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     Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 

              Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 
              Α.Π. 27106 

Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail : a.karvounis@ypes.gr  

Προς: 
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
β) ∆/νσεις ∆ιοίκησης  
2) ∆ήµους της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ:  Πρόγραµµα Αδελφοποιήσεων Πόλεων για την Κλιµατική 
Αλλαγή («Mayors Adapt»): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
ΣΧΕΤ: To υπ’αριθ.26304/23-7-2015 έγγραφό µας 
 
1. Γενικά 
 
Η πρωτοβουλία του Συµφώνου των ∆ηµάρχων για την Προσαρµογή στην 

Κλιµατική Αλλαγή (Mayors Adapt - «Οι ∆ήµαρχοι προσαρµόζονται») –

συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2014 για να 

κινητοποιήσει τις πόλεις στην ανάληψη δράσης για την προσαρµογή στην 

κλιµατική αλλαγή. Οι πόλεις που υπογράφουν την πρωτοβουλία αυτή 

δεσµεύονται να συµβάλουν στο βασικό στόχο της στρατηγικής της ΕΕ για την 

προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, µε την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης 

τοπικής στρατηγικής προσαρµογής ή την ενσωµάτωση της προσαρµογής 

στην κλιµατική αλλαγή σε σχετικά υφιστάµενα σχέδια. Το Mayors Adapt 

αποσκοπεί στο να ενδυναµώσει την υποστήριξη των τοπικών 

δραστηριοτήτων, να παρέχει µια πλατφόρµα για την µεγαλύτερη εµπλοκή και 

δικτύωση των πόλεων, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την 

προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος και τα µέτρα που απαιτούνται. Εκτός 

από τη στήριξη των συνολικών στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για την 
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προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, η οποία επιδιώκει να καταστήσει την 

Ευρώπη πιο ανθεκτική στην κλιµατική αλλαγή, οι πόλεις που 

προσυπογράφουν την πρωτοβουλία «Mayors Adapt» συµφωνούν να 

εκπονήσουν στρατηγικές τοπικής προσαρµογής ή να περιλαµβάνουν σχετική 

δράση στο πλαίσιο των υφιστάµενων σχεδίων. Οι εν λόγω πόλεις οφείλουν να 

υποβάλουν τις στρατηγικές τους εντός δύο ετών, και εκθέσεις προόδου ανά 

διετία. 

 
2. Πρόγραµµα Αδελφοποίησης Πόλεων για την Κλιµατική Αλλαγή 
 
Μετά την επιτυχία της περυσινής πρόσκλησης, άλλες 8 πόλεις καλούνται να 

λάβουν µέρος στο πρόγραµµα αδελφοποίησης πόλεων για την κλιµατική 

αλλαγή. Η πρωτοβουλία Mayors Adapt προσφέρει στις ευρωπαϊκές πόλεις 

την ευκαιρία να λάβουν µέρος σε µια σειρά ανταλλαγών προκειµένου να 

ενισχυθούν οι δυνατότητες και οι γνώσεις των στελεχών των δηµοτικών 

αρχών για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Οι  

επισκέψεις αδελφοποίησης των πόλεων θα συνδέσουν ευρωπαϊκές πόλεις 

που µόλις ξεκινούν τις δράσεις προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή (learning 

cities) µε  πόλεις, οι οποίες διαθέτουν επιτυχηµένες στρατηγικές για τη 

διασφάλιση της ανθεκτικότητας των περιοχών τους (mentor cities). Ο στόχος 

αυτών των ανταλλαγών είναι να επιτρέψει στα στελέχη των τοπικών αρχών να 

δηµιουργήσουν µακροπρόθεσµες συνεργασίες µε συναδέλφους τους από 

άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίοι αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα ή 

υλοποιούν παρεµφερείς πολιτικές για το περιβάλλον. Οι επισκέψεις θα 

πραγµατοποιηθούν στο χρονικό διάστηµα µεταξύ Νοεµβρίου 2016 και 20 

Ιανουαρίου 2017. Πόλεις που ήδη συµµετέχουν στο πρόγραµµα του 2015 δεν 

έχουν δικαίωµα εκ νέου υποβολής υποψηφιότητας. 

 
3. Τρόπος υποβολής προτάσεων και προθεσµία 
 
Οι ενδιαφερόµενοι δήµοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους µε 

ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση helpdesk@mayors-adapt.eu  µέχρι τη 

∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου 2016. 
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4. Περισσότερες Πληροφορίες 
 
Το έντυπο της αίτησης καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραµµα 

είναι διαθέσιµες από την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας Mayors Adapt: 

 
http://mayors-adapt.eu/taking-action/city-twinning/  

 
Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι, για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω 

πρόγραµµα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση µε 

αντίστοιχους οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006. 

 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
. 

                                                         H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                

              
 
              ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
3) ΠΕ∆ της Χώρας 
4) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr) 
5) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
6) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
7) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο     
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(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
8) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,  Επικεφαλής Κέντρων 
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης 
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουµπλή 
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Μπαλάφα 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη 
4. Όλες τις Γενικές ∆/νσεις του Υπουργείου µας 
5. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί 
στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και δράσεις-
∆ιεθνή & Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ- Προγράµµατα & Συνεργασίες- 
Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
6. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
• Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 


