επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται 
με τη βραχυχρόνια παραγωγή και κατανάλωση, την 
πρόσβαση στη γη και την απασχόληση των νέων στη 
γεωργία, τις πολιτικές κατάρτισης και τη στήριξη για την 
ένταξη νέων παραγωγών, την αστική γεωργία, τα 
βιολογικά προϊόντα ή τους Κανονισμούς για τη γεωργική 
γη. Στόχος του δικτύου είναι μια νέα σύνδεση μεταξύ 
αστικών και αγροτικών χώρων, μέσω μιας 
ολοκληρωμένης αστικής εστίασης, θέτοντας ως στόχο τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κατά την πρώτη 
φάση του έργου AGRI-URBAN, οι πόλεις Fundão 
(Πορτογαλία), Marchin (Βέλγιο), Cesena (Ιταλία), 
Södertäje (Σουηδία) και Πύλη (Ελλάδα) σύστησαν μια 
εταιρική σχέση που διευρύνθηκε και με πόλεις από το 



96 

 

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λετονία, τη Γαλλία και την 
Ισπανία. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://urbact.eu/agri-
urban 
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Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Πόλεων κατά του 
Ρατσισμού (ECCAR) 
 
Ο Ευρωπαϊκός Συνασπισμός των Πόλεων κατά του 
Ρατσισμού ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2004 στη 
Νυρεμβέργη και αποτελεί τον περιφερειακό συνασπισμό 

της διεθνούς 
συμμαχίας των 
πόλεων κατά 
του ρατσισμού 
στην Ευρώπη. 
Σε αυτόν 
συμμετέχουν 
121 Δήμοι από 
24 ευρωπαϊκές 
χώρες. Η 
διεθνής 

συμμαχία των Πόλεων κατά του ρατσισμού είναι μια 
πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την UNESCO, το 
Μάρτιο του 2004 για τη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων 
που ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή εμπειριών, 
προκειμένου να βελτιώσουν τις πολιτικές τους για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων, της 
ξενοφοβίας και του αποκλεισμού. Οι διεθνείς συμβάσεις, 
οι συστάσεις ή οι ανακοινώσεις, οι οποίες εκπονήθηκαν 
σε ανώτερο επίπεδο πρέπει να επικυρωθούν και να 
εφαρμοστούν από τα μέλη. Ταυτόχρονα, είναι εξαιρετικά 
σημαντική η συμμετοχή των φορέων σε τοπικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων, για να 
επικυρωθούν τα μέσα που εφαρμόζονται για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Οι πόλεις 
επελέγησαν από την UNESCO ως προνομιακός χώρος 
για τη σύνδεση προηγούμενων και επόμενων ενεργειών. 
Ο ρόλος των αρχών της πόλης, οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, 
θεωρείται ως το κλειδί για τη δυναμική δημιουργία 
συνεργιών. Ο απώτερος στόχος του δικτύου είναι η 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πόλεων σε ένα κοινό 
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αγώνα κατά του ρατσισμού μέσω διεθνούς 
συνασπισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
και οι προτεραιότητες κάθε περιοχής του κόσμου, των 
περιφερειακών συνασπισμών που δημιουργούνται με τις 
αντίστοιχες του Προγράμματος δράσης στην Αφρική, τις 
αραβικές χώρες, την Ασία και τον Ειρηνικό, την Ευρώπη, 
τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, καθώς και τη 
Βόρεια Αμερική.  
Υπό το συντονισμό μιας «Πόλης επικεφαλής», 
καθορίζεται σε κάθε περιφερειακή συμμαχία το «σχέδιο 
δράσης δέκα σημείων»: 
1. Μεγαλύτερη επαγρύπνηση κατά του ρατσισμού. 
2. Ο ρόλος της πολιτικής του Δήμου στην αξιολόγηση 
και στον έλεγχο του ρατσισμού και των διακρίσεων. 
3. Καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων ρατσισμού και 
διάκρισης. 
4. Μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερη ενημέρωση των 
κατοίκων της πόλης. 
5.Η πόλη ως ενεργός υποστηρικτής των 
εφαρμογών/πρακτικών ίσων ευκαιριών. 
6. Η πόλη ως «εργοδότης» ίσων ευκαιριών και φορέας 
παροχής υπηρεσιών. 
7. Δίκαιη πρόσβαση στην κατοικία. 
8. Καταπολεμώντας το ρατσισμό και τις διακρίσεις μέσω 
της εκπαίδευσης. 
9. Προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. 
10. Αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους. 
Σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του Συνασπισμού, κάθε 
πόλη-μέλος δεσμεύεται να παρουσιάζει μια αναφορά 
των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί για κάθε μία από τις 
10 αυτές δεσμεύσεις κάθε δύο χρόνια. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.eccar.info/welcome-eccar 
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Πόλεις για τους Ποδηλάτες (Cities for 
Cyclists) 

Στόχος του δικτύου των Πόλεων 
για τους Ποδηλάτες είναι η ίδρυση 
ενός παγκόσμιου δικτύου πόλεων 
για την προώθηση της χρήσης του 
ποδηλάτου στις αστικές περιοχές 
και της ανταλλαγής γνώσεων και 
εμπειριών. Οι καταστατικοί στόχοι του δικτύου 
επικεντρώνονται στην ένταξη της ποδηλασίας στον 
αστικό σχεδιασμό· στην ενθάρρυνση περισσοτέρων 
πόλεων να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προώθηση της ποδηλασίας μέσω ανταλλαγής 
εμπειριών· στην ανταλλαγή γνώσεων, λύσεων και 
στρατηγικών και προώθηση πολιτικών πρωτοβουλιών 
σε τοπικό επίπεδο· στην προώθηση και υποστήριξη μιας 
αλλαγής πολιτικής και πρακτικών σχεδιασμού στις 
πόλεις με την εισαγωγή μιας φιλικής προσέγγισης για τα 
ποδήλατα στις σχετικές διαδικασίες. Τα μέλη του δικτύου 
συμμετέχουν στο ετήσιο συνέδριο Velo-City, λαμβάνουν 
το ενημερωτικό δελτίο του δικτύου και ενημερώνονται για 
τις εξελίξεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα για την 
ποδηλασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ecf.com/community/cities-cyclists 
 

https://ecf.com/community/cities-cyclists
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών 
για την Κοινωνική Οικονομία (REVES) 
 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Πόλεων και Περιφε-

ρειών για την Κοινωνι-

κή Οικονομία φέρνει σε 

επαφή τοπικές αρχές 

και φορείς της κοινωνι-

κής οικονομίας με 

στόχο τη δημιουργία 

σταθερών εταιρικών 

σχέσεων, τη χάραξη 

κοινών πολιτικών για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και 

την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Ιδρυμένο το 1996, το REVES απαρτίζεται 

από 80 ευρωπαϊκούς οργανισμούς (μέλη του δικτύου 

είναι πόλεις, επαρχίες, περιφέρειες) και κατανέμει τις 

δράσεις του πάνω σε τρεις βασικούς άξονες: α. lobbying, 

β. συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, και γ. 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, αναπτύσσει 

δράσεις πρόνοιας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και ίσων 

ευκαιριών· έργα τοπικής ανάπτυξης της απασχόλησης 

και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας· προγράμματα 

βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης επιχειρηματικότητας, 

πολιτικής συμμετοχής και αλληλεγγύης Με την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών διοικητικής 

ανάπτυξης αλλά και τον τακτικό διάλογο με τους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα μέλη του δικτύου δύνανται, 

αφενός, να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αφετέρου, να 

αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση 

προσφέρει. Ειδικότερα, οι βασικοί του στόχοι είναι οι 

εξής:  
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 ενίσχυση του διαλόγου με ευρωπαϊκές και 

διεθνείς οργανώσεις με σκοπό την προώθηση 

των αρχών της κοινωνικής οικονομίας· 

 ανάπτυξη κοινωνικής υπευθυνότητας, ανταλλαγή 

εμπειρογνωμοσύνης και εφαρμογή καινοτόμων 

δράσεων στους τομείς της ένταξης και της 

ενίσχυσης τοπικών κοινοτήτων· 

 εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το 

ρόλο της κοινωνικής οικονομίας· 

 συμμετοχή στη χάραξη πρωτοπόρων πολιτικών 

προτάσεων και στη διάδοσή τους· 

 δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη 

βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση· 

 επιδίωξη των προαναφερόμενων στόχων σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την 

προώθηση εδαφικής συνοχής, διεθνούς 

αλληλεγγύης, πολιτικών ισότητας και συνεργασίας 

Βορρά-Νότου. 
Ενδεικτικό παράδειγμα δράσης του δικτύου συνιστά το 
«Πρόγραμμα Χρηματοδότησης», που συγκεντρώνει τους 
μεγαλύτερους κοινωνικούς επενδυτές στην Ευρώπη 
ώστε να αυξηθούν οι δημόσιες πρωτοβουλίες σε τοπικό 
επίπεδο και να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες.  
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.revesnetwork.eu/wp/ 
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Δίκτυο «Οι νέοι του Σήμερα…Αυριανοί ηγέτες 
των Κοινοτήτων» 

 «Οι νέοι του σήμερα…αυριανοί 
ηγέτες των κοινοτήτων» 
αποτέλεσε ένα έργο δικτύωσης, 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Ευρώπη για 
τους Πολίτες, 2007-2013» 
μεταξύ τεσσάρων δήμων 
εταίρων (Δήμοι Καστοριάς,  
Sant’ Illario dello Jonio από την 
Ιταλία, Ville d’Orly από τη 
Γαλλία και Commune de 
Viroinval από το Βέλγιο), στο 
πεδίο της πολιτικής για τους 

νέους και της προαγωγής του διαλόγου μεταξύ των 
γενεών. Στόχος του δικτύου ήταν να προωθηθεί η 
ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στους νέους ανθρώπους 
που ζουν στις κοινότητες των εταίρων δήμων 
παράλληλα με την μετάδοση εμπειριών ζωής από 
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα, δοκιμάζοντας μία νέα 
προσέγγιση στην αδελφοποίηση, βασιζόμενη σε ένα 
κοινό όραμα προαγωγής των δυνατοτήτων των νέων 
ατόμων, του διαλόγου μεταξύ των γενεών και της 
προώθησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. 

Περισσότερες πληροφορίες: Ρεβέκα Γκέρατς, 
στέλεχος του Δήμου Καστοριάς (Ε-mail: 
rebgerats@yahoo.com). 
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Παγκόσμια Ομοσπονδία Τουριστικών 
Πόλεων  (WTFC) 

 
Με πρωτοβουλία του Πεκίνου ιδρύθηκε στις 15 

Σεπτεμβρίου 2012 η Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Τουριστικών Πόλεων για την υλοποίηση του οράματος 

μιας Καλύτερης 

Ζωής στις Πόλεις 

μέσω του 

Τουρισμού. Το 

δίκτυο δεσμεύεται 

στη διευκόλυνση 

των ανταλλαγών 

και των συνεργασιών μεταξύ των μελών του και την 

προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στον τουριστικό 

τομέα. Αποστολή του δικτύου είναι η αύξηση της 

απήχησης των τουριστικών πόλεων ως διεθνών 

προορισμών, η αναβάθμιση της ποιότητας και της 

αποδοτικότητας των υπηρεσιών τους, η βελτίωση της 

εικόνας των τουριστικών πόλεων και η προώθηση μιας 

ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής προόδου στις 

τουριστικές πόλεις και περιφέρειες. Το δίκτυο αριθμεί 

182 μέλη, παρέχοντας υπηρεσίες σε αυτά που 

καλύπτουν όλη τη βιομηχανική αλυσίδα, συντονίζοντας 

τη συνεργασία για την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, 

τη διενέργεια επενδύσεων και την προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ των πόλεων. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://en.wtcf.org.cn/ 
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Global Metro City-The Glocal Forum 
 

Το δίκτυο Glocal 
Forum είναι μια 
μη κερδοσκοπική 
οργάνωση για την 
προώθηση της 
ειρήνης και της 
ανάπτυξης σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Το δίκτυο ιδρύθηκε το 2001 και 
ενθαρρύνει την τοπική προσέγγιση των παγκόσμιων 
προβλημάτων που συνιστά τη βάση για τα έργα των 
πόλεων στα πεδία της αειφόρου ανάπτυξης και της 
ειρήνευσης. Στο φόρουμ συμμετέχουν δήμαρχοι, 
διεθνείς οργανισμοί, πολίτες, και ιδιωτικοί φορείς. Η 
πλειονότητα των έργων του δικτύου επικεντρώνονται 
στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, τον τουρισμό, τη 
νεολαία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τα ΜΜΕ και την 
τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών. Μέσω του 
ετήσιου συνεδρίου, πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων και 
της δεξαμενής γνώσης του δικτύου προωθούνται 
καινοτόμες συμπράξεις.  
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.glocalforum.org/
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Δίκτυο GRABS 
To έργο GRaBS 
(Green and Blue 
Spaces Adaptation 
for Urban Areas and 
Eco Towns), στo 
πλαίσιo του ευρω-
παϊκού προγράμμα-
τος εδαφικής συνερ-
γασίας INTER-REG 
IVC, αφορούσε αστι-
κές περιοχές και 
δράσεις τους σχετι-

κές με τις υποδομές πρασίνου και νερού ώστε να 
βελτιωθεί η προσαρμογή των πόλεων στις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής. Οι επιμέρους στόχοι των 14 
εταίρων από 8 κράτη-μέλη αφορούσαν την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης, την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων και την αύξηση της δυνατότητας 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Με συνολικό 
προϋπολογισμό €3,182,929.00 (εκ των οποίων τα 
€2,428,198.75 προέρχονταν από το ΕΤΠΑ), το έργο 
ολοκληρώθηκε το 2011, αλλά αποφασίστηκε η συνέχιση 
ανάληψης δράσεων και πέραν του Προγράμματος μέσω 
του Σχεδίου Δράσης που εκπονήθηκε. Μάλιστα, στο 
Δήμο Καλαμαριάς εφαρμόστηκε η πρωτοποριακή 
σουηδική μέθοδος για την εκτίμηση της 
υδατοπερατότητας των επιφανειακών υλικών. Με τη 
χρήση του GIS, υπολογίζεται ο παράγοντας Πρασίνων 
Χώρων για όλο το δήμο και οι διακυμάνσεις του ανάλογα 
με την περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εκτιμηθεί 
το  μέγεθος του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής 
και να σχεδιαστεί η μετρίαση των επιπτώσεών του με τη 
σταδιακή και στοχευμένη αντικατάσταση επιφανειακών 
υλικών. Με επιτόπια καταγραφή των επιφανειακών 
υλικών σε επιλεγμένο δείγμα, υπολογίστηκε ο 
συντελεστής Πρασίνου (GSF) για ολόκληρη την 
επιφάνεια του Δήμου. Ο Πράσινος Συντελεστής GSF 
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μειώνεται δραματικά όσο αυξάνεται η πυκνότητα της 
δόμησης μέσα στα τετράγωνα. Τα αποτελέσματα είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμα. Υποδεικνύουν περιοχές και 
κατηγορίες υλικών προς επέμβαση. Επιτρέπουν το 
σχεδιασμό της σταδιακής αντικατάστασης των υλικών 
ανά περιοχή, ώστε να επιτευχθεί η αποκατάσταση της 
υδατοπερατότητας του εδάφους και να περιοριστούν οι 
καταστροφές από  πλημμύρες και ξηρασία.   
Περισσότερες πληροφορίες: www.grabs-eu.org 
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Δίκτυο Μεγάλων Βαλκανικών Πόλεων 
(BALCINET) 
 

Το Δίκτυο Βαλκανικών 
Πόλεων είναι ένας θεσμός 
που έχει εγκαταστήσει 
σχέσεις φιλίας και 
συνεργασίας ανάμεσα στις 
μεγαλύτερες πόλεις των 
Βαλκανικών χωρών. 
Δημιουργήθηκε το 2000 
ύστερα από πρωτοβουλία 

του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό την ανάπτυξη της 
διαβαλκανικής διαδημοτικής συνεργασίας και με την 
συμμετοχή  8 χωρών, οι μεγαλύτεροι Δήμοι των οποίων 
είναι μέλη του (Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Banja Luka, 
Κράιοβα, Bursa, Ηρακλείου, Σόφιας, Nis, Σκοπίων, 
Πειραιώς, Novi Sad, Λάρισας, Βελιγραδίου, Tetovο, 
Πατρέων, Περιστερίου, Timisoara, Βουκουρεστίου, 
Άγκυρας, Constanta, Αργυροκάστρου, Τιράνων, Plovdiv, 
Tuzla, Sarajevo, Βάρνας, Σμύρνης, Brasov, 
Κωνσταντινούπολης, Burgas, Κορυτσάς, Kumanovo). Το 
δίκτυο οργανωτικά λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της 
Συνόδου των Δημάρχων και με την υποστήριξη της 
Εκτελεστικής Γραμματείας και των Θεματικών 
Επιτροπών για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, την 
Αστική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.balcinet.org/ 
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Ευρωμεσογειακό Δίκτυο Πόλεων (Euromed 
Cities Network) 

Το Ευρωμεσογειακό Δίκτυο 
Πόλεων ιδρύθηκε στο Μπορντώ 
το 2000 και δραστηριοποιείται 
στη βιώσιμη ευρωμεσογειακή 
εταιρική σχέση. Το 
ευρωμεσογειακό δίκτυο πόλεων 
εντάσσεται σε μία οπτική 
αποκεντρωμένης συνεργασίας 

και απευθύνεται ταυτόχρονα στις πόλεις της ΕΕ και στις 
πόλεις των μεσογειακών χωρών-εταίρων, προωθώντας 
νέες οδούς συνεργασίας μεταξύ τους. Με πρότυπο τη 
Διαδικασία της Βαρκελώνης (1995), που χάραξε το 
δρόμο για τη δημιουργία μίας ζώνης ειρήνης και 
οικονομικής ευημερίας στην περιοχή, το δίκτυο έχει τους 
εξής βασικούς στόχους: 

 Προσδιορισμός των κοινών συμφερόντων των 
πόλεων που συμμετέχουν στην ευρωμεσογειακή 
εταιρική σχέση, εντοπισμός και εκτίμηση των 
κινδύνων, προώθηση της συνεργασίας, 
διευκόλυνση των επαφών και των ανταλλαγών 
εμπειριών.  

 Ενθάρρυνση καινοτόμων δράσεων στον τομέα 
της αειφόρου ανάπτυξης. 

 Διάδοση και σε άλλους Δήμους της 
εμπειρογνωμοσύνης των πόλεων σε θέματα 
διαχείρισης των αστικών προβλημάτων. 

 Ανάπτυξη των ικανοτήτων των τοπικών αρχών 
μέσω της κατάρτισης του ανθρωπίνου δυναμικού. 

 Προώθηση των ορθών πρακτικών τοπικής 
ανάπτυξης με σεβασμό των τοπικών 
συμφερόντων. 

Το Euromed περιλαμβάνει πάνω από 100 πόλεις, ενώ 
εδρεύει, σήμερα, στην πόλη της Νίκαιας.  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.reseau-
euromed.org/en/
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Δήμαρχοι για την Ειρήνη (Mayors for Peace) 
 

Το Μη Κυβερνητικό 
Δίκτυο Mayors for Peace 
(Δήμαρχοι για την 
Ειρήνη), που ιδρύθηκε το 
1982, έχει ως σκοπό την 
προώθηση της Παγκόσ-
μιας Ειρήνης και ιδιαίτε-
ρα τον πυρηνικό αφοπ-
λισμό. Αποτελείται από 
πόλεις που έχουν 

εκφράσει επίσημα την υποστήριξη στον 
προγραμματισμό του 1982 και παρέχει έναν τρόπο να 
υπερβούν τα εθνικά σύνορα και να εργασθούν από 
κοινού για να πιέσουν την κατάργηση των 
πυρηνικών. Από την 1η Ιουλίου του 2016, με τη 
συμμετοχή 34 νέων πόλεων, το Δίκτυο Mayors for 
Peace περιλαμβάνει 7.095 πόλεις από 161 χώρες και 
περιοχές από όλο τον κόσμο.  Πρόεδρος του Δικτύου 
είναι ο Δήμαρχος της Χιροσίμα.  
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.mayorsforpeace.org/



110 

 

Ένωση Πρωτευουσών της ΕΕ 
 

Η Ένωση Πρωτευουσών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δη-
μιουργήθηκε το 1961 για τη 
διατήρηση των δεσμών μεταξύ 
των ευρωπαϊκών πρωτευου-
σών, την ενθάρρυνση της 
επικοινωνίας μεταξύ των 
τοπικών κοινωνιών τους για την 

ανάπτυξη του αισθήματος της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
και παρέχει το πλαίσιο για μια σε βάθος συνεργασία 
μεταξύ των 28 πόλεων-πρωτευουσών σε εξειδικευμένα 
προβλήματα που τις αφορούν. Τα βασικότερα θέματα 
που συζητούνται στα ετήσια συνέδριά της 
περιλαμβάνουν τη σχέση μεταξύ πόλεων και 
περιφερειών και των εθνικών τους κυβερνήσεων (Ταλίν 
2007), την ανταπόκριση των πόλεων στις οικονομικές 
προκλήσεις του μέλλοντος (Δουβλίνο 2008), την ένταξη 
και κοινωνική συνοχή στις πόλεις (Λευκωσία 2009), τις 
αναπτυξιακές στρατηγικές στην μετά την κρίση εποχή 
(Βαρσοβία 2010), τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής 
(Βίλνιους 2011) και  σχεδιάζοντας τις πόλεις (Ελσίνκι 
2012). Για την επίτευξη των καταστατικών στόχων της, η 
Ένωση πραγματοποιεί μελέτες, διοργανώνει 
συναντήσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 
προόδου των μελών των τοπικών κοινωνιών των μελών 
της.  Οργανωτικά, η Ένωση λειτουργεί στο πλαίσιο μιας 
προεδρίας εκ περιτροπής με θητεία ενός έτους, μιας 
Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται δύο φορές το 
χρόνο και μιας Μόνιμης Επιτροπής που συγκαλείται δύο 
φορές το χρόνο, ενώ καταβάλλεται ετήσια συνδρομή 
από τα μέλη της. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.uceu.eu 
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Δίκτυο CITYMOBILNET 
 

Αντικείμενο του δικτύου 
CITYMOBILNEΤ, στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος εδαφικής 
συνεργασίας URBACT III, 
είναι η προσαρμογή των 
Σχεδίων Βιώσιμης Αστι-
κής Κινητικότητας σε 

τοπικό επίπεδο και η δημιουργία κουλτούρας αμοιβαίας 
μάθησης και ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών μεταξύ 
των συνεργαζόμενων φορέων-πόλεων. Πρόκειται για 
πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και 
προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα 
επιτρέψει στις συνεργαζόμενες ευρωπαϊκές πόλεις να 
συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις για τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα 
σήμερα. Επίσης, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και 
παραδείγματα με όλους τους φορείς που εμπλέκονται 
στην διαμόρφωση και άσκηση αστικής πολιτικής στην 
Ευρώπη. Κύριος στόχος του δικτύου είναι η βελτίωση 
των δεξιοτήτων των στελεχών των ευρωπαϊκών πόλεων 
να διαχειριστούν αειφόρες αστικές πολιτικές και, 
ειδικότερα, να ενισχύσουν την ικανότητά τους να 
σχεδιάσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αειφόρο 
αστική ανάπτυξη. Λαμβάνοντας μέρος σε αυτά τα 
δίκτυα, οι πόλεις ανταλλάσουν και μοιράζονται εμπειρίες, 
προβλήματα και πιθανές λύσεις, δημιουργώντας νέες 
ιδέες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
σχετίζονται με την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Ο Δήμος 
Αγίων Αναργύρων-Καματερού είναι μία από τις έντεκα 
ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στο εγκεκριμένο 
δίκτυο, μαζί με το Δήμο Bielefeld (Γερμανία), το Δήμο 
Burgos (Ισπανία), το Δήμο Slatina (Ρουμανία), το Δήμο 
Braga (Πορτογαλία), το Δήμο Μορν Αλ Ω 
(Γουαδελούπη), το Δήμο Παλέρμο (Ιταλία), τη Δημόσια 
Υπηρεσία Οδικού Δικτύου και Πρασίνου του Γκντανσκ 
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(Πολωνία), το Δήμο Ζαντάρ (Κροατία), την Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Μάλτας (Μάλτα), και την Περιφέρεια 
Μασσαλίας (Γαλλία). Συντονιστής του έργου είναι ο 
Δήμος Bielefeld. Η επιλογή των ανωτέρω πόλεων 
αντανακλά την ανάγκη να ενδυναμωθούν οι μικρού και 
μεσαίου μεγέθους πόλεις της σύμπραξης μέσα από τη 
συνεργασία τους με τις μεγαλύτερες πόλεις.  
Περισσότερες πληροφορίες: http://urbact.eu/citymo 
bilnet 



113 

 

Eurocities 
 
Το Eurocities ιδρύθηκε 
το 1986 από τους 
Δήμους έξι ευρωπαϊκών 
πόλεων (Βαρκελώνη, 
Μπίρμινγκχαμ, Φρανκ-
φούρτη, Λυών, Μιλάνο, 
Ρότερνταμ) και συνιστά 
πολιτική πλατφόρμα για 
130 τοπικές αρχές των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών 
πόλεων. Σε συνεργασία και αλληλεπίδραση με τα 
όργανα της ΕΕ, το δίκτυο βασίζεται στη δέσμευση των 
συμμετεχόντων τοπικών αρχών για την προώθηση μιας 
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και στοχεύει στην 
ενίσχυση του ρόλου τους, στο πλαίσιο μιας 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του, προβλέπεται η διοργάνωση 
έξι θεματικών φόρουμ, ομάδων εργασίας, δράσεων και 
εκδηλώσεων. Οι τομείς προτεραιότητας του Eurocities, 
βάσει του στρατηγικού του πλαισίου, αφορούν την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και 
πιο συγκεκριμένα την οικονομική ανάπτυξη, τις 
μεταφορές και την κινητικότητα, το περιβάλλον, τις 
κοινωνικές προκλήσεις, τον πολιτισμό, τη ψηφιακή 
ατζέντα και τις δημόσιες υπηρεσίες.  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eurocities.eu/ 
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League of Historical Cities 

 
O Σύνδεσμος των Ιστορικών 
Πόλεων ιδρύθηκε το 1987 στο 
Κιότο της Ιαπωνίας, παρέχοντας 
ένα πλαίσιο συνεργασίας και 
αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
πόλεων από διαφορετικά 
πολιτιστικά περιβάλλοντα. Το εν 
λόγω δίκτυο απαρτίζεται από 112 

πόλεις που προέρχονται από 63 χώρες και λειτουργεί, 
επίσης, και ως δεξαμενή γνώσης για διμερή συνεργασία 
και ανταλλαγή καλών πρακτικών.  Αποστολή του δικτύου 
είναι η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ιστορικών πόλεων 
για την ανταλλαγή εμπειριών και την ειρηνική διαβίωση 
σε παγκόσμιο επίπεδο, εμβαθύνοντας την αμοιβαία 
κατανόηση. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/kokusai/lhcs/ 
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Ενωμένες Πόλεις και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις 
(UCLG) 
 
Το δίκτυο UCLG εκπροσωπεί τις εθνικές ενώσεις 
τοπικής αυτοδιοίκησης απ’ όλο τον κόσμο, διαθέτοντας 

μέλη σε 140 από τις 193 
χώρες του ΟΗΕ σε εφτά 
παγκόσμιες περιφέρειες: 
Αφρική, Ασία-Ειρηνικός, 
Ευρασιατική, Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Δυτική 
Ασία, Λατινική Αμερική και 
Βόρειος Αμερική. To 

δίκτυο των Ηνωμένων Πόλεων ιδρύθηκε το Μάιο του 
2004 ως αποτέλεσμα της συνένωσης τριών οργανισμών: 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ηνωμένων Πόλεων 
(FMCU), της Διεθνούς Ένωσης Τοπικών Αρχών (IULA), 
του Δικτύου των Μητροπόλεων (Metropolis) και της 
Διεθνούς Ένωσης των μεγάλων Μητροπόλεων. 
Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του δικτύου που 
υιοθετήθηκε στο ιδρυτικό συνέδριό του στο Παρίσι το 
2004, η αποστολή του UCLG συνίσταται στο να αποτελεί 
«την ενωμένη φωνή και παγκόσμιο συνήγορο της 
δημοκρατικής τοπικής αυτοδιοίκησης, προωθώντας 
αξίες, σκοπούς και συμφέροντα μέσω της συνεργασίας 
μεταξύ τοπικών αυτοδιοικήσεων και διαμέσου της 
ευρύτερης διεθνούς κοινότητας». Η εκπλήρωση της 
αποστολής αυτού του παγκόσμιου δικτύου υλοποιείται 
μέσα από την άσκηση πίεσης σε διεθνείς οργανισμούς 
(ΟΗΕ), το σχεδιασμό πολιτικών σε θέματα τοπικής 
αυτοδιοίκησης, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και 
προγραμμάτων μέσα από την αποκεντρωμένη 
συνεργασία μεταξύ τοπικών αυτοδιοικήσεων και εθνικών 
ενώσεων Ο.Τ.Α., την έκδοση έντυπου υλικού, τη 
διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων παρεμφερών 
εκδηλώσεων. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.uclg.org/
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Παγκόσμια Ένωση Ολυμπιακών Πόλεων 

 
Με έδρα τη Λωζάννη, η 
Παγκόσμια Ένωση 
Ολυμπιακών Πόλεων 
ιδρύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 
το 2002 ως μια μη 
κερδοσκοπική ένωση. 
Σύμφωνα με το 
καταστατικό της Ένωσης, 
οι σκοποί της αφορούν, 

μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 Τη διευκόλυνση ενός αποτελεσματικού διαλόγου 
μεταξύ πρώην και μελλοντικών Ολυμπιακών 
πόλεων για τη διασφάλιση θετικού αντικτύπου 
των Ολυμπιακών Αγώνων και των συναφών 
αθλητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών. 

 Την υποστήριξη πρώην Ολυμπιακών πόλεων, 
σηζητώντας ιδέες και πρωτοβουλίες για τη 
διατήρηση της θετικής και βιώσιμης Ολυμπιακής 
κληρονομιάς και την προώθηση ενός αθλητικού 
τρόπου ζωής. 

 Την επίδειξη της εκπαιδευτικής φύσης του 
Ολυμπιακού κινήματος. 

 Την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων σε σχέση 
με τους Ολυμπιακούς θεσμούς. 

Το όραμα της Ένωσης, που αριθμεί 35 μέλη, είναι να 
αναγνωριστεί ευρέως ως η κατεξοχήν παγκόσμια 
πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων 
για την αλληλόδραση των πόλεων με τον αθλητισμό.  
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.olympiccities.org/ 
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Η Διαδρομή των Κοιμητηρίων (European 
Cemeteries Route) 

 
O Ευρωπαϊκός Δρόμος 
των Κοιμητηρίων περι-
λαμβάνει 54 πόλεις από 
20 χώρες και αποτελεί 
μία από τις 32 
πολιτιστικές διαδρομές 
του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. Η εν λόγω διαδρομή εγκρίθηκε το 2011 μετά 
από πρόταση 
για την 
προώθηση του 
τουρισμού και 
του πολιτισμού 
της Ένωσης 
Σημαντικών 
Κοιμητηρίων 
στην Ευρώπη 
(ASCE), για τη 
διατήρηση της 
επαφής των πολιτών με την πολιτιστική κληρονομιά. Τα 
κοιμητήρια αποτελούν μέρος της άυλης και υλικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς και συνιστούν μάρτυρες της 
τοπικής ιστορίας των πόλεων.  
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://cemeteriesroute.eu/ 
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για τις τοπικές 
πολιτικές ένταξης μεταναστών (CLIP) 
 

Την άνοιξη του 2006, 
η Διάσκεψη των 
Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών 
του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, ο Δήμος 
της Στουτγάρδης και 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 

για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
(Eurofound) σύστησαν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για 
τις τοπικές πολιτικές ένταξης μεταναστών (CLIP). Το 
δίκτυο υποστηρίζεται, επίσης, από την Επιτροπή των 
Περιφερειών και το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων 
και Περιφερειών (CEMR), ενώ έχει αναπτύξει 
συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του 
Ρατσισμού (EΝAR). 
Η μοναδικότητα του δικτύου CLIP συνίσταται στην 
οργάνωση μιας αμοιβαίας διαδικασίας μάθησης μεταξύ 
των συμμετεχουσών πόλεων και μεταξύ των πόλεων και 
των ερευνητικών ομάδων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, για την 
ανάπτυξη και υλοποίηση των πολιτικών συνδυάζονται οι 
προσεγγίσεις από τα κάτω προς τα πάνω και από τα 
πάνω προς τα κάτω. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του 
δικτύου CLIP είναι οι εξής: 

 Καταγραφή και ανάλυση καινοτόμων πολιτικών 
και της επιτυχούς υλοποίησής τους σε τοπικό 
επίπεδο. 

 Υποστήριξη της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 
πόλεων και ενθάρρυνση της μαθησιακής 
διαδικασίας, στο πλαίσιο του δικτύου πόλεων 
(συγκριτική αξιολόγηση και αξιολόγηση από 
ομοτίμους). 

 Αξιολόγηση του ρόλου που διαδραματίζουν σε 
τοπικό επίπεδο οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί 
εταίροι, οι οργανώσεις μεταναστών/θρησκευτικές 
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οργανώσεις, οι ΜΚΟ και οι εθελοντικές 
οργανώσεις στην υποστήριξη των επιτυχημένων 
πολιτικών ένταξης. 

 Αντικειμενική αξιολόγηση των τρεχουσών 
πρακτικών και πρωτοβουλιών και της 
δυνατότητας μεταβίβασής τους.  

 Διάδοση ορθών πρακτικών σε άλλες πόλεις της 
Ευρώπης και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών 
ορθής πρακτικής, προκειμένου οι πόλεις να 
χειρίζονται αποτελεσματικότερα την πρόκληση 
της ένταξης των μεταναστών. 

 Υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης μέσω της 
κοινοποίησης των σχετικών εμπειριών και των 
εκροών του δικτύου σε ευρωπαϊκές ενώσεις 
πόλεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
ευρωπαϊκές και εθνικές οργανώσεις κοινωνικών 
εταίρων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Το δίκτυο CLIP περιλαμβάνει περισσότερες από 30 
μεγάλες και μεσαίες πόλεις από κάθε γωνιά της 
Ευρώπης. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://www.eurofound.europa.eu/clip-european-
network-of-cities-for-local-integration-policies-for-
migrants 
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Δίκτυο Metropolis 

 Το δίκτυο της 
παγκόσμιας ένωσης 
των μητροπόλεων 
συστήθηκε το 1984 με 
πρωτοβουλία του Προ-
έδρου του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου της 
Ille-de-France, ο οποίος 
προσκάλεσε τους 
εκπροσώπους των 
πόλεων της Abidjan της 

Αντίς Αμπέμπα, της Βαρκελώνης,   του Μπουένος Άϊρες, 
του Καΐρου, του Λονδίνου, του Λος Άντζελες, του Μέξικο 
Σίτυ, της Νέας Υόρκης, του Τόκιο και του Τουρίνου και 
συνέστησαν από κοινού το κογκρέσο Metropolis ’84. 
Από τη δημιουργία του έως σήμερα, το δίκτυο, 
διαθέτοντας συνολικά 138 μητροπολιτικές κυβερνήσεις 
μεγαλουπόλεων ως ενεργά μέλη, έχει αναδειχθεί σε 
προεξάρχον διεθνές forum για μητροπολιτικά ζητήματα, 
αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΟΣΑ. 
Οι κυριότερες δράσεις του δικτύου περιλαμβάνουν την 
προώθηση συνεργατικών έργων και υλοποίηση 
μαθησιακών προγραμμάτων· την παγκόσμια προβολή 
των εμπειριών για την αστική ανάπτυξη και την 
αναγνώριση του ρόλου των τοπικών αρχών στη διεθνή 
αρένα· και στην υποστήριξη στρατηγικών δικτυώσεων 
παγκοσμίως σε θέματα νεολαίας και γυναικών. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://www.metropolis.org/ 
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Πόλεις για τα Παιδιά (Cities for Children) 
 
To ευρωπαϊκό δίκτυο 
πόλεων Πόλεις για τα 
Παιδιά-Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα για Επένδυση 
στα Παιδιά συστήθηκε το 
2007 από την πόλη της 
Στουτγάρδης με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων για τον 

τρόπο με τον οποίο το αστικό περιβάλλον μπορεί να 
προωθήσει την ευτυχία και ευημερία των παιδιών, των 
νέων και των γονέων τους. Είναι κοινός τόπος για τις 
ευρωπαϊκές πόλεις η ανάγκη να ενθαρρύνουν τα παιδιά 
και τη νεολαία σε έναν πιο ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. 
Το δίκτυο λειτουργεί ως ένα φόρουμ για μεγάλες 
ευρωπαϊκές πόλεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν 
προωθημένες και βιώσιμες πολιτικές σε αυτόν τον 
τομέα. Συνολικά το δίκτυο αποτελείται από 76 πόλεις, οι 
οποίες προέρχονται από 32 ευρωπαϊκές χώρες  υπό την 
αιγίδα της Επιτροπής των Περιφερειών αλλά και του 
Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών. Οργανωτικά το 
δίκτυο διοργανώνει ετήσια συνέδρια και λειτουργεί με 
ομάδες εργασίας.  
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/en/index/ 
stadtentwicklung/aussenbeziehungen/zuerich_internatio
nal/staedtenetzwerke/cities_for_children.html 
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C40 Cities Climate Leadership Group 
 

To δίκτυο C40 Cities 
Climate Leadership 
Group συμπληρώνει 
10 χρόνια διαδρομής 
από τότε (2007) που 
συστήθηκε για την 
αντιμετώπιση των 
συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής. 

Με περισσότερες από 
80 μεγαλουπόλεις ως 
μέλη του, το δίκτυο 
αντιπροσωπεύει πάνω 
από 600 εκατ. 
ανθρώπους και 
επικεντρώνει τις 
δράσεις του στην 
αναβάθμιση της 
ποιότητας της ζωής των 
κατοίκων των πόλεων 
και στην αύξηση των 
ευκαιριών για 
μεγαλύτερη ευημερία.  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.c40.org/about 
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
 
Οι Υγιείς Πόλεις 
αποτελούν ένα 
παγκόσμιο Πρόγραμμα 
πρωτοβουλιών σε όλες 
τις περιφέρειες όπου 
δραστηριοποιείται ο 
Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ). Μια υγιής πόλη 
προσδιορίζεται ως μια 
διαδικασία και όχι ως 
ένα αποτέλεσμα. Πιο 
συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μια 
υγιής πόλη δεν είναι εκείνη που βρίσκεται σε ένα 
ανώτερο επίπεδο από πλευράς υγειονομικής φροντίδας. 
Προϋποθέσεις για να είναι υγιής μια πόλη είναι η 
δέσμευσή της, μια δρομολογούμενη διαδικασία και μια 
δομή για την υποστήριξη ικανοποιητικού επιπέδου  
υγείας στους κόλπους της. Μια υγιής πόλη είναι εκείνη 
που συνεχώς δημιουργεί και βελτιώνει το φυσικό και το 
κοινωνικό περιβάλλον της και διευρύνει τους πόρους της 
κοινότητας που επιτρέπουν στους κατοίκους της να 
αλληλοϋποστηρίζονται. Το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του 
ΠΟΥ κινητοποιεί τοπικές αρχές και κοινότητες από το 
1987, αρχικά με 11 πιλοτικές πόλεις, προκειμένου να 
υιοθετήσουν και να υλοποιήσουν επαρκώς 
τεκμηριωμένες για την υγεία και την αειφόρο ανάπτυξη 
στρατηγικές που δημιουργούν και βελτιώνουν το φυσικό 
και το κοινωνικό περιβάλλον καθώς και τους πόρους της 
τοπικής κοινότητας που καθορίζουν την υγεία και την 
ευημερία. Το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ στην 
Ευρώπη υλοποιεί το Πρόγραμμα των υγιών πόλεων 
μέσω δύο δικτύων: το δίκτυο των πόλεων της 
Ευρωπαϊκής Περιφέρειας που συνεργάζεται άμεσα με 
τον ΠΟΥ (Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Υγιών Πόλεων του 



124 

 

ΠΟΥ) και το δίκτυο των χωρών (Δίκτυο των Εθνικών 
Δικτύων Υγιών Πόλεων). 
Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Υγιών Πόλεων, 
που περιλαμβάνει 100 πόλεις από 30 ευρωπαϊκές 
χώρες, εξελίχθηκε μέσω μιας σειράς πενταετών 
προγραμμάτων εργασίας (φάσεις). Αυτές οι φάσεις 
έχουν αποτελέσει μια διαδικασία και μια πλατφόρμα για 
έμπνευση, μάθηση και συσσώρευση πρακτικής 
εμπειρίας για τον τρόπο βελτίωσης της υγείας και της 
ευημερίας. Κάθε φάση απέβλεπε στην καινοτομία και 
στον εμπλουτισμό της πρακτικής κατανόησης του 
τρόπου αντιμετώπισης των καθοριστικών παραγόντων 
για την υγεία και στη συστηματική μείωση των 
ανισοτήτων στην υγεία. Βασικός σκοπός της τρέχουσας 
6ης φάσης (2014-2018) είναι η υλοποίηση του 
Προγράμματος Health 2020 σε τοπικό επίπεδο με 
σκοπό τη βελτίωση της υγείας για όλους και τη μείωση 
των ανισοτήτων πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη καθώς και τη βελτίωση της ηγεσίας και της 
συμμετοχικής διακυβέρνησης για την υγεία. Οι βασικές 
θεματικές της τρέχουσας φάσης αφορούν την επένδυση 
σε δια βίου προσεγγίσεις και υποκίνηση των πολιτών˙ 
αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της δημόσιας 
υγείας˙ ενίσχυση των ανθρωποκεντρικών συστημάτων 
υγείας˙ δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων και 
υποστηρικτικών περιβαλλόντων. Το Πρόγραμμα Health 
2020 αποτελεί την ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία και 
την ευημερία και παρέχει στο Πρόγραμμα των Υγιών 
Πόλεων του ΠΟΥ μια ξεκάθαρη εντολή για δράση και 
ανάληψη ηγεσίας στη βάση τεκμηριωμένων στοιχείων 
για τους καθοριστικούς παράγοντες για το επίπεδο της 
υγείας.  
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-
and-health/urban-health/activities/healthy-cities/who-
european-healthy-cities-network 
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Ένωση Πρωτευουσών Κεντρικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Με την Ιδρυτική Πράξη 
του 1995, οι ∆ήµαρχοι 
της Αθήνας, των 
πρωτευουσών των 
βαλκανικών χωρών, 
καθώς, επίσης, και 

αυτών της Ουγγαρίας, της Αυστρίας, της Κύπρου και της 
Ουκρανίας συµφώνησαν σε µια κοινή γραµµή προς την 
κατεύθυνση της ειρήνης, της ασφάλειας και της 
αποκατάστασης της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των 
πολιτών που εκπροσωπούν. Σύµφωνα µε το 
καταστατικό της, ανάµεσα στα άλλα, σκοπός της 
Ένωσης είναι η διατήρηση µόνιµων δεσµών µεταξύ των 
πρωτευουσών µελών και η προώθηση της ευρωπαϊκής 
ιδέας ανάµεσα στα µέλη της, καθώς και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.cseecunion.org/ 
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Σύνδεσμος Καναατικών, Φοινικικών και 
Καρχηδονιακών Πόλεων 

 
 Στις 30 Μαρτίου 2009 
ιδρύθηκε στην έδρα της 
UNESCO στο Παρίσι ο 
Σύνδεσμος Καναατικών, 
Φοινικικών και Καρχηδο-
νιακών Πόλεων (“League 
of Canaanite, Phoenician 
and Punic Cities” 
(LCPPC). Ο Σύνδεσμος 
αποτελεί ένα δίκτυο 
αλληλεγγύης μεταξύ των 
55 συμμετεχουσών 
πόλεων-μελών του που 

μοιράζονται κοινή ιστορία, πολιτισμό και κοινές αξίες. 
Άλλωστε, οι Φοίνικες ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ανταλλαγών και συνεργασίας μεταξύ πολιτισμών. Το 
σχέδιο δράσης του Συνδέσμου επικεντρώνεται στα εξής 
πεδία πολιτικής: πολιτισμός και εκπαίδευση· έρευνα και 
ηλεκτρονική μάθηση· πολιτιστικός τουρισμός· 
παραδοσιακά επαγγέλματα και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις· και περιβάλλον. 
Περισσότερες πληροφορίες:   
http://lcppc.com/en/institute/



127 

 

Παγκόσμια Συμμαχία Πόλεων κατά της 
Φτώχειας (WACAP) 
 

Το παγκόσμιο δίκτυο 
πόλεων κατά της φτώχειας 
αποτελεί τη συνεισφορά 
των πόλεων από όλες τις 
ηπείρους για τη Διεθνή 
Δεκαετία για την Εξάλειψη 
της Φτώχειας (1997-
2006), που διακήρυξε η 
Γενική Συνέλευση των 
Η.Ε. Έτσι, στη διάρκεια 
του διεθνούς έτους για την 
εξάλειψη της φτώχειας 
(1996) συστήθηκε το 
παγκόσμιο δίκτυο πόλεων, 
που επισήμως λειτουργεί 
από τις 17 Οκτωβρίου 
1997, στο πλαίσιο του 
σχετικού αναπτυξιακού 
προγράμματος των Η.Ε. 
Στο δίκτυο, εκτός από 
πόλεις, συμμετέχουν 

διεθνείς οργανισμοί, ενώσεις πόλεων, κυβερνητικοί 
οργανισμοί, πανεπιστήμια, κοινωνικές οργανώσεις. 
Βασικός στόχος του δικτύου είναι η ουσιαστική του 
συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Ανάπτυξης της 
Χιλιετίας που έχει θέσει ο Ο.Η.Ε., δηλαδή, να τερματιστεί 
η ακραία φτώχεια και πείνα, να επιτευχθεί η καθολική 
πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να 
προωθηθεί η ισότητα των φύλων και η ενίσχυση των 
γυναικών, να μειωθεί η παιδική θνησιμότητα, να 
βελτιωθεί η μητρική υγεία και, τέλος, να καταπολεμηθεί 
το HIV/AIDS, η ελονοσία και άλλες ασθένειες. Οι διεθνείς 
συναντήσεις του δικτύου διοργανώνονται κάθε δύο 
χρόνια σε μια από τις πόλεις-μέλη του.  
Περισσότερες πληροφορίες: http://wacapnetwork.org/ 
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Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την ασφάλεια των 
Πόλεων (EFUS) 

 
Με πρωτοβουλία Ευρω-
παίων δημάρχων 
δημιουργήθηκε το 1987 
το δίκτυο EFUS με σκοπό 
την προώθηση ενός 
κοινού οράματος για την 
Ευρώπη και το μέλλον 
των πόλεών τους. Το 
EFUS αποτελεί πλέον 

έναν ευρωπαϊκό Μ.Κ.Ο. που συγκεντρώνει τη στήριξη 
και συμμετοχή 250 τοπικών αρχών και 
δραστηριοποιείται σε ζητήματα ασφάλειας των αστικών 
κέντρων. Βασικοί στόχοι του δικτύου είναι η ανταλλαγή 
πρακτικών και πληροφοριών, καθώς και η ενδυνάμωση 
πολιτικών μείωσης της εγκληματικότητας και 
προώθησης του ρόλου των Ο.Τ.Α. στο σχεδιασμό των 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://efus.eu/en/ 
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών 
Λουτροπόλεων (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) 
 

 To 2009 στις Βρυξέλλες, 
ιδρύεται το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Ιστορικών Λουτρο-
πόλεων  ως διεθνής μη 
κερδοσκοπικός οργα-
νισμός. Στόχος του δικτύου 
ήταν η δημιουργία ενός 
δικτύου πόλεων - με 
αναγνωρισμένη παράδοση 
λουτροπόλεων και 
πλούσια κληρονομιά - με 

σκοπό να ενισχύσουν την ιστορία τους και να 
διατηρήσουν και να προστατεύσουν την πολιτιστική 
κληρονομιά τους, αναπτύσσοντας παράλληλα 
δημιουργικές και καινοτόμες πολιτικές προώθησης και 
ενίσχυσής τους. Το 2010 το Δίκτυο αναγνωρίζεται ως 
«Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή των ιστορικών 
Λουτροπόλεων της Ευρώπης» και αποτελεί μία από τις 
πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Ως γνωστόν, η αναγνώριση της κάθε πολιτιστικής 
διαδρομής στηρίζεται στην προστασία και διατήρηση της 
κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (ακίνητη, 
κινητή και άϋλη δηλ. τις γνώσεις τις παραδόσεις, τις 
αξίες), έχει στόχο την ανάπτυξη του πολιτισμού αλλά και 
του πολιτιστικού τουρισμού, στο πλαίσιο επιπλέον του 
νέου σχεδίου ενθάρρυνσης του διασυνοριακού 
τουρισμού με «προορισμό την Ευρώπη», το οποίο 
ενισχύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τα 
προγράμματά της. Τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου ήταν 
λουτροπόλεις, όπως το Vichy (Γαλλία), η  Acqui Τherme 
(Ιταλία), το Bath (Ηνωμένο Βασίλειο), η Ourense 
(Ισπανία), το Salsomaggiore Therme (Ιταλία) και το Spa 
(Βέλγιο), που διακρίνονταν για τα εξής στοιχεία: 

 Διέθεταν εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ιαματικού 
νερού (το εμφιαλωμένο νερό δεν είναι κριτήριο), 
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μεταξύ αυτών, ιστορικό κέντρο ιαματικών 
λουτρών/ ευεξίας σε λειτουργία. 

 Χαρακτηρίζονταν από αρχιτεκτονική ιαματική 
κληρονομιά, τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα, 
συμπεριλαμβανομένων ενός ή περισσοτέρων 
κτιρίων (σχετικά με τα ιαματικά λουτρά), 
χαρακτηρισμένα ως Ιστορικά Κτίρια. 

 Διέθεταν παράδοση σε πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες: θέατρο, καζίνο, 
συναυλίες κτλ. 

 Φιλοξενούσαν άριστη ξενοδοχειακή υποδομή και 
επαρκή αριθμό κλινών, αντάξια του 
πλεονεκτήματος της πόλης. 

Λουτρόπολη χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε πόλη, 
ανεξαρτήτως μεγέθους ή αριθμού κατοίκων, η οποία έχει 
υπαχθεί στον ορισμό της λουτροπόλης και αναπτύσσει 
παραδοσιακά δράσεις λουτροθεραπείας που 
διαμόρφωσαν την ανάπτυξη, την αρχιτεκτονική, τον 
τουρισμό, και το τουριστικό, πολιτισμικό και κοινωνικο-
οικονομικό προφίλ της  και συνδέεται με την 
εκμετάλλευση ιαματικών πηγών και μεταλλικών νερών. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ehtta.eu/ 
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Δίκτυο Q-CITIES  

Με πρωτοβουλία του 
Δήμου Αμαρουσίου 
δημιουργήθηκε το 
ευρωπαϊκό δίκτυο 
πόλεων ποιότητας Q-
Cities με τη 
συμμετοχή ευρω-

παϊκών Δήμων από 11 κράτη-μέλη της ΕΕ. Ο Δήμος 
Αμαρουσίου, μαζί με τους υπολοίπους εταίρους του 
Δικτύου Q-Cities (Fonte Nuova  (Ιταλία), Γάνδη (Βέλγιο), 
Λακατάμια, Στρόβολο, Λεμεσό (Κύπρος), Νέα Ιωνία 
Μαγνησίας, Βούλα, Ξάνθη (Ελλάδα), Ploiesti 
(Ρουμανία), Porto (Πορτογαλία) και Umeå (Σουηδία), 
εστιάζουν τις δράσεις του δικτύου στο ζήτημα της 
ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, 
επιδιώκουν σε μεγαλύτερη βελτίωση και διαφοροποίησή 
τους, στοχεύουν στην αναβάθμιση των δημοτικών 
υπηρεσιών και στη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών 
και των δημοτών σε αυτό το εγχείρημα. 
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Μάλιστα, για τη διοργάνωση του 3ου Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Ποιότητας με τίτλο "Φόρουμ Ευρωπαίων 
Πολιτών και Δήμων: Στοχεύοντας σε πόλεις ποιότητας, 
στοχεύοντας σε μια καλύτερη καθημερινότητα" 
(Μαρούσι, 6-8 Δεκεμβρίου 2007), απονεμήθηκε στο 
Δήμο το ευρωπαϊκό βραβείο «Χρυσά Αστέρια 2008».  
Οι στόχοι του δικτύου αφορούν κυρίως την προώθηση 
προγραμμάτων συνεργασίας στο πεδίο της ποιότητας 
και των διοικητικών νεωτερισμών για την εξυπηρέτηση 
του πολίτη-δημότη, και πιο συγκεκριμένα: 

 Ανταλλαγή εμπειριών στη διαμόρφωση πολιτικών 
και πρακτικών σχετικών με διοικητικές καινοτομίες 
που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της 
αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες και την 
αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών. 

 Προώθηση ανταλλαγής εμπειριών και εφαρμογής 
κοινών προγραμμάτων ποιότητας σε ευρωπαϊκές 
πόλεις και Δήμους. 

 Κοινός προγραμματισμός πιλοτικών εφαρμογών 
ώστε να επιτυγχάνεται η αποτίμηση των 
καινοτομιών πριν τη γενίκευση της εφαρμογής 
τους. 

 Υλοποίηση εντός του δικτύου συστηματικού 
benchmarking ώστε να διευκολύνεται η διάχυση 
και διασπορά καλών πρακτικών. 

 Κοινός προσδιορισμός δεικτών αποδοτικότητας 
και αποτελεσματικότητας. 

 Συνεργασία στη διαμόρφωση νέου κώδικα 
προσωπικού που να ανταποκρίνεται στις 
αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων 
κοινωνιών. 

 Ανάληψη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
δεδομένου ότι οι σημαντικές καινοτομίες 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ενός 
ευαισθητοποιημένου και καταρτισμένου 
προσωπικού. 

 Τέλος, ανάληψη κοινών δράσεων για τις πόλεις, 
που επιθυμούν να μετατραπούν σε πόλεις 
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ποιότητας και εξυπηρέτησης, με την ανάπτυξη 
κοινών στρατηγικών μεταξύ τους και απώτερο 
στόχο την εξάπλωση των στρατηγικών αυτών σε 
ευρύτερη ευρωπαϊκή κλίμακα. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.q-citiesnet.eu/ 
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Δίκτυο My Generation at Work 
 
 

 Το "My Generation at Work" 
(MG@Work) ήταν ένα έργο 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος εδαφικής 
συνεργασίας URBACT II, με 
σκοπό να αναπτυχθεί μεταξύ 
των συμμετεχουσών πό-
λεων, καλύτερη επικοινωνία, 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον 
τομέα της εργασίας και απασχόλησης των νέων. 
Επικεφαλής εταίρος του δικτύου (Leader Partner) είχε 
οριστεί η πόλη του Rotterdam (Ολλανδία). Οι υπόλοιπες 
συμμετέχουσες πόλεις ήταν οι εξής: Αμβέρσα-Βέλγιο, 
Ρίγα-Λετονία, Γλασκόβη-Ηνωμένο Βασίλειο, Γκντανσκ-
Πολωνία, Βαρσοβία-Πολωνία, Τάμπερε-Φιλανδία, 
Βαλένθια-Ισπανία, Μπράγα-Πορτογαλία, Μάριμπορ-
Σλοβενία, Τορίνο-Ιταλία, και Θεσσαλονίκη-Ελλάδα.   
Περισσότερες πληροφορίες: http://urbact.eu/my-
generation-work 



135 

 

Ευρωπαϊκές Πόλεις του Κρασιού (RECEVIN) 

 
Τo πανευρωπαϊκό δίκ-
τυο πόλεων του 
κρασιού συγκεντρώνει 
στους κόλπους του 
σχεδόν 800 πόλεις και 
ομάδες πόλεων από 
10 κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
με ισχυρή οικονομική 
εξάρτηση από την 
αμπελουργία (Γερ-
μανία, Αυστρία, 

Σλοβενία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Πορτογαλία). 
Στόχοι του δικτύου 
είναι η προώθηση 
της «κουλτούρας 
του κρασιού», του 
τουρισμού, και της 
αρχιτεκτονικής και 
ιστορικής παρά-
δοσης των περιφε-
ρειών των μελών 
του. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.recevin.net/ 
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Δίκτυο SYMBI 
 
Το έργο SYMBI, στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος εδαφικής 
συνεργασίας Interreg 
Europe, συμβάλει στη 
βελτίωση της εφαρμογής 
των πολιτικών και των 
προγραμμάτων περιφε-

ρειακής ανάπτυξης που σχετίζονται με την προώθηση 
και τη διάδοση της βιομηχανικής συμβίωσης και 
κυκλικής οικονομίας στις 7 συμμετέχουσες χώρες. Η 
βιομηχανική συμβίωση εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της 
βιομηχανίας, και προωθεί την ανταλλαγή των υλικών για 
την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ακολουθώντας το 
παράδειγμα ενός φυσικού οικοσυστήματος, όπου τα 
πάντα είναι επαναχρησιμοποιήσιμα. Η βιομηχανική 
συμβίωση ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα, προωθώντας:  

 Εξοικονόμηση Υλικών και Ενέργειας με την 
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων και 
παραπροϊόντα της ενέργειας βιομηχανικών 
διεργασιών. 

 Νέα Επιχειρηματικά μοντέλα με δευτερογενή 
εμπορία πρώτων υλών και καινοτόμων 
υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων. 

 Μείωση των εξωτερικών μεταβλητών κινδύνων, 
μείωση των εξαρτήσεων από εισαγόμενα υλικά 
και τα ορυκτά καύσιμα. 

Με τη συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης και άλλων 8 
ευρωπαϊκών εταίρων, το έργο SYMBI στοχεύει στην 
υποστήριξη της μετάβασης προς μια αποδοτική 
οικονομία μέσω της βιομηχανικής συμβίωσης, για την 
ίδρυση της εδαφικής συνέργειας για τη διαχείριση των 
αποβλήτων και την ενέργεια ανταλλαγής & υπο-
προϊόντων ως δευτερογενείς πρώτες ύλες-πόρους. 
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Γενικός στόχος του έργου SYMBI είναι η ενδυνάμωση 
των περιφερειών για τη δημιουργία βιώσιμων 
οικονομιών, ανθεκτικών στις περιβαλλοντικές πιέσεις και 
την κλιματική αλλαγή. Το έργο υποστηρίζει την 
εφαρμογή των μέσων πολιτικής και των μέτρων για τη 
διάδοση της βιομηχανικής συμβίωσης, για να προσθέσει 
αξία, να μειώσει το κόστος παραγωγής και να ενισχύσει 
την ανακούφιση των περιβαλλοντικών πιέσεων μέσω της 
αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για την επίτευξη 
των στόχων, πραγματοποιούνται ανταλλαγές 
διαφορετικών εμπειριών και δραστηριοτήτων μεταξύ των 
περιφερειακών αρχών από τις συμμετέχουσες 
περιφέρειες και τους βασικούς ενδιαφερομένους όσον 
αφορά τη χρήση των πόρων της περιφερειακής 
αλυσίδας αξίας. Οι κύριες δραστηριότητες του έργου 
αφορούν τα εξής:  

 Συγκριτική μελέτη των υφιστάμενων πολιτικών σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που σχετίζονται 
με τη βιομηχανική συμβίωση και την κυκλική 
οικονομία.  

 Ανάλυση των πιθανών επενδύσεων σε 
βιομηχανική συμβίωση.  

 Ανταλλαγή καλών πρακτικών και συγκριτική 
αξιολόγηση των οικοσυστημάτων από τα 
προϊόντα και τις ανταλλαγές ενέργειας. 

 Δημιουργία Πράσινων δημόσιων συμβάσεων ως 
καταλύτης της βιομηχανικής συμβίωσης.  

Ειδικότερα, για τη διασφάλιση και τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής εμπειριών και του δημοσίου διαλόγου, τόσο 
σε διαπεριφερειακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, 
πραγματοποιούνται πολλές συναντήσεις και 
διαβουλεύσεις μεταξύ των εταίρων, των περιφερειακών 
αρχών και των βασικών παραγόντων που 
προσδιορίζονται. Επίσης τα διδάγματα από τις 
περιφερειακές πολιτικές διαχέονται σε επίπεδο ΕΕ. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.interreg 
europe.eu/symbi/ 
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Πόλεις για μία Ελεύθερη από την Πυρηνική 
Ενέργεια Ευρώπη (C.N.F.E.) 
 

Ο ευρωπαϊκός φο-
ρέας CNFE (Πόλεις 
για μία Ελεύθερη 
από την Πυρηνική 
Ενέργεια Ευρώπη), 
του οποίου μέλος 
είναι η πόλη του 
Βόλου, με αφορμή 
τα πυρηνικά ατυχή-
ματα του Τσερνομ-
πίλ (1986) και της 
Φουκουσίμα (2011), 
από τις αρχές του 

2016 πραγματοποιεί δράσεις μέσω των πόλεων – μελών 
του με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τους 
κινδύνους των πυρηνικών σταθμών, τη θέσπιση 
αυστηρών κανόνων για τη λειτουργία τους, την 
ανανέωση του εξοπλισμού και της τεχνολογίας των 
πυρηνικών σταθμών, τη σταδιακή αντικατάστασή τους 
από νέους σταθμούς που θα χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη μείωση του ποσοστού 
του 28% επί του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται στην Ευρώπη μέσω πυρηνικών σταθμών, την 
αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται 
στην έρευνα για την παραγωγή ενέργειας. Ανάμεσα στις 
πόλεις-μέλη του CNFE (27), αναφέρονται οι πόλεις του 
Μάντσεστερ, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνο, του 
Σεράγεβο, του Ζάγκρεμπ, της Βιέννης, του Μονάχου και 
της Λευκωσίας. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cnfe.eu/ 
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Δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων με Ιστορικά 
Κέντρα 

 
Το 2007 συστήθηκε 
δίκτυο συνεργασίας που 
συγκροτούν 23 
Βαλκανικές πόλεις με 
Ιστορικά Κέντρα, μετά 
από πρωτοβουλία της 
Τοπικής Ένωσης Δήμων 
και Κοινοτήτων Νομού 
Ξάνθης. Η πρωτοβουλία 
αυτή βασίστηκε στην 
προσπάθεια για την 
ανάδειξη της παλιάς 
πόλης της Ξάνθης και την 
προώθηση δράσεων 
προς την κατεύθυνση της 

συνεργασίας πόλεων για τη διατήρηση και αναβίωση του 
ιστορικού τους χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, στο Δίκτυο 
συμμετέχουν οι Δήμοι Ξάνθης, Δράμας, Καστοριάς, 
Ιωαννίνων, Βέροιας, και Σουφλίου από την Ελλάδα, 
καθώς και οι Δήμοι Αργυρόκαστρο, Μπεράτι (Αλβανία), 
Σεράγεβο, Μόσταρ (Βοσνία - Ερζεγοβίνη), Βελίκο 
Τάρνοβο, Στενήμαχος, Σμόλιαν, Μεσημβρία και 
Σωζόπολη (Βουλγαρία), Μοναστήρι, Οχρίδα (ΠΓΔΜ), 
Σρέμσκι Κάρλοφτσι, Σόμπορ,  Πάντσεβο (Σερβία), 
Αδριανούπολη,  Ραιδεστός (Τουρκία), Μπρασόφ 
(Ρουμανία). Οργανωτικά το δίκτυο λειτουργεί υπό την 
καθοδήγηση των αποφάσεων της Συνόδου των 
Δημάρχων, του εκάστοτε προεδρεύοντος Δήμου, της 
Εκτελεστικής Γραμματείας και των Θεματικών 
Επιτροπών.  
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Τοπική Ένταξη 
και την Κοινωνική Δράση (ELISAN) 

 
Η Επιτροπή των Περιφερειών 
σύστησε στις 28 Ιανουαρίου 
2008 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για 
την Τοπική Ένταξη και την 
Κοινωνική Δράση (ELISAN) με 
σκοπό την  ευαισθητοποίηση για 
την ανάληψη κοινωνικών 
δράσεων σε τοπικό επίπεδο και 
τη διασφάλιση της συμμετοχής 

των αιρετών εκπροσώπων στην υλοποίηση μιας 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ευρωπαϊκής κοινωνικής 
πολιτικής.  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.elisan.eu/ 
 
 

 
Διεθνής Ένωση Πόλεων Αγγελιοφόρων της 
Ειρήνης (IAPMC) 

 
Το δίκτυο Πόλεις Αγγελιοφόροι της 
Ειρήνης συστήθηκε προκειμένου να 
αναδείξει και να ενθαρρύνει τον 
ενεργό ρόλο και την ευθύνη των 
πόλεων στη δημιουργία μιας 
κουλτούρας ειρήνευσης. Το δίκτυο 
συγκλήθηκε για πρώτη φορά στο 
Verdum της Γαλλίας το 1988 και 

επισημοποιήθηκε η λειτουργία του στη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στο New Haven του Κονέκτικατ (ΗΠΑ) το 
1990 με πρωτοβουλία του τότε Γενικού Γραμματέα του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Javier Perez de Cuellar. 
Σήμερα αριθμεί πάνω από 100 πόλεις-μέλη από όλες τις 
ηπείρους.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iapmc.org/ 
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Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Πόλεων και 
Περιφερειών για την Ένταξη των Ρομά 
(European Alliance of Cities and Regions for 
Roma Inclusion) 
 

 Η Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία των 
Πόλεων και των 
Περιφερειών για 
την ένταξη των 
Ρομά αποτελεί μια 
πρωτοβουλία του 
Κογκρέσου 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συγκεντρώνοντας στους κόλπους της 130 
πόλεις και περιφέρειες από 29 χώρες. Δεδομένου ότι οι 
πολιτικές σε τοπικό επίπεδο είναι αποφασιστικές για τη 
βελτίωση των προϋποθέσεων για την κοινωνική ένταξη 
των Ρομά, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των Ρομά. Η 
έννοια της συμμαχίας συζητήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής 
των Δημάρχων για τους Ρομά το Σεπτέμβριο του 2011. 
Ακολούθησε η δημιουργία ενός πυρήνα πόλεων και 
περιφερειών, οι οποίες εθελοντικά σύστησαν τη 
Συμμαχία και κατέστρωσαν ένα γενικό πλαίσιο σκοπών 
και μεθόδων εργασίας. Μετά από μια ενδελεχή 
διαβούλευση το 2012, στην οποία συμμετείχαν οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών-μελών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, αποτυπώθηκαν οι ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα των πόλεων και των περιφερειών. 
Επισήμως, η Συμμαχία συστήθηκε στην 24η Σύνοδο του 
Κογκρέσου στις 20 Μαρτίου 2013. Ειδικότερα, το δίκτυο 
έχει τους εξής βασικούς στόχους:  

 άμεση ή έμμεση ευαισθητοποίηση των τοπικών 
κοινωνιών για τα δικαιώματα των Ρομά με σκοπό 
την καταπολέμηση των στερεοτύπων και της 
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προκατάληψης εναντίον τους από τα ΜΜΕ, τα 
εκπαιδευτικά συστήματα και τις τοπικές αρχές· 

 βελτίωση της δυνατότητας των Ρομά να ασκούν 
τα κοινωνικά δικαιώματά τους· 

 προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου· 

 προώθηση της πολυμορφίας στις τοπικές 
κοινωνίες· 

 προώθηση της ενεργούς δημοκρατικής 
συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.roma-
alliance.org/ 
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Ενεργειακές Πόλεις («Energy Cities») 

 
Το δίκτυο ενερ-
γειακών πόλεων 
αποτελεί μια  ένωση 
ευρωπαϊκών τοπικών 
αρχών που προωθούν 
σε τοπικό επίπεδο μια 
βιώσιμη ενεργειακή 
πολιτική. Το δίκτυο 
συστήθηκε το 1990, 
και, εκτός από, κυ-
ρίως, δημοτικές αρχές 
(σχεδόν 200), φιλο-
ξενεί στους κόλπους 

του δημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις Ο.Τ.Α., φορείς 
διαχείρισης της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, 
διαδημοτικές συνεργασίες από συνολικά 30 ευρωπαϊκές 
χώρες. Κύριοι στόχοι του δικτύου είναι η ανταλλαγή 
εμπειριών και η μεταφορά τεχνογνωσίας  πάνω σε 
τοπικές στρατηγικές για την ενέργεια, η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στη σφαίρα της ενεργειακής αποδοτικότητας, 
της προώθησης ανανεώσιμων και αποκεντρωμένων 
πηγών ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, η 
οργάνωση κοινών προγραμμάτων και φυσικά η άσκηση 
επιρροής στις προτάσεις και στις πολιτικές που 
επεξεργάζονται τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. στα πεδία 
της ενέργειας και της περιβαλλοντικής προστασίας.  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.energy-cities. 
eu/spip.php?page=index_en 
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Δίκτυο InteGROW 

 Το θεµατικό δίκτυο 
InteGROW, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος 
εδαφικής συνεργασίας 
URBACT II, στόχευσε στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
στρατηγικών για την ένταξη 
των νέων που απειλούνται 
µε αποκλεισµό, µέσω της 
ενεργοποίησης και της 

απασχόλησής τους. Σκοπός του δικτύου ήταν η άσκηση 
πολιτικών εκεί όπου οι δηµόσιες πολιτικές συνήθως 
αποτυγχάνουν. Στο ίδιο πρόγραµµα συµµετείχαν, εκτός 
του Δήμου Ζεφυρίου, οι Δήµοι της Λισσαβώνας, της 
Βενετίας, της Πεσκάρας, της Μαδρίτης, του Έσσεξ  
καθώς και Δήµοι από τη Σουηδία και τη Ρουµανία. Στο 
πλαίσιο του έργου δηµιουργήθηκε µια τοπική οµάδα 
στήριξης, όπου οι τοπικοί φορείς και οργανώσεις 
συνεργάζονται ώστε να επιτύχουν τα καλύτερα 
αποτελέσµατα ως προς την κοινωνική ενσωµάτωση της 
οµάδας των ΡΟΜΑ αλλά και των νέων ανέργων 
γενικότερα. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://urbact.eu/integrow-
kick-meeting-4th-march-2010 
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Δίκτυο Αριστείας για Πόλεις με Πανεπιστήμια 
(UNITOWN)  

Το Δίκτυο είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισ-
μός που στόχο έχει να 
ενδυναμώσει και να βελ-
τιώσει τη στρατηγική 
συνεργασιών των ευρω-
παϊκών πόλεων που 
συμμετέχουν με τα ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα που 
εδρεύουν στα γεωγραφικά 

τους όρια. Συγκεκριμένα, οι σκοποί του δικτύου αφορούν 
τα εξής: 

 Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πόλεων και των 
ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που 
διέπονται από θεσμικές συμφωνίες, οι οποίες 
στοχεύουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

 Στρατηγική συνεργασία μεταξύ πόλεων και 
πανεπιστημίων σε ζητήματα κοινωνικής, 
οικονομικής και χωροταξικής ανάπτυξης και 
κοινωνικών πολιτικών. 

 Ανάπτυξη συνεργασίας για τα ζητήματα 
υποδοχής, εγκατάστασης και ενεργοποίησης των 
φοιτητών, καθώς και στα ζητήματα χωρικής 
ανάπτυξης των δράσεων και εγκαταστάσεων των 
πανεπιστημίων στις πόλεις. 

Έδρα του Δικτύου είναι το Πανεπιστήμιο της Φερράρα 
στην Ιταλία και συμμετέχουν περισσότερες από 23 
πόλεις και ιδρύματα από την Ευρώπη.  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.unife.it/ 
international/networks/unitown 
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Δίκτυο SUGAR 
 

Το δίκτυο SUGAR που 
συγχρηματοδοτήθηκε από το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής 
συνεργασίας INTERREG IVC 
επικεντρώθηκε σε θέματα 
διαχείρισης των αστικών 

εμπορευματικών διανομών, καθώς αποτελούν ένα 
σημαντικό πρόβλημα στο συνολικό αστικό μεταφορικό 
σύστημα και βασική πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
Το εν λόγω έργο, στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος 
Αθηναίων αλλά και η Περιφέρεια Αττικής, προώθησε την 
ανταλλαγή, συζήτηση και μεταφορά εμπειριών σε 
θέματα σχεδιασμού πολιτικής αστικών εμπορευματικών 
μεταφορών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ 
των πόλεων/περιφερειών των καλών πρακτικών 
(Περιφέρεια Emillia Romagna-Ιταλία, Λονδίνο-Ηνωμένο 
Βασίλειο, Παρίσι-Γαλλία, Βαρκελώνη-Ισπανία) και των 
πόλεων μεταφοράς τεχνογνωσίας (Πάλμα ντε Μαγιόρκα-
Ισπανία, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Αθηναίων-
Ελλάδα, Πόσναν-Πολωνία, Βράτσα-Βουλγαρία, Celie-
Σλοβενία, Usti nad Labem-Δημοκρατία της Τσεχίας). Η 
προσέγγιση που ακολουθήθηκε στο έργο αναπτύχθηκε 
στους εξής άξονες: (α) Βελτίωση των πολιτικών που 
εφαρμόζονται στις πόλεις καλών πρακτικών, (β) 
Ανάπτυξη πολιτικών για τις πόλεις μεταφοράς 
τεχνογνωσίας, (γ) Δημιουργία ενδιαφέροντος, γνώσης 
και μεθόδων ανταλλαγής εμπειριών και με άλλες 
πόλεις/περιφέρειες που δεν συμμετείχαν στο έργο μέσω 
του προγράμματος διευρυμένης μεταφοράς 
τεχνογνωσίας. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.sugarlogistics.eu 
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Δίκτυο Πόλεων  «Ιωάννης Καποδίστριας»  

 
Εκτιμώντας ότι ο Ιωάννης 
Καποδίστριας υπήρξε μια από 
τις σημαντικότερες πολιτικές 
προσωπικότητες της Νεότερης 
Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας 
Ιστορίας, και ότι η ανάδειξη της 
προσφοράς του στο ευρωπαϊκό 
πολιτικό γίγνεσθαι υπήρξε 
καθοριστική για την περαιτέρω 
πορεία των ευρωπαϊκών λαών, 
καθόσον υπήρξε πρώτος 

εκφραστής του ευρωπαϊκού ιδεώδους και του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, το Δίκτυο Πόλεων «Ιωάννης 
Καποδίστριας» συστήθηκε με πρωτοβουλία των Δήμων 
Κερκυραίων, Ναυπλίου και Αίγινας, εκ μέρους της 
ελληνικής πλευράς, και των Δήμων Koper-Capodistria 
(Σλοβενία) και Αμμοχώστου (Κύπρος) το Φεβρουάριο 
του 2007 με μια στοχευμένη και μακρόπνοη στρατηγική 
που εδράζεται στους ακόλουθους άξονες: 

 Τη συντονισμένη προσπάθεια προώθησης και 
προβολής των  ιστορικών ερευνών και 
πορισμάτων που αφορούν την πολυδιάστατη 
δραστηριότητα του Ιωάννη Καποδίστρια στον 
ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

 Τη γόνιμη συνεργασία των μελών του δικτύου 
στον πολιτιστικό, τον κοινωνικό και τον οικονομικό 
τομέα μέσω μιας ευρείας ανταλλαγής και 
διακίνησης ανθρωπίνου δυναμικού, μέσων, 
πληροφοριών, ιδεών και συγκεκριμένων δράσεων 
που κατατείνουν στη διάχυση της γνώσης για την 
προσωπικότητα, το έργο και το πλαίσιο αξιών  
του Ιωάννη Καποδίστρια στον ελλαδικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

 Την αξιοποίηση προγραμμάτων και την ανάπτυξη 
σχέσεων συνεργασίας στο διεθνή, κυρίως 
ευρωπαϊκό, χώρο, με παράλληλη συμμετοχή – 
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εκπροσώπηση του Δικτύου σε διεθνείς 
οργανισμούς και φόρα. 

 Την ανταλλαγή εμπειριών για τη βελτίωση της 
λειτουργίας, της απόδοσης, της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των 
υπηρεσιών των μελών του δικτύου αναφορικά με 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την 
κοινωνία πολιτών. 
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H Αλήθεια πίσω από ένα Χαμόγελο 
 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος ‘Ευρώπη για τους 
Πολίτες, 2007-2013’, με τη 
συμμετοχή του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και άλλων 6 
τοπικών αρχών (Λεύκαρα-
Κύπρος, Mlawa –Πολωνία, 
Mandello del Lario-Ιταλία, 
Kavadarci-Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, 

Setubal-Πορτογαλία και Nasaud-Ρουμανία), συστήθηκε 
δίκτυο πόλεων για την καταπολέμηση της ανεργίας και 
της φτώχειας και την προώθηση εθελοντικών δράσεων 
στις οικείες τοπικές κοινότητες. Στόχος του έργου ήταν 
να δοθεί στους πολίτες των συμμετεχουσών πόλεων η 
ευκαιρία να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια 
περισσότερο αλληλέγγυα Ευρώπη, με κοινό όραμα να 
συνδράμουν στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. 
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100 Ανθεκτικές 

Πόλεις (Resilient 

Cities)  

 Το δίκτυο 100 
Ανθεκτικές Πόλεις 
(Resilient Cities-100RC) 
υποστηρίζεται από το 
Ίδρυμα Ροκφέλερ και 

ξεκίνησε αρχικά το Δεκέμβριο του 2013 με 32 πόλεις για 
να συνδράμει τις αστικές αρχές στην προσπάθειά τους 
να γίνουν περισσότερο ανθεκτικές σε περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Σύμφωνα με το 
δίκτυο 100RC, αστική ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα 
κατοίκων, κοινοτήτων, θεσμών, επιχειρήσεων και δομών 
μιας πόλης να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να 
εξελίσσονται ανεξάρτητα από τις χρόνιες πιέσεις και τα 
οξέα σοκ που τυχόν αντιμετωπίζουν. Τα επτά 
χαρακτηριστικά των ανθεκτικών πόλεων είναι τα εξής: 
ευρωστία, ευελιξία, συμμετοχικότητα,  εφευρετικότητα, 
συνεκτικότητα,  ετοιμότητα, το ότι είναι πλεονασματικές. 
Στο δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων προσπαθούν να 
δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου Επικεφαλής 
Ανθεκτικότητας (CRO)   ηγούνται των προσπαθειών της 
ανάπτυξης στρατηγικών και δράσεων ανθεκτικότητας 
από τη Μελβούρνη και την Πόλη του Μεξικού μέχρι τη 
Βοστόνη και την Αθήνα). Ένα κρίσιμο πρόβλημα που το 
100RC βοηθά τις πόλεις να ξεπεράσουν είναι η σχετική 
δυσκολία της ανταλλαγής περισσότερο και λιγότερο 
επιτυχημένων πρωτοβουλιών ανθεκτικότητας.  Το 
100RC εργάζεται για τη δημιουργία διαύλων ανταλλαγής 
γνώσεων που θα καλλιεργούν την κουλτούρα της 
εκπαίδευσης και της εξεύρεσης λύσεων για το 
περιβάλλον που οι πόλεις του 100RC επιθυμούν να 
χτίσουν. Οι CROs εργάζονται σε 67 πόλεις και 
σε 14 ζώνες ώρας, καθιστώντας την τεχνολογία ένα 
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κρίσιμο εργαλείο για να συνδεθούν ανεξάρτητα από το 
πέρασμα του χρόνου και τις γεωγραφικές αποστάσεις 
και για να μπορούν να μοιράζονται συνεχώς τις ιδέες 
τους. Το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία 
και προγράμματα μέσω των οποίων οι πόλεις-μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να συν-δημιουργήσουν εμπειρίες 
μάθησης γύρω από κοινές προκλήσεις ανθεκτικότητας 
που αντιμετωπίζουν. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.100resilientcities.org/ 
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Δίκτυο Resilient Europe 
 

Τα μέλη του 
δικτύου Resilient 
Europe, στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊ-
κού προγράμμα-
τος εδαφικής συ-

νεργασίας URBACT III, στοχεύουν στην ανταλλαγή 
εμπειριών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της 
αειφορίας των αστικών ιστών. Με τη συμμετοχή των 
Δήμων Θεσσαλονίκης και Ιωαννιτών, το έργο αποβλέπει 
στην επίτευξη της ανθεκτικότητας με ολοκληρωμένο και 
ολιστικό τρόπο. Η προσέγγιση του δικτύου είναι 
καινοτόμος και συμμετοχική, επιτρέποντας την κοινωνική 
μάθηση και τον πειραματισμό με σκοπό την κατάρτιση 
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την επίτευξη 
της αστικής ανθεκτικότητας στις συμμετέχουσες πόλεις. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://urbact.eu/resilient-
europe 
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European Cities Marketing 
 
To ευρωπαϊκό δίκτυο 
European Cities Mar-
keting αποτελεί ένα μη -
κερδοσκοπικό οργανισμό 
που στοχεύει στη 
βελτίωση της ανταγωνισ-
τικότητας και των 
επιδόσεων μεγάλων ευ-
ρωπαϊκών πόλεων. Το 
δίκτυο παρέχει μια 
πλατφόρμα ανταλλαγών 

εμπειριών και προώθησης καλών πρακτικών. Είναι από 
τις μοναδικές περιπτώσεις δικτύων που συνεργάζονται 
με τη βιομηχανία του θεάματος και της προβολής των 
πόλεων. Το όραμα του δικτύου είναι ότι «ο καθένας στην 
πόλη προβάλλει την πόλη». Αυτό σημαίνει συναντήσεις 
με εκπροσώπους της αγοράς, της πολιτικής και της 
κοινωνίας, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προώθησης της 
ταυτότητας μιας πόλης. Γι’ αυτό το σκοπό, η 
επιχειρησιακή κουλτούρα του δικτύου διακρίνεται από τα 
εξής στοιχεία: συνεργατικότητα και συμμετοχικότητα· 
διαφάνεια και εμπιστευτικότητα· επιχειρηματικότητα και 
ανταγωνιστικότητα· πολιτιστική ανοχή στη 
διαφορετικότητα· και αντι-γραφειοκρατία.  
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.europeancitiesmarketing.com/ 
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Δίκτυο River Cities 
 

To δίκτυο River 
Cities είναι ένα 
δίκτυο συνεργασίας 
ανάμεσα σε Δήμους 
αλλά και οργα-
νισμούς που έχουν 
ως στόχο να 
αξιοποιήσουν τα 

ποτάμια ή τα παραλιακά μέτωπα στις πόλεις τους ως 
χώρους πολιτισμού. Το δίκτυο διαδέχτηκε την 
ανεπίσημη πλατφόρμα River//Cities που είχε συσταθεί 
το 2006. Οι κύριοι στόχοι του δικτύου είναι οι εξής:  
 

 Να ενισχύσει τη σημασία των παραποτάμιων/ 
παραλιακών περιοχών στην καθημερινή ζωή των 
πόλεων. 

 Να διερευνήσει τις παραποτάμιες/παραλιακές 
περιοχές ως ένα αστικό χώρο για βιώσιμη 
ανάπτυξη και πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης. 

 Να αυξήσει την πρόσβαση και να ενεργοποιήσει 
την εμπλοκή των πολιτών με το δημόσιο χώρο. 

 Να ξεπεράσει τα εμπόδια προς μια πετυχημένη 
διατομεακή συνεργασία και κοινωνική ένταξη. 

 Να ενθαρρύνει συνεργασίες και καλλιτεχνικές 
συμπαραγωγές. 

 Να κοινοποιήσει έννοιες και πρακτικές σε 
μεγαλύτερο κοινό. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.river-cities. 
net/ 



155 

 

Eurotowns 
 

 Το δίκτυο Eurotowns 
δημιουργήθηκε το 
1991 και αφορά 
πόλεις από 50.000 – 
250.000 κατοίκους. 
Στόχος του δικτύου 
είναι η ανταλλαγή 
πληροφοριών και 
καλών πρακτικών, 
καθώς και η 

προώθηση της δράσης των 17 μελών του στα θεσμικά 
όργανα της Ε.Ε. Οι κυριότεροι τομείς δράσης του 
δικτύου αφορούν την οικονομία της γνώσης, την 
ενέργεια και την καινοτομία. Οι ενέργειες και δράσεις του 
δικτύου οργανώνονται μέσα από Ομάδες έργου (Task 
Teams), οι οποίες αφορούν τα εξής θέματα:  

 Δημιουργική και Πολιτιστική Ανάπτυξη 
(Επικεφαλής: City of Hastings, Αγγλία). 

 Καινοτομία/Innovation (Επικεφαλής: City of 
Jyväskylä, Φιλανδία). 

 Κινητικότητα/Mobility (Επικεφαλής: City of 
Hasselt, Βέλγιο). 

 Κοινωνική Ενσωμάτωση (Επικεφαλής: City of 
Eskilstuna, Σουηδία). 

Περισσότερες πληροφορίες: http://eurotowns.org/ 
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Τοπικές Αρχές για τη Βιωσιμότητα (ICLEI) 

 
 Περισσότερες από 
1.500 πόλεις, Δήμοι, 
επαρχίες και 
ενώσεις Ο.Τ.Α. σε 
παγκόσμιο επίπεδο 
συμμετέχουν στη 
διεθνή ένωση 
τοπικών αρχών για 

μια βιώσιμη ανάπτυξη. Το ICLEI ιδρύθηκε το 1990, στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Τοπικών 
Κυβερνήσεων για ένα Βιώσιμο Μέλλον των Η.Ε., στο 
οποίο συμμετείχαν περισσότερες από 200 τοπικές αρχές 
από 43 χώρες. Βασική αρχή του Συμβουλίου είναι ότι οι 
τοπικά οργανωμένες πρωτοβουλίες παρέχουν έναν 
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για την επίτευξη 
τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων βιώσιμων στόχων για 
το περιβάλλον. Το ICLEI διαθέτει Ευρωπαϊκή 
Γραμματεία, με έδρα στο Φράιμπουργκ (Γερμανία), με 
ενεργό παρουσία στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για τις 
Βιώσιμες Πόλεις, ενώ υποστηρίζει και το Σύμφωνο των 
Δημάρχων. Οι βασικοί τομείς ενεργοποίησης του δικτύου 
είναι οι εξής:  

 Βιοποικιλότητα. 

 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 Διαχείριση βιωσιμότητας. 

 Αστική διακυβέρνηση. 

 Βιώσιμη Οικονομία και Προμήθειες. 

 Ενέργεια. 

 Ύδατα. 

 Κινητικότητα. 

 Σχεδιασμός γεγονότων σύμφωνα με τις αρχές της 
βιωσιμότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iclei.org/  
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CIVITAS Forum  
 

Η πρωτοβουλία CIVITAS 
Forum, την οποία εγκαι-
νίασε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 2000, 
απευθύνεται σε πόλεις 
που επιθυμούν να 
αναπτύξουν και να 
υλοποιήσουν μέτρα για τη 
βελτίωση των αστικών 
μεταφορών και να τα 
εφαρμόσουν σε μεγάλη 

κλίμακα. Οι πόλεις που θέλουν να συμμετέχουν θα 
πρέπει να επιβεβαιώσουν την πολιτική και τεχνική τους 
δέσμευση για ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής 
κινητικότητας και μεταφορών. Οι Θεματικές Ομάδες του 
δικτύου λειτουργούν ως πλατφόρμα επικοινωνίας και 
ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ ειδικών και 
αντιπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με 
τα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας, και, ενδεικτικά, 
αφορούν τα εξής:  

 Πολιτικές μετακίνησης χωρίς αυτοκίνητο (χρήση 
ποδηλάτου, πεζή μετακίνηση, διαμοιρασμός 
οχημάτων, κλπ). 

 Καθαρά καύσιμα και οχήματα (υβριδικά οχήματα, 
εναλλακτικά καύσιμα, υποδομές καυσίμων, 
ηλεκτρικά οχήματα, κλπ). 

 Μαζικές μεταφορές (πρόσβαση, διασύνδεση με 
άλλες μορφές μετακίνησης, τιμολόγηση, 
εφαρμογή τηλεματικών συστημάτων, κλπ). 

 Στρατηγικές διαχείρισης ζήτησης (διαχείριση 
στάθμευσης, περιορισμοί πρόσβασης, ζώνες 
χωρίς αυτοκίνητα, λωρίδες προτεραιότητας, 
οικονομικά κίνητρα κι αντικίνητρα, κλπ). 

 Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό (χρήσεις γης, 
κατοικία, νέες περιοχές, ΣΒΑΚ). 
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 Διαχείριση κινητικότητας (διαφήμιση και 
επικοινωνία, προγραμματισμός μετακινήσεων, 
κέντρα πληροφόρησης τρόπων μετακίνησης, 
κλπ). 

 Δημόσια συμμετοχή (καμπάνιες πληροφόρησης, 
συμμετοχικές διαδικασίες, διαβουλεύσεις με 
πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, κλπ). 

 Ασφάλεια (σχεδιασμός υποδομών, 
ποδηλατόδρομοι, ασφαλείς σχολικές διαδρομές, 
μέτρα κατά του βανδαλισμού, μείωση 
κυκλοφορίας, κλπ). 

 Τηλεματικά συστήματα στις μεταφορές (έξυπνα 
συστήματα μεταφορών, επικοινωνία, εφαρμογές 
κινητών τηλεφώνων, συστήματα αναγνώρισης 
πινακίδων, κλπ). 

 Εφοδιαστική αλυσίδα εντός πόλης (κέντρα 
παράδοσης εντός πόλης, σχέδια διανομής, 
διαχείριση στόλου οχημάτων μεταφορών, σχέδια 
εμπορευματικών μεταφορών εντός αστικών 
περιοχών, κτλ). 

 Περισσότερες πληροφορίες: http://civitas.eu/ 
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IΧ. Στοιχεία Επικοινωνίας-
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 
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i. Επιτροπή του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005*7 

 
Αντώνιος Καρβούνης (Πρόεδρος της Επιτροπής & 
Εθνικό Σημείο Επαφής Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’) 
Υπουργείο Εσωτερικών  
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών 
Ενισχύσεων  
Τηλ.: 213 136 4710  
E-mail: a.karvounis@ypes.gr , 
antonioskarvounis@gmail.com 
 
Δημήτριος Τζανάκης (Μέλος της Επιτροπής) 
Υπουργείο Εξωτερικών 
Ε΄1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών 
Υποθέσεων 
Τηλ.: 2103682280 
Ε-mail: e01@mfa.gr 
 
Μιχαήλ Αγγελόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) 
Δήμαρχος Σάμου 
Αντιοπρόεδρος Κογκρέσου Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης 
Ε-mail: dimvath@otenet.gr 
 

ii. Iστοσελίδα του ΥΠΕΣ για το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-
2020»  

http://efc.ypes.gr/?page_id=30 
 
 

                                                 
*Η ανωτέρω σύνθεση της Επιτροπής συνέρχεται αποκλειστικά και μόνον 

για θέματα που αφορούν τον α΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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iii.  Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT III για 
Ελλάδα-Κύπρο 

 
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  (Μονάδα Στρατηγικής και 
Παρακολούθησης Πολιτικών) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (υπόψιν κας Μ. Κωνσταντοπούλου, 
τηλ.:2103726031, e-mail: mkonstantopoulou@mnec.gr). 

 

iv. Iστοσελίδα του ΥΠΕΣ για το Νομικό Πλαίσιο 
της Διεθνούς Δράσης των ΟΤΑ 

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/Nom
PlDiethDrOTA/ 

 
v. Oδηγός ΥΠΕΣ για τις Διεθνείς Συνεργασίες 

των ΟΤΑ 
http://efc.ypes.gr/wp-content/uploads/2014/02/ BOOK_ GREEK. pdf 

 

vi. Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και 
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemO
TA/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/  
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X. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Διακήρυξη και Καταστατικό του 
Δικτύου Πόλεων  

«Ιωάννης Καποδίστριας» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Καταστατικό του Δικτύου 
Πόλεων  Q-Cities 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Καταστατικό του Δικτύου 

Πόλεων με Λίμνες 
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