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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

 Ενόψει της αναβάθµισης του ευρωπαϊκού και διεθνή ρόλου των ∆ήµων 
και των αυτοδιοικούµενων Περιφερειών της χώρας, µέσω του Προγράµµατος 
«Καλλικράτης», αλλά και των µεγάλων στρατηγικών που βρίσκονταν στο 
επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας το 2010, όπως η στρατηγική «ΕΕ 2020», 
η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού και οι διαρθρωτικές 
ρυθµίσεις που αναµένονταν να προκύψουν από την νέα πολιτική συνοχής 
2014-2020, το Υπουργείο Εσωτερικών, και ειδικότερα, η ∆ιεύθυνση 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και ∆ιεθνών Οργανισµών, έκρινε αναγκαίο το 
Μάιο του 2010 τη σύνταξη και αποστολή στους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, σε ηλεκτρονική µορφή, σε µηνιαία (και αργότερα σε διµηνιαία) 
βάση, ενός ∆ελτίου ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών θεµάτων µε σκοπό την 
ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και ετοιµότητας των ΟΤΑ 
προκειµένου να συµµετάσχουν σε ισότιµη βάση µε τους διακρατικούς 
εταίρους τους σε ευρωπαϊκά προγράµµατα και στη χάραξη των στρατηγικών 
και πολιτικών της ΕΕ.  
 Αρχικά, σηµείο αναφοράς του ∆ελτίου ήταν οι ευρωπαϊκές 
χρηµατοδοτήσεις και η πληροφόρηση για τις τρέχουσες προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ιδιαίτερα, των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων. Ωστόσο, µε την πάροδο των χρόνων, το ∆ελτίο, εκτός από το 
δηµιουργικό του µέρος, µετέβαλε ριζικά τη θεµατολογία του, εµπλουτίζοντας 
την ύλη του µε πολύ στοχευµένα και εξειδικευµένα θέµατα, τα οποία άρχισαν 
να απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση και για τα οποία δεν υπήρχε η 
σχετική ενηµέρωση από τους φορείς της κεντρικής διοίκησης (π.χ. στήλες για 
ΕΟΕΣ, αναπτυξιακά εργαλεία νέας πολιτικής συνοχής). Παράλληλα, η 
απήχηση του ∆ελτίου ήταν τέτοια που πλέον οι παραλήπτες του δεν 
περιορίζονταν αποκλειστικά και µόνον στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Υπουργεία, πανεπιστήµια, εταιρείες και γραφεία παροχής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών, επιµελητήρια ήταν µεταξύ εκείνων των φορέων που υποδέχθηκαν 
αυτήν την πρωτοβουλία µε αρκετά ενθαρρυντική διάθεση. Όµως, αυτό που 
συνέβαλε στην αλλαγή της φυσιογνωµίας του ∆ελτίου και απέδειξε ότι η 
ελληνική δηµόσια διοίκηση διαθέτει και εξωστρεφές πνεύµα, ήταν η δίγλωσση 
έκδοσή του. Σήµερα υπολογίζεται ότι πάνω από 3000 φορείς σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο λαµβάνουν στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τους 
το ∆ελτίο, κάτι που αυξάνει την πίεση στον επιµελητή του για περισσότερο 
ποιοτικό περιεχόµενο. 
 Κλείνοντας αυτό το προλογικό σηµείωµα θα πρέπει να υπογραµµιστεί 
ότι ο παρόν τόµος, περιλαµβάνοντας τα τεύχη του ∆ελτίου της διετίας 2010-
2011, εγκαινιάζει µια σειρά εκδόσεων που φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιµη 
πηγή πληροφόρησης για τους σπουδαστές και τους ερευνητές, καθώς και για 
τον ευαισθητοποιηµένο αναγνώστη σε θέµατα που αφορούν τη διεθνή δράση 
και τον προσανατολισµό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κυρίως, αυτή η σειρά 
στοχεύει αναµφισβήτητα να διαφυλάξει τη θεσµική µνήµη µιας πρωτοβουλίας, 
η οποία ακόµη συνεχίζει να αποτελεί σηµείο αναφοράς τόσο για τις 



υποστηρικτικές δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και για ορισµένους 
δηµοσίους λειτουργούς, για τους οποίους συνιστά αναγκαίο ή, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, και µοναδικό εργαλείο πληροφόρησης στις προσπάθειες που 
καταβάλουν να σχεδιάζουν, να προγραµµατίζουν και να οραµατίζονται µια 
άλλη, περισσότερο εξωστρεφή και επιχειρησιακά αυτοδύναµη, τοπική 
αυτοδιοίκηση.  

 

Αθήνα, Ιούνιος  2017 
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Α. Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 
1. Προσκλήσεις και Προθεσμίες 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  
«Δια βίου Μάθηση: 
Υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της 
επιμόρφωσης» 

 

Η πρόσκληση στοχεύει 
στην υποστήριξη και 
εφαρμογή συνεκτικών και 
ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και πολιτικών 
δια βίου μάθησης σε 
εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, που να 
καλύπτουν και να 
συνδέουν όλα τα είδη 
(τυπική, μη τυπική και 
άτυπη) και επίπεδα 
μάθησης (προσχολική 
εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια, 
τριτοβάθμια, ενηλίκων, 
αρχική και συνεχής 
επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση), καθώς και 
τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής (π.χ. 
απασχόληση και κοινωνική 
ένταξη). 

 

 
16 Ιουλίου 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
(Ι.Κ.Υ.) 

Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου 
(Μακρυγιάννη) 
117 42- Αθήνα 

Τηλ:210-3726300 
Φαξ: 210-3221863, 210- 3312759 

e-mail: iky@hol.gr 
 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και ο 
φάκελος για την υποβολή της αίτησης είναι 
διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/ 

2010/call_ecet_en.php 
(βλ. σχετ.αριθ.οικ.32622/10-6-2010 

έγγραφό μας) 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΔΔΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ      

ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟΔΔΔΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

ΤΤΤΕΕΕΥΥΥΧΧΧΟΟΟΣΣΣ   111   ---   ΙΙΙΟΟΟΥΥΥΛΛΛΙΙΙΟΟΟΣΣΣ   222000111000   

   



 

2 

 

2. Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΟΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
 
 
 
 

DAPHNE III 

 
 
 
 
 
 

Ν.Α. 
Ρεθύμνου 

Η Ν.Α. Ρεθύμνου συμμετέχει στο σχέδιο 
«Εκπαίδευση και διαπροσωπικές σχέσεις για 
την αντιμετώπιση της βίας». Για την υλοποίηση 
του σχεδίου, η Ν.Α. Ρεθύμνου θα συνεργαστεί 
με αντίστοιχους φορείς από τη Δανία, Ισπανία 
και Ιταλία. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η 
εκπόνηση μίας μεθόδου για την κατάρτιση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε οι δάσκαλοι 
να αναγνωρίζουν ευκολότερα τα σημάδια 
κακοποίησης και να μπορούν να βοηθούν 
αποτελεσματικότερα τα παιδιά που έχουν πέσει 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ο 
προϋπολογισμός του σχεδίου είναι 125.000 
ευρώ. 

 
 
 
 
 
 

ΕUROPΕAID 

 
 
 
 
 

Δήμος  
Άνω Λιοσίων 

Ο Δήμος Άνω Λιοσίων σε συνεργασία με 
αντίστοιχους φορείς από τη Βουλγαρία, Ισπανία, 
Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία και Σλοβενία, υπέβαλε 
σχέδιο για την καταπολέμηση του AIDS. Το 
σχέδιο αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση των 
νέων για τους κινδύνους που υποθάλπει η 
νόσος του HIV/AIDS. Για το σκοπό αυτό, θα 
χρηματοδοτηθεί η σύσταση εθελοντικών ομάδων 
νέων που θα συμμετάσχουν ενεργά στην 
προετοιμασία των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, καθώς και η δημιουργία μίας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Ο προϋπολογισμός του σχεδίου 
είναι 685.000 ευρώ. 

 
Δια βίου Μάθηση 

GRUNDTVIG 

 
 

Δήμος 
Χαλανδρίου 

O Δήμος Χαλανδρίου κατέθεσε το σχέδιο 
FALLSTOP, που στοχεύει στη βελτίωση της 
ασφάλειας των ατόμων τρίτης ηλικίας. 
Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η κατάρτιση 
νοσηλευτών προκειμένου να ενημερώσουν τους 
ηλικιωμένους για τους κινδύνους που 
διατρέχουν, καθώς και για τους τρόπους 
πρόληψης των ατυχημάτων. Για την υλοποίηση 
του σχεδίου ο Δήμος Χαλανδρίου θα 
συνεργαστεί με αντίστοιχους φορείς από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Ιταλία. Η 
υλοποίησή του θα διαρκέσει 24 μήνες και θα 
διατεθούν 300.000 ευρώ.  

 
 

INTERREG 

 
 
Δήμος Καλλιθέας 

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
εγκρίθηκε το σχέδιο «IRH-MED» που αφορά την 
εφαρμογή νέων προδιαγραφών στην κατασκευή 
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Ν.Δωδεκανήσου κτιρίων. Τα επόμενα δύο χρόνια, θα διατεθούν 
1.054.559 ευρώ σε ενέργειες που αποσκοπούν 
στον προσδιορισμό καινοτόμων μεθόδων 
κατασκευής, στη χρήση υλικών και τεχνικών που 
προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, καθώς και 
στο σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Μεσογείου. Για την υλοποίηση του σχεδίου, ο 
δήμος Καλλιθέας θα συνεργαστεί με 7 φορείς 
από τη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Κροατία. 

Πηγή: Regioeuropa 
 

B. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
1. Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 
 

Διοργανωτές Θέμα Ημερ/νία Τόπος Πληροφορίες 

Παγκόσμιο 
Δίκτυο Πόλεων 
«Πόλεις για την 
Κινητικότητα» 

Καλύτερη 
Κινητικότητα-

Καλύτερες Πόλεις 

4-6 Ιουλίου Στουτγκάρδη 
(Γερμανία) 

http://www.cities-for-
mobility.net/index.p
hp?option=com_con
tent&view=frontpag

e&Itemid=163 

Work 
Foundation σε 
συνεργασία με 
το πρόγραμμα 

Leed του ΟΟΣΑ 

Ευημερία στην 
ανάκαμψη: Πώς οι 

Πόλεις και οι 
Περιφέρειες 
μπορούν να 

ευημερήσουν την 
επόμενη δεκαετία 

8 Ιουλίου Λονδίνο 
(Ηνωμένο Βασίλειο) 

http://creativecities.
britishcouncil.org/ur
ban_forum/think_ta
nk_events/thriving_i
n_recovery__how_c
ities_and_regions_c
an_prosper_over_th

e_next_decade 

Πανεπιστήμιο 
Queensland, 

Brisbane 

Κλιματική Αλλαγή: 
Συνέπειες και 

Προτάσεις 

8-10 
Ιουλίου 

Μπρισμπέιν 
(Αυστραλία) 

http://on-
climate.com/confere

nce-2010/#sup 

International 
Planning History 

Society 

Αστικός 
Μετασχηματισμός: 

Διαμάχες, 
Αντιθέσεις και 
Προκλήσεις 

12-15 
Ιουλίου 

Κωνσταντινούπολη 
(Τουρκία) 

http://www.iphs2010
.org/ 

Παγκόσμιο 
Δίκτυο Υγιείς 

Πόλεις 

Κάνοντας τις Πόλεις 
Βιώσιμες 

12-13 
Ιουλίου 

Μπρισμπέιν 
(Αυστραλία) 

http://www.healthyci
ties.com.au/ 

Πολιτική Ομάδα 
«Ευρωπαϊκές 
Πολιτιστικές 

Πρωτεύουσες» 

Τι κάνει ο 
Πολιτισμός για 

εμάς: Ερευνώντας 
και αξιολογώντας 
τις Ευρωπαϊκές 
Πρωτεύουσες 

Πολιτισμού 

13 Ιουλίου Βρυξέλλες  
(Βέλγιο) 

http://ecocresearch.
eventbrite.cοm/ 

Δημοτική αρχή 
της Παμπλόνας 

(Ισπανία) σε 

Ο αγώνας εναντίον 
της φτώχειας και 
του κοινωνικού 

13 Ιουλίου Παμπλόνα  
(Ισπανία) 

http://www.2010agai
nstpoverty.eu/export
/sites/default/downlo
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συνεργασία με 
την ευρωπαϊκή 

μη 
κερδοσκοπική 

ένωση 
A.G.P.Group 

(2010 
Ευρωπαϊκό 
Έτος για την 

καταπολέμηση 
της φτώχειας και 
του κοινωνικού 
αποκλεισμού) 

αποκλεισμού: Η 
πρόκληση για τις 

ευρωπαϊκές 
αυτοδιοικήσεις 

ads/Events/event_3
7_Anuncio_Progra

ma_de_Jornadas_E
uropeas_2010_03_

26_L.pdf 

Κέντρο για τη 
Μελέτη της 

Αρχιτεκτονικής 
στην Αραβική 

Περιφέρεια 
(Πανεπιστήμιο 
Ιορδανίας) σε 
συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο 
του Νταντή του 

Ηνωμένου 
Βασιλείου 

(Σχολή 
Αρχιτεκτονικής) 

Βιώσιμη 
Αρχιτεκτονική και 
Αστική Ανάπτυξη 

12-14 
Ιουλίου 

Αμάν  
(Ιορδανία) 

http://www.csaar-
center.org/conferen

ce/saud2010/ 

Ίδρυμα 
Σπουδών 

Κοινωνικής 
Επιστήμης, 

Πανεπιστήμιο 
Πούτρα, 
Μαλαισία 

Ανάπτυξη 
Βιώσιμων 

Κοινοτήτων 

20-22 
Ιουλίου 

Putrajaya 
(Μαλαισία) 

http://ipsas.upm.edu
.my/icosd2010/ 

University of 
Passau 

 

Προσαρμογή στην 
Αστική Μεταβολή 
και Ανάπτυξη: Ο 
ρόλος της αυτο-
οργάνωσης στις 

πόλεις 

21-24 
Ιουλίου 

Passau 
(Γερμανία) 

http://www.megaciti
es-

megachallenge.org/
News/2010_07_Citi
es_Self_Organizatio

n.html 

Urban Studies 
Institute, 

University of 
Louisville 

4ο Συνέδριο 
Ιδανικής Πόλης 

22-25 
Ιουλίου 

Louisville 
(ΗΠΑ) 

http://sun.louisville.e
du/ 

Πηγή: Urbancity 
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2. Σεμινάρια Κατάρτισης 
 

Φορέας Θέμα Ημερομηνία Τόπος Πληροφορίες 

European 
Institute of 

Public 
Administration 

(EIPA) 

Summer School 
in European 

Integration and 
Regionalism - 

EU Law and its 
Implementation 

5-16 Ιουλίου Λουξεμβούργο http://seminars.eipa.eu/en/activ
ities09/show/&tid=3921 

Πηγή: EIPA 

 
Γ. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
 
1. Επικαιρότητα – Δράσεις  

Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός 

Θέμα Πληροφορίες 

ΕΕ: 
Επιτροπή 

Περιφερειών 

Το 
Διαδραστικό 
δίκτυο του  
ΥΠ.ΕΣ.Α.& 

Η.Δ. 

Η χρήση του διαδραστικού διαδικτύου είναι γεγονός στη δημόσια 
διοίκηση, η οποία εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Το Τμήμα Σχέσεων 
με Διεθνείς Οργανισμούς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΣΑΗΔ 
προέβη στη δημιουργία ειδικού προγράμματος με τη βοήθεια του 
διαδικτυακού εργαλείου WIKI του διαδραστικού internet WEB 2.0. 
Το νέο εργαλείο εξασφαλίζει οριζόντια και κάθετη αμφίδρομη 
επικοινωνία, με σκοπό την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των δράσεών της στο πλαίσιο της Επιτροπής των Περιφερειών. 
Μέσα από τη φιλοσοφία λειτουργίας και χρήσης του νέου εργαλείου 
που θέτει στην υπηρεσία της, η κεντρική διοίκηση ευελπιστεί να 
διαμορφώσει  ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τους αιρετούς 
εκπροσώπους μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ 
συνδράμοντάς τους στον αναβαθμισμένο ρόλο που θα κληθούν να 
διαδραματίσουν στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβόνας και της 
μελλοντικής εφαρμογής της Λευκής Βίβλου της Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης. Περαιτέρω, αποσκοπεί στην ενίσχυση των εν 
δυνάμει τοπικών πολιτικών που αφορούν τη Χώρα μας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται σαφής η 
τάση ενίσχυσης των μέχρι σήμερα υφιστάμενων  διαύλων 
επικοινωνίας μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης 
υπέρ της ισχυροποίησης της δεύτερης στα διεθνή δρώμενα και της 
εξ αυτών απορρέουσας ευκαιρίας για ενδυνάμωση της μεταξύ τους 
συνεργασίας και της ανάδειξης ενιαίας αρραγούς εικόνας της 
χώρας στους θεσμούς αυτοδιοίκησης της ΕΕ, όπως η ΕτΠ. 
 

Συμβούλιο 
της Ευρώπης 

Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα 
Τοπικής 

Δημοκρατίας 
(11-17 

Οκτωβρίου 
2010) 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας (ΕΕΤΔ) είναι 
μια ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση με ταυτόχρονες εθνικές και 
τοπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις συμμετέχουσες 
τοπικές αρχές σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
προκειμένου να ενισχυθεί η γνώση της τοπικής δημοκρατίας και 
να προωθηθεί η ιδέα της δημοκρατικής συμμετοχής σε τοπικό 
επίπεδο. Το κεντρικό θέμα για την Ε.Ε.Τ.Δ. του 2010 είναι η 
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2. Νομικά κείμενα, εκθέσεις και αποφάσεις 

κλιματική αλλαγή και γενικότερα  θέματα περιβάλλοντος. Οι 
τοπικές αρχές δύνανται να συνεισφέρουν στη δημιουργία  
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη υιοθετώντας μέτρα και 
επηρεάζοντας την συμπεριφορά των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών 
που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος 

(βλ.σχετ.αριθ.22036/22-4-2010 έγγραφό μας) 
 

Ευρωπαϊκός 
οργανισμός 

Θέμα Πληροφορίες 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

Αναθεώρηση του 
Δημοσιονομικού 

Κανονισμού 

Ο προϋπολογισμός παρέχει τη δυνατότητα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει τις ανάγκες 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων και των έργων 
που πραγματοποιεί στους διάφορους τομείς πολιτικής. 
Οι δε κανόνες για την κατάρτιση και την εκτέλεση του 
γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ορίζονται σε Κανονισμό, ο οποίος 
καθορίζει αυστηρά το καθεστώς όλων των κοινοτικών 
επιχορηγήσεων. Η διαδικασία της  αναθεώρησης 
ξεκίνησε το 2009 και πρόσφατα (στις 28 Μαΐου τ.ε.) η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της 
για το κείμενο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού 
Κανονισμού 1605/2002 όπως ισχύει, επιφέροντας 
αλλαγές που θα καθορίσουν τη νέα γενιά των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μετά το 2013. Οι βασικοί 
στόχοι της αναθεώρησης είναι οι εξής: 
 

• Μείωση της γραφειοκρατίας. 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας. 

• Εισαγωγή καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μηχανισμών. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να 
υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία θα 
βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 
 

• Μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των 
αρχών του προϋπολογισμού. 

• Μεταβολή του τρόπου απονομής των 
επιχορηγήσεων από τη βάση του πραγματικού 
κόστους ενός σχεδίου στην απόδοση και 
υλοποίησή του. 

• Εξορθολογισμός των σχέσεων με τους φορείς 
υλοποίησης. 

• Εξασφάλιση ορθής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. 
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Το προτεινόμενο κείμενο του Κανονισμού 
προβλέπεται να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, ενώ η 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2012.  
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/budget/library/documents/soun
d_fin_management/financial_regulation/comm_20

10_260_en.pdf 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

Έκθεση Monti  
«Νέα Στρατηγική για 
την Ενιαία Αγορά» 

Στις 12 Μαΐου τ.ε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 
την έκθεση του κ. Mario Monti, πρώην Επιτρόπου για 
θέματα Ανταγωνισμού, με τίτλο Νέα Στρατηγική για την 
Ενιαία Αγορά. Με αυτό τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκκινεί τη διαδικασία αναζωογόνησης της 
ενιαίας αγοράς που θα επιδράσει στον τρόπο 
λειτουργίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
 
Οι βασικές συστάσεις της έκθεσης Monti είναι οι 
ακόλουθες: 
 

• Διαρθρωτικά ταμεία (χρήση συνεργασιών 
φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
μεγαλύτερα χρηματοδοτικά οφέλη για κράτη-
μέλη που άμεσα μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο 
τις οδηγίες για την ενιαία αγορά). 

• Κοινωνικές υπηρεσίες (αναθεώρηση του 
καθεστώτος των κοινωνικών υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, μεγαλύτερος 
συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης μεταξύ των κρατών-μελών). 

• Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και 
υπηρεσιών (αναθεώρηση του καθεστώτος των 
δημόσιων συμβάσεων με τρόπο λιγότερο 
επαχθή για τις τοπικές αρχές και επιβολή 
υποχρεωτικών όρων όσον αφορά στην 
προώθηση της καινοτομίας, της πράσινης 
ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης). 

• Κλιματική αλλαγή (θέσπιση πανευρωπαϊκών 
κριτηρίων για την παραγωγή ενεργειακά 
αποδοτικών προϊόντων). 

• Κρατικές επιχορηγήσεις (απλούστευση των 
διαδικασιών χορήγησης επιχορηγήσεων από 
τις κεντρικές αρχές προς τους παρόχους 
δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο). 

• Δημόσιες μεταφορές (δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου καθεστώτος δικαιωμάτων του 
επιβάτη και καθιέρωση ενός ενιαίου 
ηλεκτρονικού εγγράφου για πιο άνετη 
πρόσβαση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς). 
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• Υποδομές (δημιουργία πανευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού πλαισίου για την ενθάρρυνση 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων στις υποδομές 
μεταφορών και στις υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας). 

• Τοπικές αρχές (βελτίωση συστήματος 
αναγνώρισης επίσημων εγγράφων που 
εκδίδονται από τοπικές αρχές σε όλα τα κράτη-
μέλη της ΕΕ). 

• Ενίσχυση επιχειρηματικότητας (υλοποίηση της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες ώστε κάθε 
επιχείρηση να δύναται να συμπληρώνει όλα τα 
απαιτούμενα από τις τοπικές αρχές  έγγραφα 
ηλεκτρονικά). 

• Ευρυζωνικότητα (αναγνώριση της 
ευρυζωνικότητας ως ‘καθολικής υπηρεσίας’ 
προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες 
σύμφωνα με τους κανόνες). 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης Monti, 
η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
συνεδρίαση της 20ης Μαΐου τ.ε.  υπογράμμισε ότι η 
ενιαία αγορά αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την 
επιτυχία της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και 
προτείνει  ότι οι στρατηγικές και οι πολιτικές για την 
αναζωογόνηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 
πρέπει να συντονίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και να βασίζονται σε μια ρεαλιστική, περιεκτική 
και ευρέου φάσματος συμφωνία που θα υποστηρίζεται 
από όλα τα κράτη μέλη και θα εστιάζεται κυρίως στις 
προτεραιότητες τις οποίες αληθινά θα ενστερνίζονται 
τα κράτη μέλη και τις οποίες θα εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά σε επίπεδο κράτους μέλους, 
περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10

_05_2010_en.pdf 
 

ΕΕ: 
Επιτροπή των 
Περιφερειών 

 
 
 
 
 
 
 
 

Στρατηγική ΕΕ2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Επιτροπή των Περιφερειών δημοσίευσε τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης για την Στρατηγική 
της ΕΕ για το 2020 που υιοθετήθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 17ης Ιουνίου τ.ε.. Το βασικό 
συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι συμμετέχουσες 
στη διαβούλευση 90 ευρωπαϊκές περιφέρειες και 
δήμοι από 21 κράτη-μέλη της ΕΕ είναι η αδυναμία εκ 
μέρους της στρατηγικής να αναγνωρίσει τις εδαφικές 
ανισότητες και αποκλίσεις, να ξεπεράσει τον 
υφιστάμενο κατακερματισμό των επιμέρους 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, να θέσει ως 
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ΕΕ: 
Άτυπο 

Συμβούλιο 
Υπουργών 

για την 
Στεγαστική 
και Αστική 
Ανάπτυξη 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Διακήρυξη του 

Τολέδο 

προτεραιότητα την απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών, να προωθήσει την εταιρική σχέση 
ανάμεσα σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
και τέλος να φέρει τη νέα στρατηγική πιο κοντά στους 
απλούς πολίτες. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.as

px?view=folder&id=bb54a097-28c8-4025-88cc-
b9f8a63caeb7&sm=bb54a097-28c8-4025-88cc-

b9f8a63caeb7 
 
Στη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των αρμόδιων 
Υπουργών για την αστική ανάπτυξη που 
πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Ιουνίου τ.ε. στο Τολέδο 
(Ισπανία) υιοθετήθηκε η Διακήρυξη του Τολέδο, η 
οποία τοποθετεί τις πόλεις στο επίκεντρο της 
Στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, υπογραμμίζοντας την 
«ανάγκη για την προώθηση μιας ευφυέστερης, 
περισσότερο βιώσιμης και κοινωνικά περιεκτικής 
αστικής ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές αστικές περιοχές 
και πόλεις». 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/co
mun/descargas/agenda/agenda_junio/jun22_toled

o.pdf 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  

«Ψηφιακή Ατζέντα 
για την Ευρώπη» 

Η ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη είναι μία από τις 
επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, για τον καθορισμό του βασικού 
καταλυτικού ρόλου που πρέπει να αναλάβουν οι 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
ώστε η Ευρώπη να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους 
της το 2020. Με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 19ης Μαΐου τ.ε. επιδιώκεται να 
χαραχθεί μια πορεία για τη μεγιστοποίηση του 
κοινωνικού και οικονομικού δυναμικού των ΤΠΕ, 
κυρίως του διαδικτύου, ζωτικού μέσου της οικονομικής 
και κοινωνικής δραστηριότητας: για την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, την εργασία, το 
παιχνίδι, την επικοινωνία και την ελεύθερη έκφραση. Η 
επιτυχής υλοποίηση αυτής της ατζέντας θα 
προωθήσει την καινοτομία, την οικονομική μεγέθυνση 
και θα βελτιώσει την καθημερινή ζωή για τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις. Ευρύτερη εγκατάσταση και 
αποτελεσματικότερη χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών, θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να 
αντιμετωπίσει τα βασικά της προβλήματα και θα 
προσφέρουν στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερη 
ποιότητα ζωής, για παράδειγμα μέσω καλύτερης 
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υγειονομικής περίθαλψης, ασφαλέστερων μεταφορών, 
καθαρότερου περιβάλλοντος, νέων ευκαιριών σε μέσα 
επικοινωνίας και ευκολότερης πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες και πολιτιστικό περιεχόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/information_society/digital-

agenda/documents/digital-agenda-
communication-en.pdf 

 

Έκθεση προς 
Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο 

«Ευρώπη 2030» Στις 8 Μαΐου, ο κ. Felipe GONZALEZ παρουσίασε την 
έκθεση «Σχέδιο Ευρώπη 2030», που κατάρτισε μία 
ομάδα αποτελούμενη από 12 προσωπικότητες, 
αναφορικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα 
αντιμετωπίσει η Ε.Ε.. Η έκθεση προσδιορίζει τις 
βασικές προκλήσεις της προσεχούς εικοσαετίας 
(ανανέωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού και 
οικονομικού μοντέλου, καινοτομία και γνώση, γήρανση 
του πληθυσμού, κλιματική αλλαγή, ενεργειακή 
εξάρτηση, τρομοκρατική απειλή, κλπ.) και συμπεραίνει 
ότι η Ε.Ε. πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της 
παγκόσμιας οικονομίας, διαφορετικά κινδυνεύει να 
οδηγηθεί σε πραγματική παρακμή με ανυπολόγιστες 
συνέπειες. Προς τούτο απαιτείται ένα «νέο συμβόλαιο 
ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους 
κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, αλλά και μεταξύ 
των επιπέδων διοίκησης – εθνικού, περιφερειακού και 
τοπικού». 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.reflectiongroup.eu/wp-
content/uploads/2010/06/project-europe-2030-

el.pdf 
 

ΕΕ: 
Συμβούλιο 
Παιδείας, 

Νεολαίας και 
Πολιτισμού 

Συνεισφορά του 
Πολιτισμού στην 

Τοπική και 
Περιφερειακή 

Ανάπτυξη 

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 
τ.ε.  για τη συμβολή του πολιτισμού στην τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη επισημάνθηκε η συνεισφορά 
του πολιτισμού ως βασικού μοχλού για την κοινωνική 
συνοχή. Μάλιστα, βάσει της αρχής της 
επικουρικότητας, το Συμβούλιο έθεσε συγκεκριμένες 
προτεραιότητες, ιδιαιτέρως σημαντικές για τις τοπικές 
αρχές: 

•  Ενσωμάτωση του πολιτισμού στις πολιτικές 
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Τα 
κράτη-μέλη κλήθηκαν να εξασφαλίσουν τη 
συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών 
στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για 
τον πολιτισμό ώστε η πολιτιστική πολιτική να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες 
των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών. 
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• Καλλιέργεια, σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
καλύτερη ανάπτυξη πολιτιστικών και 
δημιουργικών βιομηχανιών, ιδίως ΜΜΕ. Η 
Επιτροπή κλήθηκε να αποδώσει μεγαλύτερη 
σημασία στις πολιτιστικές και δημιουργικές 
βιομηχανίες στο πλαίσιο των βασικών 
πολιτικών πρωτοβουλιών, των σχετικών 
στρατηγικών και των ενωσιακών 
προγραμμάτων. 

• Εμβάθυνση της συμβολής του πολιτισμού στον 
αειφόρο τουρισμό. Τα κράτη-μέλη και η 
Επιτροπή καλούνται να ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, ως 
βασικού συστατικού του αειφόρου τουρισμού 
και να αποδώσουν τη δέουσα προσοχή στην 
προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, του τοπίου και της ποιότητας 
ζωής. 

• Προώθηση της δημιουργικότητας στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες δεξιότητες που θα 
βελτιώσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο και θα 
προάγουν την κοινωνική συνοχή. Τα κράτη-
μέλη καλούνται από κοινού με τις αρμόδιες 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, να 
αποτιμήσουν τις τυχόν δεξιότητες που έχει 
ανάγκη κάθε περιφέρεια και να προσδιορίσουν 
τρόπους με τους οποίους ο πολιτισμός μπορεί 
να συμβάλει σε πολιτικές που αποσκοπούν στη 
βελτίωση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου. 

• Ενίσχυση της διασυνοριακής και 
διαπεριφερειακής πολιτιστικής συνεργασίας. Τα 
κράτη-μέλη καλούνται να προάγουν τη χρήση 
των μέσων της πολιτικής συνοχής για την 
ενίσχυση της διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 

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

:2010:135:0015:0018:EL:PDF 
 

ΕΕ: 
Συμβούλιο 

Εξωτερικών 
Υποθέσεων 

Αναπτυξιακοί Στόχοι 
Χιλιετίας 

Στο Συμβούλιο της 14ης Ιουνίου τ.ε. συζητήθηκε η 
θέση της ΕΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας, ενόψει της υψηλού επιπέδου συνάντησης 
των Η.Ε. το Σεπτέμβριο τ.ε. στη Νέα Υόρκη. Ενώ το 
Συμβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη οι Στόχοι να 
λάβουν υπόψη το τοπικό πλαίσιο και την υιοθέτηση 
μιας περισσότερο συνεκτικής πολιτικής, ωστόσο, δεν 
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ανέδειξε ευκρινώς τους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ως στρατηγικούς εταίρους στην 
υλοποίηση των Στόχων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWor

d/EN/genaff/115157.doc 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eurocities 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 

Καινοτομία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Καινοτομία και 
Πόλεις στην Ευρώπη 

Υπερψηφίστηκε στη σύνοδο της 15ης Ιουνίου τ.ε. της 
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Έκθεση 
για την «κοινοτική πολιτική καινοτομίας σε έναν 
μεταβαλλόμενο κόσμο». Η Έκθεση συντάχθηκε από 
την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και 
περιλαμβάνει τις προτάσεις του ΕΚ για το «ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την καινοτομία», το οποίο αναμένεται να 
παρουσιασθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Σεπτέμβριο του 2010. Η Έκθεση επισημαίνει την 
ανάγκη να αποκτήσει η ΕΕ μια ολοκληρωμένη, 
φιλόδοξη στρατηγική καινοτομίας που θα βοηθήσει 
την Ευρώπη να μετατραπεί σε έναν παγκοσμίως 
ανταγωνιστικό, βασιζόμενο στη γνώση, καινοτόμο, 
κοινωνικό και βιώσιμο τόπο οικονομικής 
δραστηριότητας.  
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p

ubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-
0143+0+DOC+XML+V0//EL 

 
Σε αυτό το πλαίσιο, όμως, επειδή η συζήτηση για την 
καινοτομία περιστρέφεται κυρίως στα ζητήματα της 
τεχνολογίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, ενώ ο 
ρόλος των πόλεων έχει μέχρι σήμερα παραγνωριστεί, 
το δίκτυο των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων 
Eurocities, σε πρόσφατο κείμενο εργασίας (9 Ιουνίου 
2010), διερευνά την έννοια της καινοτομίας πέρα από 
τα όρια της τεχνολογίας και των αγορών, εξηγώντας 
τον  λόγο για τον οποίο η καινοτομία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τις πόλεις και οι πόλεις για την 
καινοτομία, εξετάζοντας παράλληλα την κοινοτική 
πολιτική για την καινοτομία, τα σχετικά χρηματοδοτικά 
προγράμματα και μελλοντικές πρωτοβουλίες.  
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.eurocities.eu/uploads/load.php?file=In

novation_discussion_paper_9_6_2010-
JDOD[1].pdf 

 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

Πολιτική Συνοχής της 
ΕΕ 

 

Ψηφίστηκε στη σύνοδο της 15ης Ιουνίου τ.ε. της 
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο 
Στρασβούργο, η «Έκθεση Τρεμόπουλου» για τη 
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Διαφάνεια στις Περιφερειακές Χρηματοδοτήσεις της 
Ε.Ε. Η έκθεση περιλαμβάνει σειρά συγκεκριμένων 
προτάσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας στις 
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, είτε ως συστάσεις για 
μελλοντικούς κανονισμούς διαρθρωτικών ταμείων 
είτε ως προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων συνοχής. 
Κίνητρο για αυτή την έκθεση για τη διαφάνεια στην 
περιφερειακή πολιτική και τη χρηματοδότησή της, 
ήταν το γεγονός ότι η πλήρης παρουσίαση των 
δικαιούχων που εισπράττουν κονδύλια της Ε.Ε. 
επιτρέπει τη συμμετοχή των πολιτών σε μια 
ουσιαστική συζήτηση για το πώς δαπανάται το 
ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι απαραίτητο 
για τη λειτουργία της δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  Η έκθεση αυτή περιέχει συστάσεις που θα 
πρέπει να περιληφθούν σε μελλοντικούς 
κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως: 

• Η παροχή επιπλέον απαραίτητων 
πληροφοριών κατά τη δημοσίευση των 
καταλόγων των δικαιούχων 

• Επαρκώς δεσμευτικούς κανόνες για την 
εταιρική σχέση. 

 Άλλες προτάσεις, που μπορούν να υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων συνοχής, 
είναι επίσης: 

• Ο ορισμός εκ μέρους της Επιτροπής μιας πιο 
λεπτομερούς και περιγραφικής παρουσίασης, 
που προσδιορίζει τη δομή, τη μορφή και το 
περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται. 

• Η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
για τη Διαφάνεια, με τους δημοσιονομικούς 
ελέγχους και το λογιστικό έλεγχο. 

• Μια αυστηρότερη γραμμή από τους ελεγκτές 
για τις απαιτήσεις επικοινωνίας και 
πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της 
«κατονομασίας και διαπόμπευσης» και της 
χρήσης των δημοσιονομικών διορθώσεων σε 
επιβεβαιωμένα κρούσματα απάτης. 

• Μια στενότερη εμπλοκή περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και άλλων συναφών εταίρων, 
σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και 
εφαρμογής της συνοχής, καθώς και πλήρης 
πρόσβασή τους σε όλα τα έγγραφα του έργου. 

• Περισσότερη καθοδήγηση από την Επιτροπή 
σχετικά με το πώς να τεθεί η ρήτρα εταιρικής 
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ΕΕ: 

Συμβούλιο 
Εξωτερικών 
Υποθέσεων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eurocities 

 
 
 
 
 
 

Συμπεράσματα 
Συμβουλίου της 14ης 

Ιουνίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Έκθεση Barca  
«Ατζέντα για μια 
αναμορφωμένη 

Πολιτική Συνοχής» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το μέλλον της 

Πολιτικής Συνοχής 

σχέσης στην πράξη από τρέχοντα 
προγράμματα. 

• Βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την 
κοινοτική χρηματοδότηση των μεγάλων 
έργων. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p

ubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-
0139+0+DOC+XML+V0//EL 

 
Η έκθεση «Τρεμόπουλου» εναρμονίζεται και με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου τ.ε. 
αναφορικά με τη Στρατηγική Έκθεση 2010 για την 
υλοποίηση προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής. 
Μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται η 
ανάγκη συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων στις συζητήσεις για την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, καλώντας την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τις αρχές της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/

docs/pressdata/EN/foraff/115149.pdf 
 
Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου συνιστούν 
απόληξη μιας διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ των 
οργάνων της ΕΕ που ξεκίνησε το 2004 με την είσοδο 
των 10 νέων κρατών-μελών και κορυφώθηκε το 2007 
με τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
κρατών-μελών για μια πολιτική συνοχής που 
επικεντρώνεται στη «σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα 
και απασχόληση και στην εδαφική συνεργασία’. Τον 
Απρίλιο του 2009, η ανεξάρτητη έκθεση του κ.Fabrizio 
Barca, Γενικού Διευθυντή του ιταλικού  Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών, προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, συνιστούσε περισσότερες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ μετά το 2013, 
επισημαίνοντας ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
εστιάζει στο τοπικό επίπεδο (place-based policy) με τη 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των τοπικών αρχών 
και φορέων στο σχεδιασμό της πολιτικής και της 
κατανομής των οικονομικών πόρων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/p

df/report_barca_v0306.pdf 
 

Σε πρόσφατο κείμενο εργασίας (Μάιος 2010) με τίτλο 
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«Περισσότερη αστική, μεγαλύτερη απήχηση: Το 
μέλλον της Πολιτικής Συνοχής», το δίκτυο Eurocities 
υπογράμμισε την ανάγκη εμπλοκής των πόλεων και 
των περιφερειών στον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και των κατάλληλων πολιτικών 
παρέμβασης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.eukn.org/binaries/eukn/news/2010/06/p
p_futurecohesionpolicy_may2010final-smul-1-.pdf 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

Το ποδήλατο ως 
μέσο βιώσιμης 

κινητικότητας στις 
πόλεις 

 

Σε υπόμνημα με τίτλο «η προώθηση της χρήσης του 
ποδηλάτου» που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή 
«Μεταφορές και Τουρισμός» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η ποδηλασία διαφαίνεται ως ένας 
σύγχρονος τρόπος για τις μετακινήσεις στα αστικά 
κέντρα. Στο υπόμνημα περιγράφονται οι πολιτικές που 
εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις, οι δυσκολίες και οι 
προκλήσεις που απορρέουν από τη χρήση του 
ποδηλάτου και δίνονται οδηγίες για την υιοθέτησή του 
από τις ευρωπαϊκές τοπικές αρχές. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committe
es/studies/download.do?language=en&file=30971 

 

ECER 
(European 

Cities 
Entrepreneur
ship Ranking) 

Επιχειρηματικότητα 
και Πόλεις 

 

Στις 10 Μαΐου τ.ε. παρουσιάστηκε από τον οργανισμό 
ECER (European Cities Entrepreneurship Ranking) η 
κατάταξη των Ευρωπαϊκών πόλεων που προσφέρουν 
τις καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Την πρώτη θέση 
καταλαμβάνει η Φρανκφούρτη, ενώ η Αθήνα 
βρίσκεται στην 31η θέση επί συνόλου 37 πόλεων. 
Βασικά κριτήρια για την κατάταξη αποτέλεσαν ο 
βαθμός υποστήριξης και η αποτελεσματικότητα των 
υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις από τις 
εθνικές και τοπικές αρχές.  

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.ecer.fr/presentation_en.html 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

Ποιότητα ζωής σε 75 
ευρωπαϊκές πόλεις 

Το Νοέμβριο 2009 πραγματοποιήθηκε έρευνα για να 
καταγραφεί η αντίληψη των ίδιων των κατοίκων 
σχετικά με την ποιότητα ζωής σε 75 πόλεις (μεταξύ 
των οποίων η Αθήνα και το Ηράκλειο από την 
Ελλάδα). Η έρευνα αφορά 70 πόλεις στα 27 κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5 πόλεις στην 
Κροατία και την Τουρκία. Η έρευνα κάλυψε θέματα, 
όπως η απασχόληση, το περιβάλλον, η κατοικία, οι 
μεταφορές, οι πολιτισμικές εκδηλώσεις, οι αστικές 
υπηρεσίες και η μετανάστευση. Αν και τα 
αποτελέσματα της έκθεσης που παρουσιάστηκε το 
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3. Διαβουλεύσεις 
 

Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός 

Θέμα Προθεσμία Πληροφορίες 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

 

Πρωτοβουλία της 
Ε.Ε. για τις 
συμβάσεις 

παραχώρησης 
δημόσιων έργων 
και υπηρεσιών  

 

9 Ιουλίου http://ec.europa.eu/internal_market/
consultations/2010/public_concess

ion_contracts_en.htm 
 

ΕΕ: 
Επιτροπή 

των 
Περιφερειών 

Αναθεώρηση του 
Κανονισμού 
1082/2006 

(Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 
Εδαφικής 

Συνεργασίας) 

20 Ιουλίου http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/news/Documents/ 

EGTC%20joint%20consultation%20
questionnaire_EL.doc 

 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

 

Πράσινη Βίβλος 
Απελευθέρωση του 

Δυναμικού των 
Κλάδων του 

Πολιτισμού και της 
Δημιουργικότητας 

 

30 Ιουλίου 
 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe
rv.do?uri=COM:2010:0183:FIN:EL:D

OC 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

 

Πράσινη Βίβλος για 
την Προστασία των 

Δασών και τη 
σχετική 

πληροφόρηση στην 
ΕΕ: Προετοιμασία 
των δασών ενόψει 

της κλιματικής 
αλλαγής 

31 Ιουλίου http://ec.europa.eu/environment/co
nsultations/forests_en.htm 

 

 

 

 

 

Μάρτιο τ.ε. παρουσιάζουν ανάγλυφα τις διαφορές 
μεταξύ των πόλεων σε όλο το εύρος των πολιτικών, 
οι μεταφορές, η υγεία και η εκπαίδευση φαίνεται να 
συνιστούν τους τομείς με τις καλύτερες επιδόσεις 
μεταξύ των τοπικών αρχών. Το αντίθετο ισχύει για την 
απασχόληση και τις στεγαστικές δαπάνες.  

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge

ner/studies/pdf/urban/survey2009_en.pdf 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/public_concession_contracts_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/public_concession_contracts_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/public_concession_contracts_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/public_concession_contracts_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/public_concession_contracts_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/public_concession_contracts_en.htm
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Α. Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 
1. Προσκλήσεις και Προθεσμίες 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Προπαρασκευαστική 

Δράση στον τομέα 
του Αθλητισμού» 

 

Η παρούσα πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων 
θα στηρίξει διακρατικά 
σχέδια που θα 
υποβληθούν από 
δημόσιους 
οργανισμούς ή 
οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών 
για να εντοπιστούν και 
να δοκιμαστούν 
κατάλληλα δίκτυα και 
ορθές πρακτικές στο 
χώρο του αθλητισμού, 
στους ακόλουθους 
τομείς:  
α) Καταπολέμηση του 
ντόπινγκ 
β) Προαγωγή της 
κοινωνικής ένταξης 
στον αθλητισμό και 
μέσω αυτού  
γ) Προαγωγή του 
εθελοντισμού στον 
αθλητισμό 

 

 
31 Αυγούστου 

 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
Διεύθυνση Προαγωγής Αθλητισμού 

Υπεύθυνος προγράμματος: κ. Νίκος Γαβαλάς 
Τηλ:  2131317015  

e-mail: tds@gga.gov.gr  
              dpa@gga.gov.gr  

 
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και ο φάκελος για 
την υποβολή της αίτησης είναι διαθέσιμα στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα: 
 

http://ec.europa.eu/sport/preparatory 
actions/doc866 en.htm 

 (βλ. σχετ.αριθ.30715/21-6-2010 έγγραφό μας) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΔΔΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ      

ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟΔΔΔΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

ΤΤΤΕΕΕΥΥΥΧΧΧΟΟΟΣΣΣ   222   ---   ΑΑΑΥΥΥΓΓΓΟΟΟΥΥΥΣΣΣΤΤΤΟΟΟΣΣΣ   222000111000   

   

http://ec.europa.eu/sport/preparatory%20actions/doc866
http://ec.europa.eu/sport/preparatory%20actions/doc866
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2. Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΟΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
 
 

 
 

PROGRESS 

 
 
 
 

 
 

Δήμος 
Χαλανδρίου 

Mε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 29 
Ιουνίου τ.ε., στις Βρυξέλλες, ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες του σχεδίου "Quality Care for Quality 
Aging" που είχε ως στόχο την αξιολόγηση και 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κοινού 
ενδιαφέροντος (κατ’ οίκον περίθαλψη). Ο Δήμος 
Χαλανδρίου σε συνεργασία με άλλους 11 εταίρους 
από 7 κράτη μέλη της Ε.Ε. συμμετείχε, στο πλαίσιο 
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας PROGRESS κατά το 
χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2008-Ιούλιος 2010, σε 
ενέργειες που αφορούσαν στη συγκριτική ανάλυση 
των βέλτιστων πρακτικών, στην ανάπτυξη 
καινοτόμων εργαλείων και στον προσδιορισμό 
κοινών δεικτών, καθώς και στην πιστοποίηση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους 
ευρωπαίους πολίτες, τις οποίες χρηματοδότησε η ΕΕ 
σε ποσοστό 80%. 

  Ειδικότερα, οι στόχοι του σχεδίου ήταν οι εξής: 

• Στη δημιουργία κοινών δεικτών για την 
αξιολόγηση της ποιότητας των συστημάτων 
της κατ΄οίκου περίθαλψης. 

• Στη βελτίωση των υπηρεσιών που 
παρέχονται στους ηλικιωμένους στο πλαίσιο 
της κατ’ οίκου βοήθειας. 

• Στην προσαρμογή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές 
ανάγκες. 

• Στην ενίσχυση της διασυνοριακής 
συνεργασίας στον τομέα της παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών. 

Για την υλοποίηση του σχεδίου προγραμματίστηκαν 
οι κάτωθι ενέργειες: 

• Ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, μεθόδων 
και κοινών δεικτών για την πιστοποίηση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Έρευνα σχετικά με τις συναφείς κοινωνικές 
και δημογραφικές τάσεις. 

• Εντοπισμός και αξιολόγηση βέλτιστων 
πρακτικών. 

• Ανάλυση της κοινοτικής, εθνικής και 
περιφερειακής νομοθεσίας αναφορικά με τις 
πολιτικές στον τομέα της μακροχρόνιας 
φροντίδας. 
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• Προώθηση της διευρωπαϊκής συνεργασίας. 

Το σχέδιο αναμένεται να έχει τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: 

• Συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών και 
δημογραφικών τάσεων. 

• Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών 
αξιολόγησης των συστημάτων της κατ’ οίκου 
περίθαλψης. 

• Διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. 

• Τελική έκθεση για τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 
396.470€. 

 
South East Europe 

Transnational 
Cooperation Programme 

 
F.A.T.E.  

(From Army to 
Entrepreneurship) 

 
 

Δήμος Καβάλας 

Εκπρόσωποι δώδεκα φορέων από οκτώ χώρες-  
εταίροι (περιφέρειες από την Ιταλία, την Σλοβενία, 
την Ουγγαρία, την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την 
Σερβία, την Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Κροατίας) στο 
πρόγραμμα FATE επισκέφθηκαν την Καβάλα στις 
αρχές Μαΐου τ.ε. προκειμένου να συμμετέχουν στην 
3η Διακρατική Συνάντηση που διοργανώνεται στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος. Το 
πρόγραμμα FATE είναι ένα πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία 
South East Europe (SEE). Κύριος στόχος του 
προγράμματος είναι η ανάπτυξη της οικονομικής 
ζωής ενός τόπου μέσα από εξειδικευμένες δράσεις 
για την αξιοποίηση παλιών υπαρχόντων δομών σε 
εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα για οργανωμένες 
δομές επιχειρηματικότητας ή εκκολαπτήρια 
επιχειρήσεων. Ο Δήμος Καβάλας, συμμετέχοντας 
στο πρόγραμμα, ξεκίνησε από το 2008 την 
προσπάθεια για τη διεκδίκηση και αξιοποίηση των 
στρατοπέδων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 
ζήτησε τη γνώμη όλων των τοπικών φορέων της 
πόλης που θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση των 
προτάσεων για την αξιοποίηση των στρατοπέδων. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης, 
εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
των στρατοπέδων, ενώ έγινε αναφορά και στην καλή 
χρήση των στρατοπέδων σε άλλες πόλεις της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Σημαντικό είναι να 
τονιστεί ότι στις περισσότερες από τις χώρες που 
συμμετέχουν ως εταίροι στο πρόγραμμα FATE το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των στρατοπέδων είναι 
ξεκαθαρισμένο αφού αυτά ανήκουν στο δήμους. Το 
γεγονός αυτό βοηθάει σημαντικά τις διοικήσεις των 
δήμων να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις για 
την αξιοποίησή τους χωρίς να υπάρχει το εμπόδιο 
των διεκδικήσεων από άλλους φορείς. Μέχρι 
σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν γίνει 
δύο συναντήσεις, η πρώτη στην Ιταλία και η δεύτερη 
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στην Ουγγαρία. Στις συναντήσεις αυτές έγιναν 
παρουσιάσεις των περιοχών που εκπροσωπούνται 
στο πρόγραμμα. Η τρίτη συνάντηση της Καβάλας 
είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς το πρόγραμμα έκλεισε 
το πρώτο έτος της υλοποίησής του και τα πρώτα 
αποτελέσματα είναι πλέον ορατά οπότε ήταν 
απαραίτητο να γίνει η διαχείριση και η χάραξη 
πορείας για τα επόμενα βήματα. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.southeast-europe.net/en/ 

Πηγή: Regioeuropa 
 

B. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
1. Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 
 

Διοργανωτές Θέμα Ημερ/νία Τόπος Πληροφορίες 
Πανεπιστήμιο 

Πόζναν 
Οι πόλεις και η 
ανάπτυξή τους 

5-6 Αυγούστου Πόζναν 
(Πολωνία) 

http://www.geoconf.a
mu.edu.pl/Cities/hom

e.htm 

Πανεπιστήμια 
Μίνστερ και 
Αμβούργου 

Διεθνές σεμινάριο για 
τον Αστικό 

Σχηματισμό: 
Διαμόρφωση και 

διάρκεια του αστικού 
τοπίου 

20-23 Αυγούστου Αμβούργο 
(Γερμανία) 

http://www.isuf2010.d
e/ 

Δίκτυο Ασίας 
Ειρηνικού για τη 

Στεγαστική 
Έρευνα και 

Πανεπιστήμιο 
Renmin της Κίνας 

Προσιτότητα, 
βιωσιμότητα και 

ζωντάνια: Προς μια 
συγκριτική 

προσέγγιση 

21-22 Αυγούστου Πεκίνο 
(Κίνα) 

http://web.hku.hk/~ap
nhr/APNHR_2010/ 

Πανεπιστήμιο 
Δασοκομίας του 

Πεκίνου 

Διεθνές συνέδριο για 
την αστική δασοκομία 

σε προκλητικά 
περιβάλλοντα 

29 Αυγούστου- 1 
Σεπτεμβρίου 

Πεκίνο  
(Κίνα) 

http://app.bjfu.edu.cn/l
inxy/icufce_2010/hom

e.html 

Ομοσπονδιακή 
Αρχή της 

Κανμπέρα  

Διεθνές συνέδριο για 
την Αστική 

Αρχιτεκτονική 

30 Αυγούστου-1 
Σεπτεμβρίου 

Κανμπέρα 
(Αυστραλία) 

http://www.urbandesig
naustralia.com.au/def

ault.asp 
Πηγή: Urbancity  

 
2. Συνέδρια και εκδηλώσεις ελληνικών ΟΤΑ 
  

ΘΕΜΑ ΟΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ:  

Τάσεις, Εξελίξεις και 
Προκλήσεις για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 
Δήμος Βύρωνα 

Τα φεστιβάλ ως συνεκτικά σύνολα συσχετιζόμενων 
καλλιτεχνικών γεγονότων που επιδιώκουν να 
μεταφέρουν την αίσθηση του εξαιρετικού γεγονότος 
στην τρέχουσα ροή της πολιτιστικής 
υπερπαραγωγής, συμπληρώνουν τα κοινωνικά 
ημερολόγια και την πολιτιστική ατζέντα με μια 
τεράστια ποικιλία γεγονότων επιτελούν ένα 
διευρυμένο φάσμα λειτουργιών που εκτείνεται από 
τον πρωταρχικό τους σκοπό, τη στήριξη δηλαδή 
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πολιτιστικών ομάδων, στην παραγωγή τοπικής 
ταυτότητας και εισοδήματος. Στο πλαίσιο του αστικού 
μάρκετινγκ αναδεικνύονται μάλιστα σε στρατηγικά 
εργαλεία των σύγχρονων πόλεων μέσα από τα 
οποία επιδιώκουν τη θεμελίωση μιας δυναμικής 
εικόνας και τη διαφοροποίησή τους σε έναν 
αυξανόμενα ανταγωνιστικό κόσμο. Καθιερώνονται 
δηλαδή σταδιακά ως βασικά συστατικά ευρέων και 
ενοποιημένων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
στρατηγικών ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα σε 
συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου 
διοργάνωσαν συνέδριο στις 16-17 Ιουνίου τ.ε. με 
θεματικό άξονα τα φεστιβάλ της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
 
Ειδικότερα, το συνέδριο αποσκοπούσε στην 
επισήμανση των κάτωθι ζητημάτων: 
 

• Η ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχονται 
στην τοπική αυτοδιοίκηση στον τομέα του 
πολιτισμού από τη διοργάνωση φεστιβάλ. 

• Η παρουσίαση καλών πρακτικών και 
τεχνικών διοργάνωσης φεστιβάλ 
από την τοπική αυτοδιοίκηση. 

• Η παρουσίαση των προκλήσεων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση  
στον τομέα της διοργάνωσης φεστιβάλ. 

• Η καταγραφή των σύγχρονων τάσεων στο 
πεδίο των φεστιβάλ. 

 
Οι δε εισηγήσεις αφορούσαν τα εξής θεματικά πεδία: 
 

• Ο Σχεδιασμός Νέων Θεματικών Φεστιβάλ. 

• Νέοι και Εναλλακτικοί Χώροι Φιλοξενίας και 
Ανάδειξης Φεστιβάλ. 

• H Εναλλακτική Δημιουργία στο Πλαίσιο των 
Φεστιβάλ. 

• Η Αναζωογόνηση της Πόλης μέσω των 
Φεστιβάλ. 

• Το Αστικό Μάρκετινγκ και ο Ρόλος των 
Φεστιβάλ. 

• Τα Φεστιβάλ ως Πόλοι Τουριστικής 
Ανάπτυξης. 

• Τα Φεστιβάλ ως Μέσα Ενίσχυσης της 
Κοινωνικής Συνοχής. 

• Τα Φεστιβάλ σε ένα Πολύ-πολιτιστικό 
Περιβάλλον. 

• Τα Φεστιβάλ στο Πλαίσιο της Πολιτιστικής 
και της Δημόσιας Διπλωματίας. 

• Ανασταλτικοί Παράγοντες στην Ανάπτυξη των 
Φεστιβάλ στην Ελλάδα. 

• Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο 

http://www.culturedb.gr/df.php
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Φεστιβάλ. 

• Οι Συνεργασίες Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα στο Πλαίσιο των Φεστιβάλ . 

• Η Χρηματοδότηση των Φεστιβάλ. 

• Ο Εθελοντισμός στο Πλαίσιο των Φεστιβάλ. 

• Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Φεστιβάλ 

• Θεματικά Φεστιβάλ (ενδεικτικές αναφορές: 
Φεστιβάλ Πόλεων, Φεστιβάλ Επικοινωνίας 
της Επιστήμης, Φεστιβάλ Βιβλίου, Φεστιβάλ 
Κόμικς, Φεστιβάλ Δρόμου, Φεστιβάλ Χορού 
κ.α.). 

 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κείμενα 
των εισηγήσεων του εν θέματι συνεδρίου: 

http://www.festivalbyrona.gr/df.php 

 
Εθελοντισμός, 

Κοινωνική Οικονομία και 
Πράσινη Ανάπτυξη 

 

 

 
Ν.Α.Ηλείας 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας μέσω του 
Γραφείου Εθελοντισμού διοργάνωσε στις 25-27 
Ιουνίου τ.ε. ανοικτό Συνέδριο για τον Εθελοντισμό με 
τίτλο: «Εθελοντισμός - Κοινωνική Οικονομία, 
Πράσινη Ανάπτυξη & Περιβάλλον», το οποίο 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του οργανισμού 
για τον εθελοντισμό «Έργο Πολιτών». Σκοπός του 
συνεδρίου, και με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλθει η Ηλεία μετά τις πυρκαγιές 
του 2007, ήταν η συνοχή του κοινωνικού ιστού μέσα 
από τη λειτουργία δικτύων ανάπτυξης προστασίας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης και η ενεργοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας των πολιτών ώστε να 
ανατροφοδοτηθεί το εθελοντικό κίνημα που έχει 
αναπτυχθεί και να προωθηθεί περαιτέρω το ιδεώδες 
του εθελοντικού πνεύματος, εν μέσω οικονομικής 
κρίσης και με την προοπτική της καλύτερης 
λειτουργίας των νέων δομών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Επίσης στόχος του Συνεδρίου ήταν η 
προώθηση του διαλόγου, της γνώσης και της 
συνεργασίας για την εφαρμογή του εθελοντισμού 
στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης - 
περιβάλλοντος - πολιτικής προστασίας-κοινωνικής 
πρόνοιας - κοινωνικής συνοχής - δημόσιας υγείας - 
πολιτισμού – παιδείας - νεολαίας – εκπαίδευσης – 
επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή φορέων του 
πολιτικού χώρου, από το κεντρικό και το ευρωπαϊκό 
επίπεδο, της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, εξειδικευμένων φορέων που 
σχετίζονται με τον εθελοντισμό, εθελοντικών 
οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, συλλογικών 
κοινωνικών φορέων και της επιστημονικής 
κοινότητας. 
 
Τα κύρια συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν τα 
εξής: 
 

• Υποβολή πρότασης για τη διαμόρφωση ενός 
εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου κοινωνικής 

http://www.ergopoliton.gr/index.php?option=content&task=view&id=8568
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δράσης για την κοινωνική οικονομία και 
πράσινη ανάπτυξη στις νέες περιφέρειες και 
στους νέους Δήμους. 

• Αντιμετώπιση της μάστιγας των πελατειακών 
αδιαφανών σχέσεων στο χώρο των ΜΚΟ που 
αιχμαλωτίζει τις οργανώσεις, μέσα από την 
θεσμική οριζόντια συνεργασία τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ με διαφανείς σχέσεις. 

• Προώθηση θεσμικών πρωτοβουλιών 
 τοπικών συμπράξεων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των ΜΚΟ και των της 
κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων 
με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στους τομείς του 
περιβάλλοντος της υγείας του εναλλακτικού  
τουρισμού των συνεταιρισμών για την 
αντιμετώπιση  του κοινωνικού αποκλεισμού 
και της φτώχειας. 

• Δημιουργία κοινής επιτροπής στην οποία θα 
συμμετέχουν φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ στο πλαίσιο των 
γραφείων εθελοντισμού και περιβάλλοντος 
που προβλέπει το πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.nailias.gr/main/index.php & 
http://www.ergopoliton.gr/index.php?option=cont

ent&task=view&id=8568 

 
Γ. Διεθνείς Οργανισμοί 
 

1. Επικαιρότητα 
  

 
 
2. Νομικά κείμενα, εκθέσεις, αποφάσεις 

Διεθνής 
Οργανισμός 

Θέμα Πληροφορίες 

Ο.Η.Ε. 
Πρόγραμμα 
Ανθρώπινων 

Οικισμών  
(UN-HABITAT) 

 

Έκθεση για την 
κατάσταση των 

πόλεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο 

2010/2011 

Σύμφωνα με έκθεση του Προγράμματος Ανθρωπίνων 
Οικισμών του ΟΗΕ (UN Habitat), η οποία 
παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Παγκόσμιο Οικιστικό 
Φόρουμ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, οι μεγαλουπόλεις του 
κόσμου εξελίσσονται σταθερά σε μεγάλες περιφέρειες 
που μπορεί στα επόμενα 50 χρόνια να έχουν έκταση 
εκατοντάδων χιλιομέτρων και να κατοικούνται από 
περισσότερους από 100 εκατομμύρια κατοίκους, με 
σημαντικές επιπτώσεις στον πληθυσμό και τον 
παγκόσμιο πλούτο. Το φαινόμενο που ονομάζεται 
«ατέρμονη πόλη» μπορεί να είναι μία από τις 
σημαντικότερες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι θα ζουν και οι οικονομίες θα λειτουργούν τα 
επόμενα 50 χρόνια, όπως σημειώνει το UN Habitat στην 
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έκθεσή του, όπου για πρώτη φορά προσδιορίζει την 
τάση των εξελισσόμενων τεράστιων περιφερειών. Η 
μεγαλύτερη από αυτές, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η 
περιφέρεια του Hong Kong-Shenhzen-Guangzhou στην 
Κίνα, όπου διαμένουν περίπου 120 εκατομμύρια 
άνθρωποι. Άλλες περιπτώσεις τέτοιων πόλεων 
βρίσκονται στην Ιαπωνία και την Βραζιλία, ενώ σε 
εξέλιξη είναι τέτοιες περιφέρειες στην Ινδία, στην δυτική 
Αφρική και αλλού. Ενδεικτικό είναι ότι από πέρυσι ο 
μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει σε αστικά κέντρα. Η 
Anna Tibaijuka, διευθύντρια του UN-Habitat, 
υπογραμμίζει ότι μόνο το μισό του κόσμου ζει σήμερα σε 
πόλεις, όμως έως το 2050 πάνω από το 70% θα είναι 
κάτοικοι μεγαλουπόλεων. Έως τότε μόνο το 14% των 
κατοίκων πλούσιων χωρών θα ζει εκτός πόλεων και το 
33% των φτωχών χωρών.  

Η ανάπτυξη των τεράστιων περιφερειών θεωρείται 
γενικά θετική, συμπληρώνει ο Eduardo Lopez Moreno, 
ένας από τους συγγραφείς της έρευνας διότι 
αναπτύσσονται οικονομικά καλύτερα από τα κράτη. 
Έρευνες δείχνουν ότι οι 40 μεγαλύτερες περιφέρειες του 
κόσμου καλύπτουν μόλις ένα λιλιπούτειο κομμάτι της 
κατοικημένης επιφάνειας του πλανήτη και οι κάτοικοι 
τους αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 18% του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Παρ’ όλα αυτά, παράγουν το 
66% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και 
περίπου το 85% της τεχνολογικής και οικονομικής 
καινοτομίας. Μάλιστα, οι 25 μεγαλύτερες πόλεις του 
κόσμου παράγουν πάνω από τον μισό παγκόσμιο 
πλούτο και οι πέντε μεγαλύτερες πόλεις της Ινδίας και 
της Κίνας πάνω από το 50% του πλούτου των κρατών 
αυτών. Επίσης, η μετανάστευση στις πόλεις επηρεάζει 
επίσης την αστική οικονομία. Το μεγαλύτερο μέρος του 
πλούτου στις αστικές περιοχές ήδη προέρχεται από 
ανθρώπους που εργάζονται σε αστικά κέντρα και 
στέλνουν τα λεφτά πίσω στις οικογένειες τους.  

Περαιτέρω, η ανάπτυξη μεγάλων περιφερειών και 
πόλεων οδηγεί επίσης σε μία χωρίς προηγούμενο 
πολεοδομική αναρχία, νέες φτωχογειτονιές, ασύμμετρη 
ανάπτυξη και εισοδηματικές ανισότητες. Για παράδειγμα, 
το Λος Άντζελες αναπτύχθηκε κατά 45% σε αριθμούς 
ανάμεσα στο 1975 και το 1990, αλλά τριπλασίασε την 
επιφάνειά του ταυτόχρονα. Αυτή η άτακτη εξάπλωση 
συμβαίνει όλο και περισσότερο στις αναπτυσσόμενες 
χώρες όσο οι παράγοντες οικοδομικής ανάπτυξης 
προάγουν την εικόνα ενός παγκόσμιου τρόπου ζωής 
έξω από την παραδοσιακή πόλη, υπογραμμίζουν οι 
συγγραφείς της μελέτης. Η άτακτη αστική εξάπλωση 
είναι το σύμπτωμα μίας διαιρεμένης, δυσλειτουργικής 
πόλης. Δεν είναι μόνο περιττό αλλά προσθέτει στο 
κόστος των μεταφορικών, αυξάνει την κατανάλωση 
ενέργειας, απαιτεί περισσότερους πόρους, και προκαλεί 
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την απώλεια της καλλιεργήσιμης γης. Όσο πιο άδικες 
γίνονται οι πόλεις, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος 
κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων. Η πιθανότητα 
εντάσεων σε πόλεις με ανισότητες είναι υψηλή. Οι 
ευημερούσες πόλεις γενικά είναι αυτές που μειώνουν τις 
ανισότητές τους». 

 
Μελετώντας ένα δείγμα των πόλεων παγκοσμίως, ο 
ΟΗΕ ανακάλυψε ότι οι πιο άνισες πόλεις ήταν αυτές της 
Νότιας Αφρικής. Το Γιοχάνεσμπουργκ ήταν η πόλη με 
τις περισσότερες ανισότητες με μικρή όμως απόσταση 
από το Ανατολικό Λονδίνο, το Μπλουμφοντέιν και την 
Πρετόρια. Οι πόλεις της Λατινικής Αμερική, της Ασίας και 
της Αφρικής βρέθηκαν πιο ισότιμες λόγω της 
ομοιόμορφα κατανεμημένης -γενικής- φτώχειας. Για 
παράδειγμα, η Dhaka και η Chittagong στο 
Μπαγκλαντές, είναι από τις πόλεις με την μεγαλύτερη 
ισοτιμία στον κόσμο. Αντίθετα, οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν ως 
μία από τις πιο άνισες κοινωνίες με πρωτοστατούσες 
πόλεις τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο και την Ουάσιγκτον οι 
οποίες ξεπερνούν σε ανισότητα πόλεις όπως η 
Brazzaville στο Κονγκό, η Managua στη Νικαράγουα και 
η Davao City στις Φιλιππίνες. Η περιθωριοποίηση και οι 
διακρίσεις ομάδων στις ΗΠΑ δημιουργούν μια πόλη 
μέσα στην πόλη. Το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών, 
κερδίζει πάνω από 72 φορές το μέσο εισόδημα του 
φτωχότερου 20% του πληθυσμού. Στην άλλη Αμερική, 
φτωχές οικογένειες μαύρων στοιβάζονται σε γκέτο χωρίς 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ασφάλεια, την 
παραγωγική εργασία και την πολιτική εξουσία».  
 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.a

spx?publicationID=2917 

Συμβούλιο της 
Ευρώπης 

Επιπτώσεις της 
οικονομικής ύφεσης 

στην τοπική 
αυτοδιοίκηση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

Στη διάρκεια των εαρινών συνόδων της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και του Κογκρέσου 
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών διανεμήθηκε η 
έκθεση για τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στους 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 
Ουσιαστικά πρόκειται για μια συλλογή κειμένων που 
παρουσιάστηκαν ή υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
συνόδου κορυφής των αρμόδιων υπουργών για θέματα 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουτρέχτη τον περασμένο 
Νοέμβριο. 

Το εν θέματι κείμενο μπορείτε να λάβετε από την 
κάτωθι ιστοσελίδα: 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index
=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&Instran
etImage=1561684&SecMode=1&DocId=1579756&Usa

ge=2 
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Δ. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
 
1. Επικαιρότητα 

Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός 

Θέμα Πληροφορίες 

ΕΕ Προτεραιότητες 
της Βελγικής 
Προεδρίας

 

Το Βέλγιο, από την 1η Ιουλίου τ.ε. ανέλαβε την Προεδρία 
του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τους επόμενους έξι μήνες. H 
Βελγική Προεδρία έχει καθορίσει ως βασικές 
προτεραιότητες την αντιμετώπιση της δημοσιοοικονομικής 
κρίσης, την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας, την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, την προετοιμασία 
των διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή, 
την εναρμόνιση της Κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς 
Δικαιοσύνη, Ασφάλεια και Ελευθερία, καθώς και την 
συνέχιση της ενταξιακής διαδικασίας των χωρών των 
Βαλκανίων. Εν προκειμένω, το κείμενο του προγράμματος 
δράσης της Προεδρίας επισημαίνει την πρόθεσή της να 
«διασφαλίσει ότι οι κύριοι εταίροι, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θα 
συμμετάσχουν από κοινού στην υλοποίηση της 
στρατηγικής ΕΕ2020 με τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα». Η Προεδρία 
επίσης σκοπεύει να αναδείξει «τον δυναμικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι πόλεις καθώς και την βιώσιμη 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή τους» στο πλαίσιο της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Τέλος, η 
Προεδρία φιλοδοξεί να ανοίξει το διάλογο για το νέο 
πλαίσιο που θα διέπει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. κατά 
την περίοδο 2014-2020. 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.eutrio.be/files/bveu/media/documents/Prog

ramme_EN.pdf 
 

ΕΕ Πολιτική 
Συνοχής της ΕΕ 

μετά το 2013 
Οι Ελληνικές 
Περιφέρειες 

ζητούν συνέχιση 
χρηματοδότησης 

Περιφερειών 
Στόχου 2 

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες που ανήκουν στο Στόχο 
«Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» κατά 
την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2007-2013), 
ανέλαβαν πρωτοβουλία για τη συνέχιση της 
χρηματοδότησής τους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και 
μετά το 2013. Για το σκοπό αυτό, υιοθέτησαν μία κοινή 
θέση όπου αναφέρουν τις μελλοντικές προκλήσεις και 
επισημαίνουν την ανάγκη μιας Ευρωπαϊκής 
περιφερειακής πολιτικής για όλες τις περιφέρειες κατά την 
περίοδο 2014-2020. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά 186 
περιφέρειες μεταξύ των οποίων και 5 ελληνικές. Η Αττική, 
η Κεντρική Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα 
συμπεριλαμβάνονται στις 73 περιφέρειες που έχουν ήδη 
υπογράψει την κοινή θέση.  
 

javascript:void(0)
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2. Νομικά κείμενα, εκθέσεις και αποφάσεις 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://regioeuropa.net/files/FINAL%20DECLARATION

%20EN%204-5-
2010_EL%20FROM%20REGIOEUROPA.pdf 

Δίκτυο 
Ευρωπαϊκών 

Βιώσιμων 
Πόλεων 

Διακήρυξη 
Δουνκέρκης 
2010 για την 

Κλιματική 
Δράση 

Η 6η σύνοδος του δικτύου των βιώσιμων πόλεων της 
Ευρώπης στη Δουνκέρκη (21 Μαΐου τ.ε.) διερεύνησε τους 
τρόπους με τους οποίους η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να 
συνδράμει τις τοπικές αρχές στην αντιμετώπιση των 
τρεχουσών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων της επίτευξής της στο πλαίσιο της 
σύγχρονης κρίσης. Βασικό μήνυμα της συνόδου ήταν η 
αναγνώριση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών για τη δημιουργία έξυπνων, βιώσιμων οικονομιών. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.dunkerque2010.org/ 

Ευρωπαϊκός 
οργανισμός 

Θέμα Πληροφορίες 

 
ΕΕ 

Απλούστευση 
κανόνων διαχείρισης 
των Διαρθρωτικών 

Ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 

αριθ. 539/2010 ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 16ης Ιουνίου 2010 

 

Στις 25 Ιουνίου τ.ε., η Ε.Ε. ενέκρινε νέα κανονιστικά 
μέτρα που αποσκοπούν στην απλούστευση των 
κανόνων διαχείρισης των Διαρθρωτικών Ταμείων 
και του Ταμείου Συνοχής. Σκοπός των ρυθμίσεων 
είναι να καταστεί ευκολότερη η διαχείριση των 
Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, καθώς και να 
διευκολυνθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων στις 
περιφέρειες. Με την τροποποίηση του νομοθετικού 
πλαισίου εκτιμάται ότι θα διατεθούν στα κράτη μέλη 
775 εκατ. ευρώ προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
άμεσα τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

OJ:L:2010:158:0001:0006:EL:PDF 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τις 

υποβαθμισμένες 
συνοικίες 

 
 
 
 
 
 
 

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σκιαγραφεί την ιστορική εξέλιξη και τα επιτεύγματα 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υποβαθμισμένες 
συνοικίες, τις ευάλωτες αστικές ζώνες, καθώς και τα 
χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
μεγιστοποίηση των παρεμβάσεων. Με στόχο την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων και διατομεακών 
στρατηγικών ανάπτυξης, διατυπώνει σειρά 
συστάσεων που αφορούν κυρίως την ενεργοποίηση 
εκ νέου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN, την 
εκπόνηση ενός οδηγού με θέμα την  «Αστική 



  

12 

 

 
 

 
 

διακυβέρνηση από τους πολίτες» και την ίδρυση 
ενός ευρωπαϊκού ιδρύματος για την αποκατάσταση 
των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/commit
tees/studies/download.do?language=en&file=30

216 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

Συμβολή της 
Περιφερειακής 

Πολιτικής της ΕΕ στην 
καταπολέμηση της 
χρηματοπιστωτικής 

και οικονομικής κρίσης 

Τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ αποτελούν βασικό 
εργαλείο για την έξοδο από την κρίση. Με ψήφισμα 
που υιοθέτησε η Ολομέλεια στις 6 Ιουλίου τ.ε., το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι μια πιο 
''ελαστική'' πρόσβαση στα ταμεία θα έδινε 
αποφασιστική ώθηση στην αειφόρο ανάπτυξη και 
την απασχόληση, βοηθώντας τις περιφέρειες να 
προσελκύσουν μεγαλύτερες επενδύσεις στις 
υποδομές και να στηρίξουν τις μικρές επιχειρήσεις, 
επενδύοντας οι ίδιες, στην επαγγελματική 
κατάρτιση, την έρευνα και τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανίας και της γεωργίας. Υιοθετώντας την 
έκθεση της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου με 
τίτλο «Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ 
στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης, με ιδιαίτερη αναφορά στον 
Στόχο 2», οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι σε 
περίοδο οικονομικής κρίσης "η περιφερειακή 
πολιτική της ΕΕ αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο": 
συμβάλλει καθοριστικά στο ευρωπαϊκό σχέδιο για 
την ανάκαμψη της οικονομίας, αποτελώντας τη 
μεγαλύτερη κοινοτική πηγή επενδύσεων στην 
πραγματική οικονομία και παρέχοντας 
αξιοσημείωτη στήριξη στις δημόσιες επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού και του 
τοπικού επιπέδου. Το ψήφισμα τονίζει τη σημασία 
του να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η βοήθεια της ΕΕ 
στις περιφέρειες του “Στόχου 2”, εκείνες δηλαδή τις 
περιοχές στα παλαιά και νέα κράτη μέλη της ΕΕ 
που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας  
βαθιών δομικών αλλαγών στις οικονομίες τους: 
βιομηχανικές ζώνες με υψηλά επίπεδα ανεργίας, 
αγροτικές ζώνες όπου μειώνεται ο πληθυσμός, 
φτωχότερες αστικές ζώνες με υψηλά επίπεδα 
ανεργίας και εγκληματικότητας καθώς και οι ζώνες 
αλιείας. Την περίοδο 2007-2013, η στήριξη της ΕΕ 
για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση 
αυτών των περιοχών θα ανέλθει στα 54,7 δις ευρώ 
και θα επωφελούνται 314 εκατ. κάτοικοι σε 168 
περιφέρειες. Χάρη στην περιφερειακή βοήθεια της 
ΕΕ, αυτές οι περιφέρειες έχουν σταθερά ενισχύσει 
την παραγωγικότητά τους και τα ποσοστά 
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απασχόλησης, καλύπτοντας τη διαφορά με το μέσο 
όρο της ΕΕ. Όμως, η οικονομική κρίση είχε ισχυρές 
επιπτώσεις, επιδεινώνοντας τα μειονεκτήματά τους. 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν μεγαλύτερη “ευελιξία” ως 
προς την κατανομή των ευρωπαϊκών ταμείων για να 
βοηθηθούν οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες προκλήσεις εξαιτίας της κρίσης, 
ιδιαιτέρως όσον αφορά τις ζώνες του Στόχου 2.  

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=//EP//NONSGML+TA+20100706+SIT+DO

C+WORD+V0//EL&language=EL 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

Στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας 

και ο ρόλος των 
Μακροπεριφερειών 

στη μελλοντική 
πολιτική συνοχής 

Στη συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου τ.ε. υιοθετήθηκε 
επίσης από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου η έκθεση του κ.  Wojciech Michał 
Olejniczak με τίτλο «Η Στρατηγική της ΕΕ για την 
περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και ο ρόλος των 
μακροπεριφερειών στην μελλοντική πολιτική 
συνοχής».  Οι στρατηγικές για τις 
"μακροπεριφέρειες" της Ευρώπης καθορίζουν 
σχέδια προτεραιότητας για ομάδες περιφερειών ή 
χωρών όπως η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας ή 
του Δούναβη. Μετά την υιοθέτηση της Στρατηγικής 
της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας τον 
Οκτώβριο του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους, να προτείνει 
ένα πρότυπο "Στρατηγικής για το Δούναβη", όπως 
είχε ζητήσει η Επιτροπή των Περιφερειών. Εν 
προκειμένω, οι στρατηγικές αυτές θεωρούνται οι 
δύο πρώτες δοκιμές της μακροπεριφερειακής 
προσέγγισης, που αποσκοπεί στον καθορισμό 
προτεραιοτήτων για μεγάλες ευρωπαϊκές 
περιφέρειες σε επίπεδο ΕΕ και το σχεδιασμό 
συγκεκριμένων δράσεων διασυνοριακής 
συνεργασίας. Ο στόχος είναι η αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων προκειμένου 
να βελτιωθούν, για παράδειγμα, τα δίκτυα 
μεταφορών και ενέργειας ή να αντιμετωπισθούν 
ζητήματα ρύπανσης, κοινωνικής ανάπτυξης, 
μετανάστευσης ή πολιτικής ασφάλειας. Στο σχετικό 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδιαίτερης 
σημασίας για το μέλλον της μακροπεριφερειακής 
προσέγγισης έχουν οι κάτωθι επισημάνσεις: 
 

• προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της περιφερειακής 
πολιτικής, ιδίως σε σχέση με την 
προβλεπόμενη μεταρρύθμισή της μετά 
το 2013, πρέπει να υποστηριχθεί και να 
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αναπτυχθεί η ιδέα μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης, που θα συνοδεύεται από τη 
διαμόρφωση στρατηγικών για τις 
μακροπεριφέρειες που θα ισχύουν για το 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η 
εφαρμογή των οποίων δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε επανεθνικοποίηση της πολιτικής 
συνοχής 

• εκτιμάται ότι η εδαφική συνεργασία που 
αναπτύσσεται ως τμήμα της στρατηγικής για 
τις μακροπεριφέρειες μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την ουσιαστική ενίσχυση της 
διαδικασίας ολοκλήρωσης χάρη στη 
μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και στην υλοποίηση συγκεκριμένων 
δράσεων· στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται ιδίως 
να συνεκτιμηθεί για τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές η κοινωνική, η οικονομική, η 
πολιτιστική, η εκπαιδευτική διάσταση και η 
διάσταση του τουρισμού και, προκειμένου να 
ενισχυθεί η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και η επικουρικότητα, θεωρεί 
επίσης σημαντική την προώθηση 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών με την 
ίδρυση Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής 
Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)· 

• η ανάπτυξη μακροπεριφερειών έχει κυρίως 
συμπληρωματικό χαρακτήρα και δεν πρέπει 
να έχει ως προτεραιότητα να υποκαταστήσει 
τη χρηματοδότηση που παρέχει η ΕΕ για επί 
μέρους  τοπικά και περιφερειακά 
προγράμματα·  

• προκειμένου να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά οι μελλοντικές 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές, θα πρέπει 
να επιλύσει η Επιτροπή το ζήτημα των ιδίων 
πόρων που απαιτούνται, προκειμένου να 
προβλεφθούν αυτές οι στρατηγικές με βάση 
τις εδαφικές ιδιαιτερότητες των εν λόγω 
περιφερειών στις σχετικές περιφέρειες, 
παρέχοντας στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν νέες ιδέες για θέματα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και υποστήριξη 
στη χάραξη της στρατηγικής 

• υπογραμμίζεται ότι η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειών 
έγκειται στη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ 
κρατών και περιφερειών και, για το λόγο 
αυτό, τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής 
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3. Διαβουλεύσεις 
 
 

Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός 

Θέμα Προθεσμία Πληροφορίες 

ΕΕ: 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

 

Ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τα 
δικαιώματα του 

παιδιού  
(2011-2014) 

 

20 Αυγούστου http://ec.europa.eu/justice_home/new
s/consulting_public/news_consulting

_0009_en.htm 

ΕΕ:  
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

Επικαιροποίηση 
της Οδηγίας 
2004/109/ΕΚ 
(απαιτήσεις 

διαφάνειας για τις 
εισηγμένες 
εταιρείες) 

23 Αυγούστου http://ec.europa.eu/internal_market/co
nsultations/2010/transparency_en.ht

m# 

 

συνεργασίας για τη διασυνοριακή, τη 
διακρατική και τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία συνιστούν σημαντικό στοιχείο 
όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων των 
μακροπεριφερειών˙ 

• η ανάπτυξη στρατηγικών μεγάλης κλίμακας, 
όπως οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, 
θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση του 
ρόλου του τοπικού και του περιφερειακού 
επιπέδου κατά την υλοποίηση της πολιτικής 
της ΕΕ εν γένει. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=//EP//NONSGML+TA+20100706+SIT+DO

C+WORD+V0//EL&language=EL 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/public_concession_contracts_en.htm
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1. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013

Δράση 1 Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη

Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε 
πρωτοβουλίες πολιτών σύμφωνα με το βασικό 
στόχο του Προγράμματος «να έλθουν σε 
επαφή οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών 
από όλη την Ευρώπη για να μοιραστούν και 
να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώμες και αξίες, 
για να πάρουν μαθήματα από την ιστορία και 
για να δημιουργήσουν για το μέλλον». Η δράση 
ενθαρρύνει συναντήσεις, ανταλλαγές και 
συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών από 
διαφορετικές χώρες με διαφορετικούς 
τρόπους. 

Μέτρο 1.1 Συναντήσεις Πολιτών 
Αδελφοποιημένων Πόλεων
Οι συναντήσεις πολιτών αφορούν την άμεση 
συμμετοχή των πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων 
ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο της 
προετοιμασίας της επισημοποίησης της 
σχέσης τους. Οι εκδηλώσεις που οργανώνονται στο 
πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν θεματικό 
περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 
Προγράμματος.

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2010

Μέτρο 1.2 Θεματική Δικτύωση 
Αδελφοποιημένων Πόλεων
Οι επιλέξιμοι φορείς αναμένεται να υποβάλουν 
σχέδια που θα περιλαμβάνουν ένα
φάσμα δραστηριοτήτων (όπως συναντήσεις 
πολιτών, συναντήσεις εργασίας
εμπειρογνωμόνων και συνέδρια στο πλαίσιο του 
δικτύου) γύρω από το ίδιο θέμα.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Προσκλήσεις-Προθεσμίες

Σε αυτό το τεύχος

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 1
Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 6
Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 9
Θέματα Ευρωπαϊκών Οργανισμών 14
Διαβουλεύσεις 19
Σεμινάρια Κατάρτισης 20

Αναμένεται επίσης να παράγουν, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων αυτών, επικοινωνιακά
εργαλεία με στόχο την προώθηση της δομημένης και 
βιώσιμης θεματικής δικτύωσης και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων των δράσεων.

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2010

Πληροφορίες:
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών
Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς
Εθνικό σημείο επαφής: 
Αντώνης Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Φαξ: 210 3744713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
              international@ypes.gr
Τα έντυπα των αιτήσεων και όλα τα αναγκαία
συνοδευτικά έγγραφα και για τα δύο μέτρα της 
Δράσης 1 μπορούν να  αναζητηθούν στη 

σχετική
ιστοσελίδα του Προγράμματος:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/
2010/index_en.php
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2. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Life + 2010»

Ο κύριος στόχος του Life+ είναι να συμβάλλει 
στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και 
νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες 
πολιτικές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 
Life+ στηρίζει την εφαρμογή του 6ου 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον 
(Απόφαση 1600/2002/ΕΚ), 
συμπεριλαμβανομένων των θεματικών 
στρατηγικών. Μέσω του Life+ 
χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-
μέλη.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων επιχορηγούνται οι 
κάτωθι δράσεις-τομείς:

Life+ Φύση και Βιοποικιλότητα με στόχο να 
συμβάλλει στην εφαρμογή της κοινοτικής 
πολιτικής και νομοθεσίας για τη φύση και τη 
βιοποικιλότητα ιδιαίτερα σε σχέση με την 
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη προστασία των 
άγριων πτηνών και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για 
τη διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας και 
των φυσικών οικοσυστημάτων και την 
υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη και 
εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων και 
θαλάσσιων ειδών. 

 

Life+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 
για την εφαρμογή των στόχων του 6ου 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
προτεραιότητας για τις κλιματικές αλλαγές, το 
περιβάλλον και την υγεία και ποιότητα ζωής, 
τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα και να 
συνεισφέρει στην ανάπτυξη και επίδειξη των 
καινοτόμων προσεγγίσεων πολιτικής, 
τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων.

Life+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία με στόχο τη 
διάχυση της πληροφόρησης και την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των 
δασικών πυρκαγιών.

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2010

Πληροφορίες:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής
Εθνικά σημεία επαφής:
Τζ. Τζώρτζη, Γ. Πρωτόπαπας
Τηλ: 210 866 5998, 210 8677012 και 210 
232 3163
Ιστοσελίδα: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=468

Τα ειδικά δελτία αιτήσεων καθώς και ο 
αντίστοιχος οδηγός για την υποβολή 
προτάσεων, ο οποίος περιέχει λεπτομερείς 
οδηγίες σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα και τις 
διαδικασίες, διατίθενται στην ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην εξής διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life
plus.htm

(σχετ.αριθ.οικ.32191/9-6-2010 έγγραφό μας)
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3. Νεολαία εν Δράσει, 2007-2013

Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» για την 
περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση 
και ενδυνάμωση της δράσης και της 
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Νεολαία» της 
περιόδου 2000-06 και του προγράμματος 
2004-06 για την προώθηση των οργανισμών 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
νεολαίας. Με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία ως πολιτών, το πρόγραμμα 
αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι 
ανήκουν στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα στοχεύει 
επίσης να συμβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση 
και κατάρτιση με την ευρεία έννοια και να 
καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της αίσθησης 
της αμοιβαίας αλληλεγγύης και κατανόησης 
των νέων. Το πρόγραμμα με τον τρόπο αυτό 
αποτελεί επίσης τη συνέχεια των στόχων της 
διαδικασίας της Λισσαβόνας.

Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη

1.1. Ανταλλαγές νέων

Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες 
νέων και οργανώσεις νέων και δίνουν τη 
δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες 
νέων, ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, να 
φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από ομάδα 
νέων άλλης χώρας, προκειμένου να 
συμμετάσχουν μαζί σε κοινό πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων.

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2010

1.3. Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους

Θέλετε να συμμετάσχετε στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό, αλλά και σε διεθνές 

επίπεδο; Η Δράση Δημοκρατικά Σχέδια 
για Νέους σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, 
αρκεί να είστε 13-30 ετών.

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2010

Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να 
προσφέρετε εθελοντική εργασία σε κάποια 
χώρα του εξωτερικού για διάστημα 2 ως 12 
μηνών; Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή 
Εθελοντική Υπηρεσία» σας δίνει τη 
δυνατότητα αυτή!

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2010

Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο

3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες 
εταίρους

Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στη 
συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα 
της διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, 
ενισχύοντας τον δια-πολιτισμικό διάλογο, 
την αμοιβαία κατανόηση και ανοχή μεταξύ 
των νέων, μέσα από τις ανταλλαγές νέων και 
τα σχέδια κατάρτισης και δικτύωσης.

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2010

 

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις εικόνες 
με το λογότυπο ή με εικόνες της 
εταιρείας σας. Για να το κάνετε αυτό, 
κάντε κλικ στο σημείο στο οποίο θέλετε 
να εισαγάγετε την εικόνα. Στο μενού 
Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του 
ποντικιού στο δευτερεύον μενού Εικόνα 
και κάντε κλικ στην εντολή Από αρχείο. 
Εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να 
εισαγάγετε και στη συνέχεια κάντε κλικ 
επάνω της. Κατόπιν, κάντε κλικ στο 
βέλος δεξιά από το κουμπί Εισαγωγή και 
κάντε κλικ είτε στο στοιχείο Εισαγωγή, 
για να τοποθετήσετε ένα αντίγραφο της 
εικόνας μέσα στο ενημερωτικό δελτίο, 
είτε στο στοιχείο Σύνδεση με το αρχείο, 
για να εμφανίσετε την εικόνα χωρίς να 
εισαγάγετε αντίγραφό της, ή στο 
στοιχείο Εισαγωγή και σύνδεση. Καθώς 
με την εντολή Εισαγωγή ενσωματώνεται 
ένα αντίγραφο, η εικόνα θα εμφανίζεται 
πάντα, αλλά ίσως αυξάνει το μέγεθος 
(σε byte) του ενημερωτικού δελτίου σας, 
ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η 
εικόνα. Αντίθετα, με την εντολή Σύνδεση 
με το αρχείο, το μέγεθος του δελτίου δεν 
αυξάνεται και οι αλλαγές στην αρχική 
εικόνα θα εμφανιστούν αυτόματα στο 
δελτίο. Ωστόσο, η εικόνα δεν θα 
εμφανίζεται εάν κάποιος προβάλει το 
δελτίο από υπολογιστή που δεν μπορεί 
να συνδεθεί με το πρωτότυπο έγγραφο. 
Με την εντολή Εισαγωγή και σύνδεση, 
εισάγεται στο έγγραφο ένα αντίγραφο 
της εικόνας, έτσι ώστε η εικόνα να 
εμφανίζεται πάντα, και επίσης 
ενημερώνονται αυτόματα οι αλλαγές που 
κάνετε στο πρωτότυπο.
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Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη  
Νεολαία

4.3. Κατάρτιση και Δικτύωση 

Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
νεολαίας, μέσα από τη συνεργασία, την 
ανταλλαγή εμπειριών & καλών πρακτικών 
και τους ωθεί στην ευρωπαϊκή σύμπραξη 
προς όφελος των νέων.

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2010

Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον 
Τομέα της Νεολαίας

5.1. Συναντήσεις νέων

Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την 
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 
νεολαίας, ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός 
διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των 
υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και 
των νέων.

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2010

Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη  Νεολαία 

Δράση 4.5 - Δραστηριότητες ενημέρωσης για 
νέους και όσους δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 

Η συγκεκριμένη Δράση υποστηρίζει 
δραστηριότητες, σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο, οι οποίες βελτιώνουν την πρόσβαση 
των νέων σε υπηρεσίες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας και ενισχύουν τη συμμετοχή τους 
στην εκπόνηση και διάδοση στοχοθετημένων και 
φιλικών προς τον χρήστη ενημερωτικών 
προϊόντων. Υποστηρίζεται επίσης η ανάπτυξη, 
σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, νεανικών δικτυακών πυλών (portals) για 
τη διάδοση συγκεκριμένων πληροφοριών για 
τους νέους. Οι αιτήσεις επιχορήγησης που 
συνδέονται με την εν λόγω επιμέρους Δράση 
πρέπει να υποβάλλονται κατόπιν ειδικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 

Προθεσμία: 10 Σεπτεμβρίου 2010

Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Συντονίστρια Προγράμματος:
Αναστασία Φιλίνη, 
τηλ. 210 2599360, 210 2599363
E-mail: a.filini@neagenia.gr
Ιστοσελίδα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp? 
cpage=NODE&cnode=45

4. Δια βίου Μάθηση, 2007-2013

Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι «να 
συµβάλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη 
της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας 
βασισµένης στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική 
ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, 
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική 
προστασία του περιβάλλοντος για τις 
µελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην 
ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και 
της κινητικότητας µεταξύ των συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα 
ώστε να καταστούν παγκόσµιο σηµείο ποιοτικής 
αναφοράς».

Το Πρόγραµµα Comenius, αποσκοπεί στη 
βελτίωση της ποιότητας της σχολικής 
εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως µέσω της 
ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας 
µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που 
παρέχουν ή διευκολύνουν την προσχολική 

είναι διαθέσιμες για το άρθρο, μπορείτε να 
ενημερώσετε το συντάκτη για τον αριθμό 
λέξεων που μπορεί να έχει το άρθρο.  Ας 
πάρουμε αυτό το σενάριο βήμα προς βήμα.

1. Εισαγάγετε κείμενο που να καλύπτει 
τουλάχιστον 10 ίντσες στήλης και κατόπιν 
εκτυπώστε τη σελίδα και χρησιμοποιήστε ένα 
χάρακα για να μετρήσετε πόσες ίντσες 
στήλης καταλαμβάνει το κείμενό σας.

2. Μετρήστε τον αριθμό λέξεων του κειμένου.

3. Διαιρέστε τον αριθμό λέξεων του άρθρου με 
τον αριθμό των ιντσών που καλύπτονται με 
κείμενο. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχετε 
456 σε 12 ίντσες στήλης: 456 ÷ 12 = 38. 
Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός για το πόσες 
λέξεις χωράνε σε κάθε ίντσα στήλης στο 
ενημερωτικό σας δελτίο. Αλλά δεν έχετε 
τελειώσει ακόμη.

4. Μετρήστε πόσες ίντσες στήλης έχετε 
διαθέσιμες για το άρθρο. Για παράδειγμα, 
έστω ότι είναι 7 ίντσες.

5. Πολλαπλασιάστε το μαγικό αριθμό με τον 
αριθμό των στηλών που έχετε διαθέσιμες για 
το άρθρο. Στην περίπτωσή μας, θα είναι: 
38 x 7 = 266. Αυτή είναι η μέγιστη έκταση 
που μπορεί να έχει το άρθρο.

6. Για να έχετε την ευκαιρία να ασχοληθείτε με 
την επιμέλεια των κειμένων, πείτε στο 
συντάκτη να γράψει ένα άρθρο μεταξύ 250 
και 260 λέξεων. Μόλις παραλάβετε το άρθρο 
και αρχίσετε να το επιμελείστε, μπορείτε να 
προσθέτετε ή να αφαιρείτε λέξεις εδώ κι 
εκεί, για να το φέρετε στην σωστή έκταση.

Σταδιακά, θα συνηθίσετε αυτήν την πρακτική και 
μέσα σε λίγο καιρό θα γίνετε επαγγελματίες στη 
σύνταξη και στην επιμέλεια άρθρων, τα οποία 
δεν θα είναι μόνο χρήσιμα στους αναγνώστες 
σας, αλλά και άψογα σε έκταση.
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και σχολική εκπαίδευση, µε την επιχορήγηση 
σχολικών συµπράξεων, πολυµερών σχεδίων, 
δικτύων και δράσεων διακρατικής 
κινητικότητας µαθητών και εκπαιδευτικού 
προσωπικού και δραστηριοτήτων 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών. 

Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 2010

To Πρόγραµµα Grundtvig επιχορηγεί δράσεις για 
την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της 
ποιότητας, της καινοτοµίας και της ευρωπαϊκής 
διάστασης σε όλους τους τοµείς εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε 
ίδρυµα/οργανισµό/φορέα που δραστηριοποιείται 
στην εκπαίδευση ενηλίκων, ανεξαρτήτως αν 
ανήκει στην τυπική, µη τυπική ή άτυπη 
εκπαίδευση.

Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 2010

Πληροφορίες:
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου 
(Μακρυγιάννη)
117 42- Αθήνα
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
Φαξ: 210-3221863, 210- 3312759
Ε-mail: iky@hol.gr
Ιστοσελίδα: http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/ 
CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/welcome.html

6. Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 
ΕΕ-Τουρκία: Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για πιλοτικές δράσεις 
αδελφοποίησης μεταξύ τουρκικών και 
ευρωπαϊκών ΟΤΑ

Η κυβέρνηση της Τουρκίας ξεκίνησε ένα 
πρόγραμμα μεταρρύθμισης της δημόσιας 
διοίκησης το 2009, στο πλαίσιο του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ. 
Ένας από τους βασικούς στόχους του 

προγράμματος είναι η αναβάθμιση των 
ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού των 
στελεχών των τουρκικών ΟΤΑ σε διεθνείς 
συνεργασίες. Σε αυτή τη φάση του 
προγράμματος έχει δρομολογηθεί η διαδικασία 
επιλογής 10 ευρωπαϊκών ΟΤΑ που θα 
επιθυμούσαν να υλοποιήσουν εταιρικές 
συνεργασίες με 10 πιλοτικούς τουρκικούς 
δήμους, κυρίως στα πεδία της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, της περιβαλλοντικής 
προστασίας, των μεταφορών, των κοινωνικών 
υπηρεσιών, της ενεργειακής επάρκειας, του 
τουρισμού και του πολιτισμού.

Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες:
Ένωση Δήμων Τουρκίας
Ms Bahar Özden  
Tηλ: + (90 312) 419 2100 / ext 203 
Ε-mail: bozden@tbb.gov.tr 

1.
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
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1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας 
Μεσογειακή ασύρματη καινοτομία 

(Πρόγραμμα INTERREG MED-WIRELESS 
INNOVATION)

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις κινητές και 
ασύρματες τεχνολογίες έχουν καταστήσει πιθανή 
την παροχή των καινοτόμων εφαρμογών και 
υπηρεσιών πέρα από τα όρια του εργασιακού 
περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα Winnovate 
στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας των 
συμμετεχουσών περιοχών της Μεσογείου με την 
οργάνωση ενός διεθνικού δικτύου στρατηγικής 
συνεργασίας και τεχνογνωσίας μεταξύ πόλεων, 
περιοχών, ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών 
παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης υπό τη 
συντονιστική εποπτεία της Ν.Α. Λάρισας. Το εν 
λόγω έργο, του οποίου ο συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 306.000,00 €, θα 
ερευνήσει τη δυνατότητα των κινητών και 
ασύρματων τεχνολογιών, θα ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα και θα ενθαρρύνει τη 
συντονισμένη χάραξη πολιτικής στις περιοχές της 
Μεσογείου. Το πρόγραμμα θα προσδιορίσει την 
πολιτική και τα ρυθμιστικά όρια για την 
παράδοση της ασύρματης καινοτομίας στην 
περιοχή της Μεσογείου, θα συλλέξει και θα 
διαδώσει τις καλύτερες πρακτικές και θα 
επεκτείνει τους μηχανισμούς που μοιράζονται 
εμπειρίες στην καινοτόμο χρήση ICT. Αυτές οι 
δραστηριότητες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη 
του αποκαλούμενου ασύρματου δείκτη 
ετοιμότητας καινοτομίας (WIRI), ένα εργαλείο 
όπου οι πόλεις θα είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αξιολογηθεί το 
ασύρματο επίπεδο ωριμότητας καινοτομίας τους, 
να αναπτυχθούν και να ελεγχθούν οι πολιτικές, 
να καθοριστούν τα κατάλληλα επιχειρησιακά 
πρότυπα και να επιτηρηθεί η ανάπτυξη 
ικανότητας καινοτομίας. 

 

Το WIRI θα παράσχει τη βάση στην οποία θα 
αναπτυχθεί το ασύρματο λειτουργικό κουτί 
εργαλείων καινοτομίας, ένα παραμετρικό 
όργανο που ορίζει τα χαρτοφυλάκια των 
στρατηγικών επέκτασης για την 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα μέσω της 
κινητής / ασύρματης τεχνολογίας. Το 
λειτουργικό κουτί εργαλείων θα εφαρμοστεί 
στις τρεις περιφερειακές αρχές που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω των 
ευπροσδιόριστων και μετρήσιμων 
πειραματικών εφαρμογών.

Η ομάδα των εταίρων του προγράμματος 
αποτελείται από τους κάτωθι φορείς: 
Διοικητικό Περιφερειακό Διαμέρισμα 
Frosinone (περιοχή Lazio), Langhe Monferato 
Roero Development Agency, Piemonte, Δήμος 
Γένοβας (Ιταλία), ASAEL Aragonese Association 
of Local Authorities, Aragon (Ισπανία), Διεθνές 
ίδρυμα τουρισμού (Σλοβενία), Ν.Α. Λάρισας, 
Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, ΤΕΔΚ Χίου 
(Ελλάδα) και ΜΚΟ.

Πληροφορίες:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΥΡ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κα Μάτα Παπαδημοπούλου 
Τηλ. 2413506239
Fax. 2410534579
Ε-mail. europemp@larissa.gr
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2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας 
Αειφόρος Χρήση Περιφερειακών 
Χρηματοδοτήσεων για τη Φύση 

(Πρόγραμμα INTERREG-IVC-Surf Nature)

Στo πλαίσιo του έργου SURF-Nature 14 αρχές και 
δημόσιοι φορείς από όλη την Ευρώπη μεταξύ των 
οποίων και η Ν.Α. Πρέβεζας εργάζονται από 
κοινού µε στόχο την ενίσχυση των περιφερειακών 
πολιτικών και πρακτικών για την προβολή και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και του φυσικού 
περιβάλλοντος.  Το έργο SURF-Nature, 
χρηματοδοτείται µέσω του Interreg IVC και έχει 
συνολικό προϋπολογισμό 1.584.766 €. Από το 
ποσό αυτό 93.000€ αντιστοιχούν στη Ν.Α. 
Πρέβεζας, το 85% του οποίου αποτελεί κοινοτική 
συμμετοχή και το 15% εθνική συμμετοχή. 
Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι η 
Αυστριακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και ο 
συντονισμός γίνεται από το WWF Γερμανίας. Η 
διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής (2010-
2012)

         

Κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση των 
περιφερειακών πολιτικών και πρακτικών για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί 
με την αύξηση των ευκαιριών χρηματοδότησης 
των σχετικών μέτρων μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα 
οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Ειδικότερα 
στόχοι του προγράμματος είναι αφενός μεν η  
δημιουργία ενός δυναμικού και βιώσιμου δικτύου 
ειδικών και φορέων που εμπλέκονται στη 
χρηματοδότηση έργων για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου η ενίσχυση 
του δικτύου ώστε να λειτουργήσει ως μια 
πλατφόρμα επικοινωνίας για την προβολή και 
βελτίωση των χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ 
έργων φυσικής κληρονομιάς, βιοποικιλότητας και 
προστασίας της φύσης για την τρέχουσα και τις 
μελλοντικές προγραμματικές περιόδους.

Στα 3 χρόνια διάρκειας του προγράμματος 
αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα 
όσον αφορά το σχεδιασμό, την αξιοποίηση, την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας κατά την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013. Με βάση αυτά τα 
συμπεράσματα θα διατυπωθούν συγκεκριμένες  
προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 
πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση της 
βιοποικιλότητας στην επόμενη χρηματοδοτική 
περίοδο.

Δεδομένου ότι ο Νομός Πρέβεζας διαθέτει 
πλούσιο φυσικό περιβάλλον στο οποίο δεσπόζουν 
ο Αμβρακικός κόλπος με τις λιμνοθάλασσες του, 
το δέλτα του ποταμού Λούρου, οι εκβολές και τα 
στενά του Αχέροντα, η λίμνη Ζηρού κ.τ.λ., το 
πρόγραμμα SURF-Nature  αποκτά για το νομό 
ιδιαίτερη σημασία καθότι ενισχύεται η 
δυνατότητα νέων ευκαιριών χρηματοδότησης 
δράσεων προστασίας και ανάδειξης του 
παραπάνω φυσικού πλούτου.  

Η Ν.Α. Πρέβεζας σε εφαρμογή του ανωτέρου 
προγράμματος συμμετείχε σε προγραμματισμένη 
συνάντηση  εργασίας των εταίρων στο Olsztyn 
της Πολωνίας τον περασμένο Ιούνιο. Η συνάντηση 
αυτή συνδυάστηκε με την παρακολούθηση του 9ου 
Περιβαλλοντικού Συνεδρίου των Περιφερειών της 
Ευρώπης με θέμα την «Κλιματική Αλλαγή». Στο 
συνέδριο που διοργανώθηκε από το δίκτυο 
ENCORE συμμετείχαν 45 περιφέρειες από 15 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
εκπροσωπήθηκαν από πολιτικές και πνευματικές 
προσωπικότητες των ευρωπαϊκών χωρών. Οι 
ενότητες που αναπτύχθηκαν είχαν ξεχωριστό 
ενδιαφέρον, κέντρισαν το διάλογο μεταξύ των 
εταίρων συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη 
των στόχων του έργου SURF.

Πληροφορίες:
http://www.surf-nature.eu/

 

Πληροφορίες:
Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Καλλιθέας-
Ρόδου 
Κα Κατερίνα Τσακμακιδου, 
τηλ 2241362659,  
Ε-mail: Tsakmakidou@kalithea.gr 
Ιστοσελίδα: www.kalithea.gov.gr  
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3. Δήμος Τρικκαίων
Αναβάθμιση υπηρεσιών προς 

ηλικιωμένους (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
INDEPENDENT)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η συνάντηση 
εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
‘INDEPENDENT’ - ICT Enabled Service Integration for 
Independent Living’ το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στο Hull στις 15&16 Ιουνίου τ.ε. με φορείς 
υλοποίησης του εθνικού σκέλους για την Ελλάδα: 
την e-Trikala Α.Ε., την ΔΕΚΑ Τρικάλων και τον 
Οργανισμό ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων με τεχνικό 
εταίρο την εταιρία VIDAVO A.E. . 

Το πρόγραμμα επιχειρεί να προάγει την 
ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων ατόμων 
που πάσχουν από χρόνια νοσήματα με τη βοήθεια 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. Μέσω του προγράμματος 
ΙNDEPEΝDENT και με την συγχρηματοδότηση της 
ΕΕ, τα επόμενα 3 χρόνια θα αναβαθμιστούν οι 
υπηρεσίες των δημοτικών επιχειρήσεων στο Δήμο 
Τρικκαίων προς τους ηλικιωμένους και χρόνιους 
ασθενείς με την χρήση νέων τεχνολογιών και  πιο 
συγκεκριμένα:

- Θα δημιουργηθεί ενιαίος ηλεκτρονικός ιατρικός 
φάκελος
- Θα δημιουργηθεί ενιαίο μηχανογραφικό 
σύστημα και portal για τις υπηρεσίες του 
προγράμματος Βοήθεια στο Σπιτι, των ΚΑΠΗ και 
του προγράμματος τηλεπρόνοιας

 

- Θα αναβαθμιστεί η υπάρχουσα τηλεφωνική 
γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης με νέα 
υπηρεσία τηλεσυνεδριών ψυχολογικής 
υποστήριξης μέσω τηλεδιασκέψης.

Πληροφορίες:
Δήμος Τρικκαίων
E-Trikala Α.Ε.
Tηλ: +30 24310 22899
Φαξ: +30 24310 26392
Ιστοσελίδα: http://www.e-trikala.gr/node/4

4. Δήμος Ηρακλείου Αττικής
Εργοθεραπεία

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου 
Μάθησης-GRUNDTVIG)

Τους εταίρους από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Δια Βίου Μάθησης - Εκπαιδευτικές Συμπράξεις 
«GRUNDTVIG», με τίτλο «Empowering Learning for 
Social Inclusion through Occupation» (ELSITO), 
δηλαδή «Πρόγραμμα Ένταξης για Κοινωνικά 
Αποκλεισμένες Ομάδες μέσω Έργου», 
υποδέχθηκαν πρόσφατα (3 Ιουνίου τ.ε.) ο 
Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, κ. Σταύρος 
Γεωργόπουλος, το Κέντρο Εργοθεραπείας του 
Δήμου και το Α’ Κ.Α.Π.Η. Ηρακλείου, στο χώρο 
του Α’ ΚΑΠΗ. Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής είναι ο 
πρώτος Δήμος σε εθνικό επίπεδο που 
συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα E.L.S.I.T.O. Συντονιστής του 
προγράμματος είναι ο Σύλλογος Ελλήνων 
Εργοθεραπευτών και ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, 
όντας ο μόνος Δήμος σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης
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που περιλαμβάνει στις δομές Κοινωνικής 
Πρόνοιας Κέντρο Εργοθεραπείας, συμμετέχει ως 
εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το έτος 
2009 μαζί με τους GGZ in Geest partner VUmc στο 
Άμστερνταμ της Ολλανδίας (Οργανισμός για την 
Ψυχική Υγεία) και Hogeschool-Universiteit Brussel 
στο Βέλγιο (Πανεπιστημιακή Σχολή 
Εργοθεραπείας). Η συνεργασία του Δήμου με 
αυτές τις εκπαιδευτικές συμπράξεις, στόχο έχει 
την ανάπτυξη προγραμμάτων για την κοινωνική 
ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα 
ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς 
και πρόσφυγες.

Το πρόγραμμα ELSITO διαρκεί δύο χρόνια και 
μέσα σε αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται 
συναντήσεις των εταίρων με στόχο την αμοιβαία 
ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη 
κατανόηση των διαδικασιών ανάπτυξης 
καινούργιων δομών, που απαιτούνται για την 
κοινωνική ένταξη και την αποφυγή του 
κοινωνικού αποκλεισμού. . 

Στις εκδηλώσεις της Ημερίδας παρευρέθηκαν 
διακεκριμένοι επαγγελματίες και επιστήμονες 
από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
Ελλάδα, εκπρόσωποι ιατρο – κοινωνικών φορέων, 
ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι Υπουργείων και άλλων 
Δήμων, χρήστες των υπηρεσιών, φοιτητές και 
ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται για την 
κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

 

Στο άμεσο μέλλον αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί στο Πολύκεντρο του Δήμου 
Ηρακλείου «Ηλέκτρα Αποστόλου» η Ημερίδα του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Εκδηλώσεις
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)

Πολιτισμός και Πολιτικές Αλλαγής
(Βρυξέλλες, 6-7 Σεπτεμβρίου 2010)

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τα Εθνικά 
Ιδρύματα για τον Πολιτισμό της ΕΕ (EUNIC) και τη 
Διεθνή Ομοσπονδία των Καλλιτεχνικών 
Συμβουλίων και Πολιτιστικών Φορέων (IFACCA), 
διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα τον 
πολιτισμό και τις πολιτικές αλλαγής στο 
πλαίσιο του παρατηρητηρίου πολιτιστικής 
διακυβέρνησης CultureWatchEurope (CWE). 

Το συνέδριο θα αναλύσει διεξοδικά, όχι μόνον 
τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στον 
πολιτιστικό τομέα, αλλά επίσης θα διερευνήσει 
το ρόλο του κράτους ως βασικού παρόχου 
πολιτιστικών δράσεων.

Πληροφορίες:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cwe/Co

nference10_en.asp
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Πόλεις Βιοποικιλότητας
(Παρίσι, 6-8 Σεπτεμβρίου 2010)

Με αφορμή το διεθνές έτος βιοποικιλότητας 
(2010), το διεθνές δίκτυο των Προστατευμένων 
Αστικών Περιοχών διοργανώνει στο Παρίσι 
διεθνές συνέδριο με θέμα τη σχέση των πόλεων 
με τη φύση, εξετάζοντας, ιδιαιτέρως, τα 
προβλήματα των στρατηγικών για τη βιώσιμη 
διαχείριση των προστατευμένων περιοχών στα 
αστικά κέντρα του Βορρά και του Νότου.

Πληροφορίες:
http://biodivercities.net/

Συνέδριο Βιώσιμων Πόλεων
(Οτάβα, 12-16 Σεπτεμβρίου 2010)

Το δίκτυο Βιώσιμων Πόλεων, με έδρα το 
Βανκούβερ (Καναδάς) και με πάνω από 40 
πόλεις-μέλη από 16 χώρες σε παγκόσμιο 
επίπεδο, διοργανώνει στην Οτάβα συνέδριο με 
θέμα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
τοπικές αρχές κατά την υλοποίηση πολιτικών 
αστικής βιωσιμότητας.

Εν προκειμένω θα εξεταστούν  τα ζητήματα του 
ρόλου του κοινού και των κοινωνικών φορέων στο 

 

σχεδιασμό και υλοποίηση των πολιτικών, τα 
διάφορα μοντέλα διακυβέρνησης 
μητροπολιτικών περιφερειών, καθώς και ο 
τρόπος εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων. 

Πληροφορίες:

http://sustainablecities.net/events/plus-
conference/2010-conference

Ημέρα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις 
Τοπικές Στρατηγικές για το Νερό
(Μόναχο, 13 Σεπτεμβρίου 2010)

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και 
Περιφερειών (CEMR), το ευρωπαϊκό δίκτυο 
τοπικών αρχών «Συμμαχία για το Κλίμα» και οι 
Τοπικές Αρχές για τη Βιωσιμότητα (ICLEI) 
διοργανώνουν στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
του Μονάχου την Ημέρα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
με θέμα τις Τοπικές Στρατηγικές για το Νερό στο 
μεταβαλλόμενο από κλιματικής άποψης 
περιβάλλον.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι 
τα τοπικά συστήματα διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων, τα βασικά στοιχεία για μια επιτυχή 
στρατηγική προσαρμογής στα νέα κλιματικά 
δεδομένα, καθώς και οι ορθές πρακτικές 
συνεργασιών σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

Πληροφορίες:
http://www.ccre.org/champs_activites_detail_news

_en.htm?ID=1901&idca=3114
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Επιπτώσεις της Δημογραφικής Αλλαγής 
στις δομές των Αστικών Κέντρων

(Βουδαπέστη, 13-14 Σεπτεμβρίου 2010)

Στο πλαίσιο της Ουγγρικής Προεδρίας της ΕΕ, το 
ευρωπαϊκό διακυβερνητικό δίκτυο για την αστική 
ανάπτυξη (EUKN) διοργανώνει το τρίτο ετήσιο 
συνέδριο υψηλού επιπέδου με θέμα τη 
δημογραφική αλλαγή.

Στη διάρκεια των εργασιών του διήμερου 
συνεδρίου που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη θα 
διερευνηθούν οι διάφοροι τύποι δημογραφικής 
αλλαγής, από το ζήτημα της γήρανσης μέχρι το 
θέμα της μετανάστευσης και των αποτελεσμάτων 
της ταχείας αστικοποίησης στις πόλεις και τις 
περιφέρειες.
 
Πληροφορίες:
http://www.eukn.org/Meetings/EUKN_2010_Confere
nce_Effects_of_demographic_change_on_urban_struc

tures_Budapest_13_14_September_2010

Συνέδριο για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
(Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2010)

Το δίκτυο των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων 
(Eurocities), η Βελγική Προεδρία, η Περιφέρεια των 
Βρυξελλών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διοργανώνουν στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες συνέδριο με θέμα 
την αστική διάσταση και την υιοθέτηση μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής από τις πόλεις στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια του συνεδρίου 
θα παρουσιαστούν κοινοτικά 
χρηματοδοτούμενες δράσεις και πρωτοβουλίες 
που αφορούν στην κοινωνική ένταξη και σε 
χωρικές πολιτικές στη βάση εταιρικών σχέσεων 
και μεταβαλλόμενης γεωγραφίας. Αντιπρόσωποι 
από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών θα είναι μεταξύ των ομιλητών. 

Πληροφορίες:
http://www.eurocities.eu/main.php

4ο Διεθνές Συνέδριο Ηλιακών Πόλεων
(Dezhou-Κίνα, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010)

Η τοπική αρχή της κινεζικής πόλης Dezhou 
φιλοξενεί την 4η διεθνή συνάντηση της 
πρωτοβουλίας των ηλιακών πόλεων.

Η πρωτοβουλία των ηλιακών πόλεων 
εγκαινιάστηκε το 2003 από ειδικούς σε θέματα 
ηλιακής ενέργειας. Στη διάρκεια του συνεδρίου 
θα εξεταστούν νέες τεχνολογίες και προϊόντα 
για την εξοικονόμηση της ενέργειας, προτάσεις 
βιώσιμων πόλεων και τη σημασία των ηλιακών 
πόλεων. 
Πληροφορίες:

http://www.chinasolarcity.cn/index.html
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας: 
Ταξίδεψε εξυπνότερα, ζήσε καλύτερα

(16-22 Σεπτεμβρίου 2010)

Το δίκτυο των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων 
(Eurocities) προσκαλεί τους ευρωπαϊκούς ΟΤΑ να 
συμμετέχουν στην ετήσια εκστρατεία για βιώσιμη 
αστική κινητικότητα (Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας). 

Φέτος, οι πόλεις καλούνται να προωθήσουν 
δράσεις ενεργούς κινητικότητας για την 
καταπολέμηση της φυσικής αδράνειας, του 
υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας και 
παράλληλα τη βελτίωση της φυσικής και 
διανοητικής ευημερίας των πολιτών τους.

Πληροφορίες:
www.mobilityweek.eu

Βιώσιμη Πόλη - Αναπτυσσόμενος Κόσμος
(Ναϊρόμπι-Κένυα, 

19-23 Σεπτεμβρίου 2010)

Στο πλαίσιο του 46ου συνεδρίου της διεθνούς 
ένωσης αστικών και περιφερειακών χωροτακτών 
(ISOCARP), της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ και 
το Συμβούλιο της Ευρώπης μη κυβερνητικής 
οργάνωσης, θα εξεταστεί ο ρόλος των πόλεων 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη, και 
κυρίως των πόλεων του Νότου.

Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου που θα 
διεξαχθεί στο Ναϊρόμπι θα διερευνηθούν επίσης 
τα θέματα της αστικής πολιτικής και 

χρηματοδότησης, των εργαλείων αστικού 
σχεδιασμού, και της αστικής διακυβέρνησης.
 
Πληροφορίες:

http://www.isocarp.org/index.php?id=548

Βιώσιμη Κινητικότητα και Ανάπτυξη
(Μάλμοε, 27-29 Σεπτεμβρίου 2010)

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability) αποβλέπει 
στη δέσμευση των πόλεων για καθαρές αστικές 
στρατηγικές μεταφορών. Σε αυτό το πλαίσιο 
διοργανώνονται από το 2003 ετήσια συνέδρια 
για  τη δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης και 
ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των 
συμμετεχόντων.

Το φετινό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο 
Μάλμοε, όπου προβλέπεται η παρουσίαση των 
πρόσφατων εμπειριών των ευρωπαϊκών πόλεων 
στους τομείς των εναλλακτικών καυσίμων, της 
οδικής ασφάλειας και σε τρόπους ζωής 
λιγότερο εξαρτώμενους από τη χρήση του 
αυτοκινήτου. Επίσης, σε στρογγυλά τραπέζια θα 
συζητηθούν θέματα, όπως η επιτυχής 
υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας χρήσης 
ποδηλάτων ή η κινητικότητα σε μια γηρασμένη 
κοινωνία.
 Πληροφορίες:

http://www.civitas-
initiative.org/cms_forum10.phtml?id=2560&lan=en

  12

http://www.civitas-initiative.org/cms_forum10.phtml?id=2560&lan=en
http://www.civitas-initiative.org/cms_forum10.phtml?id=2560&lan=en
http://www.civitas-initiative.org/cms_forum10.phtml?id=2560&lan=en
http://www.civitas-initiative.org/cms_forum10.phtml?id=2560&lan=en


ΔΕΛΤΊΟΔΕΛΤΊΟΔΕΛΤΊΟ   ΔΙΕΘΝΏΝΔΙΕΘΝΏΝΔΙΕΘΝΏΝ   ΚΑΙΚΑΙΚΑΙ   ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ   ΘΕΜΆΤΩΝΘΕΜΆΤΩΝΘΕΜΆΤΩΝ   ΤΗΣΤΗΣΤΗΣ   ΤΟΠΙΚΉΣΤΟΠΙΚΉΣΤΟΠΙΚΉΣ   ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗΣΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗΣΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗΣ

Πράσινη Ανάπτυξη στις Πόλεις
(Κοπεγχάγη, 29-30 Σεπτεμβρίου 2010)

Η τοπική αρχή της πόλης της Κοπεγχάγης, σε 
συνεργασία με τη δεξαμενή γνώσης World Climate 
Solutions, διοργανώνει συνέδριο με θέμα την 
παρουσίαση στρατηγικών για πιο καθαρές και 
περισσότερο βιώσιμες αστικές περιοχές. 
Πληροφορίες:

http://www.kk.dk/greengrowth

Πόλεις και Αστικοί Χώροι: Ευκαιρίες για 
Πολιτιστική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 

της Ιδιότητας του Πολίτη
(Τριέστη-Ιταλία, 29 Σεπτεμβρίου-1 

Οκτωβρίου 2010)

Το πανευρωπαϊκό φόρουμ NECE (Networking 
European Citizenship Education) διοργανώνει στην 
πόλη Τριέστη ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα την 
πολιτιστική εκπαίδευση και την ανάπτυξη της 
ιδιότητας του πολίτη.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συζητηθούν οι 
δραματικές αλλαγές που επισυμβαίνουν στις 
ευρωπαϊκές πόλεις τις τελευταίες δεκαετίες 
(π.χ. μετανάστευση, κινητικότητα), καθώς και οι 
πολιτιστικές εκφράσεις της συμμετοχής του 
πολίτη για τη δημιουργία νέων δημόσιων χώρων 
πολιτισμού και ενεργού συμμετοχής. 

Πληροφορίες:
http://www.bpb.de/veranstaltungen/U650DL,0,0,C
ities_and_Urban_Spaces%3A_Chances_for_Cultural_

and_Citizenship_Education.html

Τα Δέλτα σε Εποχές Κλιματικής Αλλαγής
(Ρότερνταμ, 29 Σεπτεμβρίου-1 

Οκτωβρίου 2010)

Τα Δέλτα αποτελούν το κέντρο της οικονομικής 
και πολιτιστικής δραστηριότητας και το χώρο 
φιλοξενίας του μισού και πλέον παγκόσμιου

πληθυσμού. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή θέτει 
σοβαρές προκλήσεις για τα δέλτα και τις πόλεις 
τους (π.χ. άνοδος της στάθμης της θάλασσας, 
πλημμύρες). Σε αυτό το πλαίσιο, η πόλη του 
Ρότερνταμ θα φιλοξενήσει διεθνές συνέδριο στο 
οποίο επιστήμονες και ερευνητές θα 
αναπτύξουν περαιτέρω τα ζητήματα της 
διαχείρισης 
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κινδύνων πλημμύρων, της διεθνούς συνεργασίας 
και της διακυβέρνησης.
 
Πληροφορίες:
http://www.climatedeltaconference.org/nl/2522273

4-Home.html

Αστικές Πολιτικές για την καταπολέμηση 
των ναρκωτικών στον 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο
(Πράγα, 30 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 

2010)

Ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο της 
Πράγας φιλοξενούν διεθνές συνέδριο με θέμα τις 
προκλήσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις στο 
ζήτημα της πολιτικής των πόλεων για τα 
ναρκωτικά. Το συνέδριο φιλοδοξεί να φέρει σε 
επαφή εκπροσώπους των βασικών φορέων για 
την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών 
σε δημοτικό επίπεδο. 

Πιο συγκεκριμένα, αιρετοί εκπρόσωποι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, προσωπικό των ΟΤΑ που 
συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση 
σχετικών προγραμμάτων και ερευνητές θα 
κληθούν να αναλύσουν τον αντίκτυπο και τις 
τοπικές πολιτικές του προβλήματος των 
ναρκωτικών.

Πληροφορίες:
http://www.urbandrugpolicy.com/en/catalogue/det

ail/4/2/

Θέματα Ευρωπαϊκών 
Οργανισμών
Ευρωπαϊκή Ένωση

Σχέδιο Δράσης για την Αστική 
Κινητικότητα

Στη διάρκεια του Συμβουλίου Μεταφορών, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας που 
πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου τ.ε. 
υιοθετήθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Δράσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αστική 
Κινητικότητα που είχε παρουσιαστεί το 
Σεπτέμβριο του 2009. Τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου υπογραμμίζουν τη σημασία της 
αστικής διάστασης στην κοινοτική πολιτική των 
μεταφορών και την υποστήριξη προς τις πόλεις 
που σκοπεύουν να υλοποιήσουν το Σχέδιο 
Δράσης. 

Εν προκειμένω, το Σχέδιο Δράσης διευκολύνει τις 
προσπάθειες των πόλεων που στοχεύουν στα 
εξής:

- Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων 
μεταφορών.

- Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
- Ικανοποίηση των αναγκών μεταφοράς 

πολιτών με κινητικά προβλήματα.
- Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις 

αστικές μεταφορές.
- Καλύτερη χρήση του υφιστάμενου δικτύου 

μεταφορών.
- Εξισορρόπηση της χρήσης των 

διαφορετικών μέσων μεταφοράς, όπως το 
αυτοκίνητο Ι.Χ., οι δημόσιες μεταφορές, 
και το ποδήλατο.

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility

/action_plan_en.htm
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Το όραμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για το μέλλον των Μεταφορών

Στις 5 Ιουλίου τ.ε. η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υιοθέτησε την έκθεση του κ. 
Mathieu Grosch Για ‘Ένα Βιώσιμο Μέλλον για τις 
Μεταφορές, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για 
την αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου για τις 
μεταφορές τον προσεχή Νοέμβριο. Στο πλαίσιο 
της έκθεσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά 
μια στροφή προς ένα περισσότερο βιώσιμο 
τομέα μεταφορών. 

Η διασφάλιση των δημόσιων μέσων μεταφορών 
και η επένδυση στην έρευνα για καθαρά, 
καινοτόμα και ευφυή συστήματα μεταφορών 
αποτελούν προτεραιότητες για τους 
ευρωβουλευτές. Η έκθεση αναγνωρίζει το ρόλο 
των ευρωπαϊκών πόλεων στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική μεταφορών και ειδικότερα 
αναδεικνύει τη σημασία της σύνδεσης των 
τοπικών μέσων μεταφοράς με εκείνα των 
μεγάλων αποστάσεων, της προώθησης των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς (TEN-T) και 
την ανάγκη χρηματοδότησης των σχετικών 
υποδομών. 

Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p

ubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-
0189+0+DOC+PDF+V0//EN

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής μετά το 2013

Η μελλοντική ανάπτυξη της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής πρέπει να βασίζεται σε διεξοδική 
εκτίμηση του αντικτύπου της στις τοπικές 
κοινότητες. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα 
της διήμερης διάσκεψης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013 
που πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Ιουλίου τ.ε. 
στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο των εργασιών της 
διάσκεψης, όπου παρουσιάστηκαν τα 
συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης για 
το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013, επισημάνθηκαν 
και τα βασικά σημεία της γνωμοδότησης της 
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΤΠ) για το μέλλον 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία 
υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της 9ης Ιουνίου 
τ.ε.  

Η γνωμοδότηση του κ. René Souchon, Πρόεδρου του 
περιφερειακού συμβουλίου της Auvergne και 
πρώην υπουργού γεωργίας της Γαλλίας, 
υπογραμμίζει μια πιο ενεργητική συμμετοχή των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών στην 
κατανομή της βοήθειας της ΚΑΠ, μιας από τις πιο 
αμφιλεγόμενες και δαπανηρές πολιτικές της ΕΕ. 
Εν προκειμένω, οι βασικότερες θέσεις της 
Επιτροπής των Περιφερειών για το μέλλον της 
ΚΑΠ όπως παρουσιάστηκαν στην ανωτέρω 
διάσκεψη και συνοψίζονται στην γνωμοδότηση 
του κ. Souchon είναι οι εξής:

- Για την εξασφάλιση της εδαφικής συνοχής, η 
οποία ορίζεται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας ως 
πολιτικός στόχος της ΕΕ, πρέπει όλες οι 
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τομεακές πολιτικές της ΕΕ να είναι συνεκτικές και 
συμπληρωματικές. Πριν από την εξέταση 
διορθωτικών ή αντισταθμιστικών μέτρων, πρέπει 
να προβλεφθούν οι συνέπειες της νέας 
νομοθεσίας στις περιφέρειες και τις τοπικές 
κοινότητες.

- Η μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
ίση μεταχείριση των διαφόρων ειδών παραγωγής 
και των περιφερειών, προσφέροντας πιο 
ευέλικτους μηχανισμούς στήριξης και 
συνδυάζοντας τη στήριξη αυτή με προϋποθέσεις, 
όπως η σύνδεση με βέλτιστες πρακτικές για την 
προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων, ή με το επίπεδο απασχόλησης σε κάθε 
γεωργική καλλιέργεια.

- Τα θετικά αποτελέσματα της ΚΑΠ για τις 
τοπικές κοινότητες θα μπορούσαν να βελτιωθούν 
σημαντικά με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Οι περιφέρειες και 
οι αγροτικές κοινότητες δεν μπορούν πλέον να 
αρκούνται στη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων, 
πρέπει επίσης να συμμετέχουν ενεργά στην 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη διαχείριση αυτών 
των προγραμμάτων. Για την επιτυχή ανανέωση 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής απαιτείται η 
πλήρης συμμετοχή του τοπικού και περιφερειακού 
επιπέδου.

- Η εκτίμηση του εδαφικού αντικτύπου δεν θα 
πρέπει να αφορά μόνον το σκέλος της αγροτικής 
ανάπτυξης της ΚΑΠ, όπου υπάρχει σαφής 
αντίκτυπος στο τοπικό επίπεδο, αλλά και το 
σκέλος της πολιτικής που αφορά πρωτίστως τη 
γεωργική παραγωγή. Ο αντίκτυπος της γεωργίας 
στις τοπικές κοινότητες είναι σημαντικός και οι 
ενδεχόμενες προτάσεις για την αλλαγή του 
τρόπου, με τον οποίο η ΚΑΠ επηρεάζει αυτόν τον 
κλάδο της οικονομίας, θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τον αντίκτυπο αυτόν
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pub

Ref=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-
0189+0+DOC+PDF+V0//EN

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 
Βιώσιμες Πόλεις (RFSC)

Στη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των 
αρμόδιων Υπουργών για την αστική ανάπτυξη 
που πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Ιουνίου τ.ε. 
στο Τολέδο (Ισπανία) συμφωνήθηκε η έναρξη της 
διαδικασίας δοκιμαστικής εφαρμογής του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Βιώσιμες 
Πόλεις (RFSC), αρχικά, σε ένα μικρό αριθμό 
ευρωπαϊκών πόλεων, και αργότερα, σε έναν 
μεγαλύτερο αριθμό, περίπου 70, στη διάρκεια 
του επόμενου έτους.

Ως γνωστόν, η προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης αποτελεί κύριο στοιχείο της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Έτσι, το Μάιο του 
2007 το Συμβούλιο των Υπουργών για την αστική 
ανάπτυξη υπέγραψε το Χάρτη της Λειψίας για 
Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις με σκοπό τη 
βελτίωση του σχεδιασμού πολιτικών για μια 
ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, κυρίως στις 
υποβαθμισμένες γειτονιές. Το Νοέμβριο του 2008 
στην πόλη της Μαρσέιγ, οι ευρωπαίοι υπουργοί 
συμφώνησαν για την υιοθέτηση ενός εργαλείου 
για την πρακτική υλοποίηση των στόχων του 
Χάρτη. Κατόπιν τούτου, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της 
στενής πολυεπίπεδης συνεργασίας ανάμεσα στα 
κράτη-μέλη, τα όργανα της ΕΕ και ευρωπαϊκών 
ενώσεων των ΟΤΑ. 

Το νέο αυτό εργαλείο θα δώσει τη δυνατότητα 
στις πόλεις να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα 
των αστικών στρατηγικών τους και να 
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και να συγκρίνουν 
αποτελέσματα. Η χρήση του θα είναι σε 
εθελοντική βάση. 
Πληροφορίες:

http://www.rfsustainablecities.eu/
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Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής μετά το 2013

Στις 5 Ιουλίου τ.ε. η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υιοθέτησε την έκθεση του Mathieu 
Grosch Για ‘Ένα Βιώσιμο Μέλλον για τις 
Μεταφορές, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για 
την αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου για τις 
μεταφορές τον προσεχή Νοέμβριο. Στο πλαίσιο 
της έκθεσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά μια 
στροφή προς ένα περισσότερο βιώσιμο τομέα 
μεταφορών. 

Η διασφάλιση των δημόσιων μέσων μεταφορών 
και η επένδυση στην έρευνα για καθαρά, 
καινοτόμα και ευφυή συστήματα μεταφορών 
αποτελούν προτεραιότητες για τους 
ευρωβουλευτές. Η έκθεση αναγνωρίζει το ρόλο 
των ευρωπαϊκών πόλεων στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική μεταφορών και ειδικότερα 
αναδεικνύει τη σημασία της σύνδεσης των 
τοπικών μέσων μεταφοράς με εκείνα των 
μεγάλων αποστάσεων, της προώθησης των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (TEN-T) και 
την ανάγκη χρηματοδότησης των σχετικών 
υποδομών. 

Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu

bRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-
0189+0+DOC+PDF+V0//EN

Περιφερειακή Πολιτική – Μια 
Ολοκληρωμένη Προσέγγιση

Κυκλοφόρησε από τη Γενική Δ/νση Περιφερειακής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 
καλοκαιρινό τεύχος του περιοδικού Panorama 
Inforegio, το οποίο καλύπτει θέματα σχετικά με 
την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Στο εν λόγω 
τεύχος γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πολιτική 
συνοχής της ΕΕ, παρατίθενται βέλτιστες 
πρακτικές στρατηγικής ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης από την Πορτογαλία, Ουγγαρία, 
Γαλλία, Πολωνία και Γερμανία, αναλύεται 
διεξοδικά το παράδειγμα της Μπαβαρίας, του 
μεγαλύτερου γερμανικού κρατιδίου, που 
αξιοποίησε κοινοτικά κονδύλια για την υλοποίηση 
δράσεων σε διαρθρωτικά αδύναμε περιοχές.

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener

/panorama/pdf/mag34/mag34_en.pdf

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge

ner/panorama/pdf/mag34/mag34_en.pdf



Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών 
Δήμων και Περιφερειών 
(CEMR)

Πολιτική Συνοχής και Στρατηγική ΕΕ2020

Την επαύριον της υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 17ης Ιουνίου τ.ε. της Στρατηγικής 
της ΕΕ για το 2020, όπου τονίζεται η συμβολή 
της πολιτικής συνοχής στη διαμόρφωση της 
νέας στρατηγικής «ΕΕ 2020», το Συμβούλιο των 
Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών  (CEMR) 
υπογραμμίζει σε κείμενο εργασίας την ανάγκη 
ανάδειξης των συνεργιών και των μηχανισμών 
συντονισμού ανάμεσα στην πολιτική συνοχής 
της Στρατηγικής, αφού κοινός στόχος τους είναι 
η βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ. Εν προκειμένω, η 
πολιτική συνοχής θα πρέπει να ενισχυθεί 
χρηματοδοτικά για την υποστήριξη της 
αρμονικής ανάπτυξης όλων των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και την υλοποίηση των στόχων της 
Στρατηγικής, η οποία, ως μια στενά τομεακή 
στρατηγική, δεν αποτελεί μια ολιστική 
αναπτυξιακή πολιτική. Προς τούτο, το CEMR 
υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη 
και εδαφική προσέγγιση, βασισμένη στην 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που θα εγγυηθεί την 
επιτυχία των στόχων της Στρατηγικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές θέσεις του CEMR για 
το ρόλο της πολιτικής συνοχής στην Στρατηγική 
«ΕΕ 2020» συνοψίζονται στα εξής:

 Η πολιτική συνοχής και η Στρατηγική «ΕΕ 
2020» μπορούν να συνεισφέρουν στην 
επίτευξη του Στόχου της εδαφικής συνοχής 
που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της 
Λισσαβόνας.

 Η πολιτική συνοχής δεν αποτελεί 
παράρτημα της Στρατηγικής «ΕΕ 2020»

 Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι αναγκαία 
στοιχεία για την επιτυχία της Στρατηγικής 
«ΕΕ 2020»

 Η Στρατηγική «ΕΕ 2020» θα πρέπει να 
διαδοθεί σε όλα τα επίπεδα διοίκησης

 Ανάγκη για την ανάδειξη των βασικών 
στοιχείων της Στρατηγικής «ΕΕ 2020» που 
μπορούν να υλοποιηθούν μέσω της 
πολιτικής συνοχής παρά από μια στενά 
τομεακή στρατηγική

 Η πολιτική συνοχής είναι αναπτυξιακή 
πολιτική για τις περιφέρειες και τις 
πόλεις της ΕΕ και όχι μηχανισμός 
επίπληξης των κρατών-μελών της

 Οι περιφέρειες και οι δήμοι της ΕΕ είναι 
αναγκαίο στοιχείο για την επιτυχία της 
Στρατηγικής «ΕΕ 2020»

Πληροφορίες:
http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/C
EMR_key_political_messages_cohesion_policy_and_E

urope2020.pdf
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Διαβουλεύσεις 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Kανόνες κρατικών ενισχύσεων σχετικά
με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 

συμφέροντος

Προθεσμία: 10 Σεπτεμβρίου 2010

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sge

i/index_el.html

Διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης που 
προβλέπεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες

Προθεσμία: 13 Σεπτεμβρίου 2010

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/

services_directive_en.htm

Διαβούλευση για τη μελλοντική πολιτική 
σχετικά με το διευρωπαϊκό δίκτυο 

μεταφορών

Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 2010

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/consultatio

ns/2010_09_15_future_policy_en.htm

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την 
Αστική Ανάπτυξη (EUKN)

Οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
δημιουργία μιας βιώσιμης, κοινωνικής και 
καινοτόμας Ευρώπης. Εξαιτίας της οικονομικής 
ύφεσης, όμως, είναι επίσης επιβεβλημένη η 
συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων και 
διοικητικών επιπέδων στο σχεδιασμό των τοπικών 
πολιτικών, στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
εμπειριών και δεξιοτήτων. Κάθε ευρωπαϊκός κράτος 
έχει διαφορετική προσέγγιση στο πεδίο της αστικής 
πολιτικής. Επομένως, η έκδοση από το ευρωπαϊκό 
δίκτυο EUKN της έρευνας για τις αστικές πολιτικές 
των πόλεων σε 15 κράτη-μέλη αποσκοπεί στη 
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αστικής 
στρατηγικής από το τοπικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πληροφορίες:
http://www.eukn.org/E_library/Urban_Policy/New_EUK

N_publication_Urban_Development_in_Europe

http://www.eukn.org/E_library/Urban_Policy/New_EUKN_publication_Urban_Development_in_Europe
http://www.eukn.org/E_library/Urban_Policy/New_EUKN_publication_Urban_Development_in_Europe


Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 
αναθεώρηση της οδηγίας για την Εκτίμηση 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Προθεσμία: 24 Σεπτεμβρίου 2010
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm

Δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τα θύματα: διαβούλευση για την 

ανάληψη δράσης σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων εγκληματικών 

πράξεων και βίας

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2010
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_publi

c/news_consulting_0053_en.htm

Σεμινάρια Κατάρτισης 
European Institute of Public 
Administration (EIPA)

From Project Proposal to Final Report: Formal Writing in 
English for Public Officials
Ημερομηνία: 9-10 Σεπτεμβρίου 2010
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4095

ΔΕΛΤΊΟΔΕΛΤΊΟΔΕΛΤΊΟ   ΔΙΕΘΝΏΝΔΙΕΘΝΏΝΔΙΕΘΝΏΝ   ΚΑΙΚΑΙΚΑΙ   ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ   ΘΕΜΆΤΩΝΘΕΜΆΤΩΝΘΕΜΆΤΩΝ   ΤΗΣΤΗΣΤΗΣ   ΤΟΠΙΚΉΣΤΟΠΙΚΉΣΤΟΠΙΚΉΣ   ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗΣΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗΣΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗΣ  20

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects 
- Why and How ?
Ημερομηνία: 13-15 Σεπτεμβρίου 2010
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=3

670

Improving Quality and Reducing Costs - A Mission 
Possible
Ημερομηνία: 20-21 Σεπτεμβρίου 2010
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=3

487
Introductory and Practitioners Seminar: European 
Public Procurement Rules, Policy and Practice
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1. Βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ 1. Βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ 1. Βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ 1. Βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2011Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2011Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2011Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2011    
 

Το «Βραβείο πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋/Europa Nostra» θεσµοθετήθηκε το 2002 από 

κοινού από την Ευρωπἀκή Επιτροπή και την Europa 

Nostra, µε σκοπό την προβολή σηµαντικών 

πρωτοβουλιών στον τοµέα τη̋ ευρωπἀκή̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ που καλύπτουν ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων: αναπαλαίωση κτιρίων και 

προσαρµογή του̋ σε νέε̋ χρήσει̋, αναβάθµιση αστικού 

και αγροτικού τοπίου, επεξήγηση των αρχαιολογικών 

χώρων και µέριµνα για συλλογέ̋ έργων τέχνη̋. 

Απονέµονται επίση̋ βραβεία για έργα στον τοµέα τη̋ 

έρευνα̋, τη̋ εκπαίδευση̋ και για έργα 

ευαισθητοποίηση̋, που σχετίζονται µε την πολιτιστική 

κληρονοµιά, καθώ̋ και για ειδικέ̋ υπηρεσίε̋ για τη 

διαφύλαξη τη̋ κληρονοµιά̋ από φυσικά πρόσωπα ή 

οργανώσει̋.  

 
 

Ε λλη ν ικ ή



Σε αυτό το πλαίσιο δηµοσιεύτηκε πρόσφατα 

πρόσκληση υποβολή̋ υποψηφιοτήτων για το 

βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ - Europa 

Nostra Awards - για το έτο̋ 2011. Το βραβείο 

του 2011 αποσκοπεί στη βράβευση 

επιτυχηµένων σχεδίων αποκατάσταση̋ και 

προώθηση̋ τη̋ ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ 

κληρονοµιά̋. Έω̋ έξι βραβεία των 10.000 EUR 

θα απονεµηθούν σε επιτυχή σχέδια στι̋ 

ακόλουθε̋ κατηγορίε̋: α) συντήρηση, β) έρευνα, 

γ) ειδικέ̋ υπηρεσίε̋ από ιδιώτε̋-χορηγού̋ ή 

πολιτιστικού̋ οργανισµού̋, δ) εκπαίδευση, 

κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Παράλληλα 

θα απονεµηθούν µη χρηµατικοί έπαινοι σε άλλα 

25 επιτυχηµένα σχέδια. 

 

 

Σκοπό̋ των βραβείων είναι η προώθηση 

προτύπων και δεξιοτήτων υψηλή̋ ποιότητα̋ 

στην πρακτική τη̋ διαφύλαξη̋ καθώ̋ και η 

ενθάρρυνση των διασυνοριακών ανταλλαγών 

στον τοµέα τη̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋. 

Λειτουργώντα̋ ω̋ παράδειγµα, το βραβείο 

αποσκοπεί επίση̋ να ενθαρρύνει περαιτέρω 

προσπάθειε̋ και έργα σχετικά µε την 

πολιτιστική κληρονοµιά σε ολόκληρη την 

Ευρώπη.    

Τα βραβεία χρηµατοδοτούνται µέσω του 

προγράµµατο̋ τη̋ ΕΕ «Πολιτισµό̋», το οποίο 

αποσκοπεί στην προώθηση τη̋ διασυνοριακή̋ 

κινητικότητα̋ των εργαζοµένων στον τοµέα του 

  

πολιτισµού� στην ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋ 

κυκλοφορία̋ των πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών έργων και πρὀόντων, και στην 

ανάπτυξη του διαπολιτισµικού διαλόγου.  

 

∆ικαίωµα συµµετοχή̋ έχουν δηµόσιοι ή 

ιδιωτικοί φορεί̋ από όλε̋ τι̋ ευρωπἀκέ̋ 

χώρε̋, ωστόσο, µόνον εκείνοι (µεταξύ των 

οποίων και οι τοπικέ̋ αρχέ̋) από τι̋ επιλέξιµε̋ 

χώρε̋ (µεταξύ των οποίων είναι και η χώρα 

µα̋) που συµµετέχουν στο Ευρωπἀκό 

Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋» µπορούν να 

διεκδικήσουν το χρηµατικό βραβείο. 

 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων 

περιλαµβάνουν: αριστεία στην εκτέλεση τόσο 

των εργασιών όσο και κατά τη διεξαγωγή 

προκαταρκτική̋ έρευνα̋, καθώ̋ και σεβασµό 

προ̋ την καλλιτεχνική, πολιτιστική και 

κοινωνική αξία, αυθεντικότητα και ακεραιότητα. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, επίση̋, στην 

αειφορία, στην ερµηνεία και παρουσίαση, στο 

εκπαιδευτικό έργο, στη χρηµατοδότηση και στη 

διαχείριση, καθώ̋ και στην κοινωνική ευθύνη. Οι 

συµµετοχέ̋ µπορούν να είναι από τοπικό έω̋ 

διεθνέ̋ επίπεδο και θα πρέπει να εµφανίζουν 

ένα εξαιρετικό επίπεδο έργου σε ευρωπἀκό 

πλαίσιο.  

Προθεσµία: 1 Προθεσµία: 1 Προθεσµία: 1 Προθεσµία: 1 OOOOκτωβρίου 2010κτωβρίου 2010κτωβρίου 2010κτωβρίου 2010    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

� Yπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή̋ Ελλάδα̋ 

Πληροφορίε̋: κκ. Ειρήνη Κοµνηνού, Μάρθα 

Μπίσυλα 

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894 

E-mail: ccp.greece@culture.gr   

Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr/ 

 

� Europa Nostra 

κα Elena Bianchi  

E-mail:eb@europanostra.org        

Ιστοσελίδα: http://www.europanostra.org/heritage-awards/
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2. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 2. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 2. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 2. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 
το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για 
του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007----2013»2013»2013»2013»    

∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπη∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπη∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπη∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπη

Η δράση αυτή απευθύνεται σε οργανώσει̋ τη̋ 

κοινωνία̋ των πολιτών, οµάδε̋ 

προβληµατισµού και ευρωπἀκά δίκτυα ΟΤΑ, τα 

οποία θα λάβουν είτε διαρθρωτική στήριξη βάσει 

του προγράµµατο̋ εργασία̋ του̋ (επιδότηση 

λειτουργία̋), είτε στήριξη για διακρατικά σχέδια 

(επιδότηση δράση̋).  

 

Μέτρο 1Μέτρο 1Μέτρο 1Μέτρο 1  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµ  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµ  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµ  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των έα των έα των έα των 

ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (think tanks think tanks think tanks think tanks ————    

δεξαµενέ̋ γνώση̋)δεξαµενέ̋ γνώση̋)δεξαµενέ̋ γνώση̋)δεξαµενέ̋ γνώση̋)    

Αυτό το µέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση τη̋ 

θεσµική̋ ικανότητα̋ των ερευνητικών    

οργανισµών στον τοµέα των ευρωπἀκών 

δηµόσιων πολιτικών (οµάδε̋ προβληµατισµού)    οι 

οποίοι διαµορφώνουν νέε̋ ιδέε̋ και 

προβληµατισµού̋ για τα ευρωπἀκά θέµατα, την    

ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα 

κοινά ή τι̋ ευρωπἀκέ̋ αξίε̋. 

 

Μέτρο 2 Μέτρο 2 Μέτρο 2 Μέτρο 2 ∆ιαρθρωτική στήριξη οργανώσεων τη̋ ∆ιαρθρωτική στήριξη οργανώσεων τη̋ ∆ιαρθρωτική στήριξη οργανώσεων τη̋ ∆ιαρθρωτική στήριξη οργανώσεων τη̋ 

κοινωνία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό επίπεδοκοινωνία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό επίπεδοκοινωνία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό επίπεδοκοινωνία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό επίπεδο    

 

Αυτό το µέτρο θα παράσχει στι̋ οργανώσει̋ τη̋ 

κοινωνία̋ των πολιτών (ευρωπἀκά δίκτυα, 

ευρωπἀκέ̋ πλατφόρµε̋, οργανώσει̋ που 

σχετίζονται µε την ευρωπἀκή µνήµη) µε 

ευρωπἀκή διάσταση την ικανότητα και τη 

σταθερότητα που χρειάζονται για να 

αναπτύξουν δράση σε ευρωπἀκό επίπεδο. 

Στόχο̋ είναι η προαγωγή µια̋ δοµηµένη̋, 

συνεκτική̋ και ενεργού κοινωνία̋ των πολιτών 

σε ευρωπἀκό επίπεδο. 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων 

αφορά τη διαρθρωτική στήριξη, η οποία 

αναφέρεται ω̋ «επιδότηση λειτουργία̋», σε 

οργανισµού̋ που επιδιώκουν έναν σκοπό γενικού 
ευρωπἀκού ενδιαφέροντο̋. Οι επιδοτήσει̋ 

 

λειτουργία̋ παρέχουν οικονοµική υποστήριξη για 

την κάλυψη µέρου̋ των λειτουργικών δαπανών 

που είναι απαραίτητε̋ για τη δέουσα διεξαγωγή 

των τακτικών δραστηριοτήτων ενό̋ επιλεγµένου 

οργανισµού. Η στήριξη µπορεί να χορηγηθεί, µε 

βάση ορισµένα κριτήρια, υπό µορφή ετήσια̋ 

επιδότηση̋ ή πολυετού̋ εταιρική̋ σχέση̋. Η 

παρούσα πρόσκληση αφορά τη χορήγηση ετήσιων 

επιδοτήσεων για το οικονοµικό έτο̋ 2011.  

    

Προθεσµία: 15 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 15 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 15 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 15 Οκτωβρίου 2010    
    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και 

Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋ 

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών  

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών 

Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνεί̋ Οργανισµού̋ 

Εθνικό σηµείο επαφή̋:  

Αντώνη̋ Καρβούνη̋ 

Τηλ: 210 3744735 

Φαξ: 210 3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

              international@ypes.gr 

 

Τα έντυπα των αιτήσεων και όλα τα αναγκαία 

συνοδευτικά έγγραφα και για τα δύο µέτρα τη̋  

∆ράση̋ 2 µπορούν να  αναζητηθούν στη σχετική 

ιστοσελίδα του Προγράµµατο̋: 

 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm



πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋ για διάστηµα τριών 

έω̋ πέντε ετών. ∆ιατίθενται κονδύλια ύψου̋ από 

200.000 EUR έω̋ 500.000 EUR ανά έτο̋, αλλά η 

κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

50% του συνολικού επιλέξιµου κόστου̋. Η 

χρηµατοδότηση επιδιώκει να υποβοηθήσει την 

έναρξη ή να επεκτείνει την γεωγραφική εµβέλεια 

του κάθε σχεδίου και να το καταστήσει βιώσιµο 

και µετά το πέρα̋ τη̋ περιόδου χρηµατοδότηση̋. 

 
Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋ (διάρκεια̋ έω̋ 

24 µήνε̋) 

 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά δράσει̋ στι̋ οποίε̋ 

συµµετέχουν τρει̋ τουλάχιστον πολιτιστικοί 

φορεί̋, συνεργαζόµενοι σε τοµεακό και 

διατοµεακό επίπεδο, από τρει̋ τουλάχιστον 

επιλέξιµε̋ χώρε̋ για µέγιστο διάστηµα δύο 

ετών. Ιδιαίτερο βάρο̋ δίδεται σε δράσει̋ που 

προωθούν µέσα µακροπρόθεσµη̋ συνεργασία̋. 

∆ιατίθενται κονδύλια ύψου̋ από 50 000 EUR έω̋ 

200 000 EUR, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου 

κόστου̋. 
 
Σκέλο̋ 3.2: Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ Σκέλο̋ 3.2: Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ Σκέλο̋ 3.2: Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ Σκέλο̋ 3.2: Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ 

οργανισµών που συµµετέχουν στοργανισµών που συµµετέχουν στοργανισµών που συµµετέχουν στοργανισµών που συµµετέχουν στην ανάλυση ην ανάλυση ην ανάλυση ην ανάλυση 

πολιτιστική̋ πολιτική̋πολιτιστική̋ πολιτική̋πολιτιστική̋ πολιτική̋πολιτιστική̋ πολιτική̋    

    

Αυτή η κατηγορία έχει στόχο τη στήριξη σχεδίων 

συνεργασία̋ µεταξύ ιδιωτικών ή 

δηµόσιων οργανισµών (όπω̋ υπηρεσίε̋ 

πολιτισµού των εθνικών, περιφερειακών ή 

τοπικών αρχών, πολιτιστικά παρατηρητήρια ή 

ιδρύµατα, τµήµατα πανεπιστηµίων  ειδικευόµενα  

 

 

 

 

 

 

 

3. Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων 3. Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων 3. Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων 3. Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων 
για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 
«Πολιτισµό̋, 2007«Πολιτισµό̋, 2007«Πολιτισµό̋, 2007«Πολιτισµό̋, 2007----2013»2013»2013»2013»    
 
Το Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 2007-2013» 

επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο 

οποίο̋ είναι κοινό̋ για του̋ ευρωπαίου̋ και 

βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, 

µέσω τη̋ ανάπτυξη̋ συνεργατικών 

δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών 

παραγόντων από τι̋ χώρε̋ που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη 

δηµιουργία ευρωπἀκή̋ ιθαγένεια̋. 

 

Το Πρόγραµµα έχει τρει̋ ειδικού̋ στόχου̋: 

 

- ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋ κινητικότητα̋ των 

εργαζοµένων στον τοµέα του πολιτισµού 

- ενίσχυση τη̋ διακρατική̋ κυκλοφορία̋ των 

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και 

πρὀόντων 

- ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου 

 

Σύµφωνα µε πρόσφατε̋ προσκλήσει̋ υποβολή̋ 

προτάσεων, οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋ καλούνται 

να υποβάλλουν αιτήσει̋ για τι̋ κάτωθι 

δραστηριότητε̋ : 

 

    
    

Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋ 

(διάρκεια̋ από τρία έω̋ πέντε έτη) 
Στόχο̋ τη̋ πρώτη̋ κατηγορία̋ είναι να 

καλλιεργήσει πολυετεί̋, διακρατικού̋ δεσµού̋ 

ενθαρρύνοντα̋ έξι (6) τουλάχιστον πολιτιστικού̋ 

φορεί̋ από έξι (6) τουλάχιστον επιλέξιµε̋ χώρε̋ 

να συνεργαστούν σε τοµεακό και διατοµεακό 

επίπεδο προκειµένου να αναπτύξουν κοινέ̋  
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4. 4. 4. 4. Προσκλήσει̋ υΠροσκλήσει̋ υΠροσκλήσει̋ υΠροσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων ποβολή̋ προτάσεων ποβολή̋ προτάσεων ποβολή̋ προτάσεων 
για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Νεολαία Νεολαία Νεολαία Νεολαία 
εν ∆ράσει, 2007εν ∆ράσει, 2007εν ∆ράσει, 2007εν ∆ράσει, 2007----2013»2013»2013»2013»    

Το πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» για την 

περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση 

και ενδυνάµωση τη̋ δράση̋ και τη̋ 

συνεργασία̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) στο 

πλαίσιο του προγράµµατο̋ «Νεολαία» τη̋ 

περιόδου 2000-06 και του προγράµµατο̋ 

2004-06 για την προώθηση των οργανισµών 

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ 

νεολαία̋. Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των 

νέων στην κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα 

αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι 

ανήκουν στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει 

επίση̋ να συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση 

και κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να 

καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τη̋ αίσθηση̋ 

τη̋ αµοιβαία̋ αλληλεγγύη̋ και κατανόηση̋ 

των νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό 

αποτελεί επίση̋ τη συνέχεια των στόχων τη̋ 

διαδικασία̋ τη̋ Λισσαβόνα̋. 

Ο Εκτελεστικό̋ Οργανισµό̋ Εκπαίδευση̋, 

Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ δηµοσίευσε πρόσφατα 

νέε̋ προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων για το 

Πρόγραµµα  στο πλαίσιο των ∆ράσεων 4.6 

(Συµπράξει̋) και 4.3 (Συστήµατα υποστήριξη̋ 

των νέων) .  

∆ράση 4 ∆ράση 4 ∆ράση 4 ∆ράση 4 –––– Συµπράξει̋ Συµπράξει̋ Συµπράξει̋ Συµπράξει̋ 

4.6 Συµπράξει̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ σε 4.6 Συµπράξει̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ σε 4.6 Συµπράξει̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ σε 4.6 Συµπράξει̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ σε 

πανευρωπἀκό επίπεδοπανευρωπἀκό επίπεδοπανευρωπἀκό επίπεδοπανευρωπἀκό επίπεδο    

 

Κύριο̋ στόχο̋ τη̋ εν θέµατι πρόσκληση̋ είναι 

να υποστηρίξει τι̋ συµπράξει̋ µεταξύ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ — µέσω του  

 

 

σε πολιτιστικά θέµατα, επαγγελµατικοί 
οργανισµοί και δίκτυα) οι οποίοι διαθέτουν άµεση 

και πρακτική εµπειρία στην ανάλυση, εκτίµηση ή 

αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτιστικών 

πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και 

ευρωπἀκό επίπεδο, όσον αφορά έναν ή 

περισσότερου̋ από του̋ 3 στόχου̋ τη̋ 

ευρωπἀκή̋ ατζέντα̋ για τον πολιτισµό: 

• Προαγωγή τη̋ πολιτιστική̋ πολυµορφία̋ 

και του διαπολιτισµικού διαλόγου� 

• Προώθηση του πολιτισµού ω̋ καταλύτη 

για τη δηµιουργικότητα στο πλαίσιο τη̋ 

στρατηγική̋ τη̋ Λισσαβόνα̋ για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση� 

• Προβολή του πολιτισµού ω̋ ζωτικού 

στοιχείου στι̋ διεθνεί̋ σχέσει̋ τη̋ 

Ένωση̋, στο πλαίσιο εφαρµογή̋ τη̋ 

σύµβαση̋ τη̋ UNESCO για την προστασία 

και την προώθηση τη̋ πολυµορφία̋ των 

πολιτιστικών εκφράσεων. 

 

Οι δράσει̋ πρέπει να περιλαµβάνουν 

τουλάχιστον τρει̋ (3) οργανισµού̋ που έχουν την 

έδρα του̋ σύµφωνα µε το νόµο σε τουλάχιστον 

τρει̋ (3) χώρε̋ που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

Το µέγιστο ποσό επιδότηση̋ ανέρχεται σε 

120.000 € ετησίω̋, το οποίο αντιστοιχεί στο 

ανώτατο όριο του 60% των επιλέξιµων δαπανών. 

 

Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2010    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή̋ Ελλάδα̋ 

Πληροφορίε̋: κκ. Ειρήνη Κοµνηνού, Μάρθα 

Μπίσυλα 

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894 

E-mail: ccp.greece@culture.gr   

Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr/ 

 

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Θα προτιµηθούν έργα που ανταποκρίνονται 

περισσότερο στι̋ διαρκεί̋ προτεραιότητε̋ του 

προγράµµατο̋ «Νεολαία σε δράση», όπω̋: 

• η συµµετοχή νέων,  

• η πολιτισµική πολυµορφία,  

• η ευρωπἀκή ιθαγένεια,  

• η ένταξη νέων µε λιγότερε̋ ευκαιρίε̋.  

 

Οι ακόλουθε̋ δραστηριότητε̋ είναι επιλέξιµε̋ 

στο πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋:  

• ∆ιακρατικέ̋ ανταλλαγέ̋ νέων  

• Εθνικέ̋ ή διακρατικέ̋ πρωτοβουλίε̋ 

νέων  

• Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία  

• Κατάρτιση και ∆ικτύωση  

 

Ο συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ που διατίθεται 

για τη συγχρηµατοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο 

τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ 

προτάσεων εκτιµάται σε 1 200 000 EUR. Η 

µέγιστη επιδότηµέγιστη επιδότηµέγιστη επιδότηµέγιστη επιδότησησησηση που διατίθεται για κάθε 

σχέδιο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

100 000 EUR100 000 EUR100 000 EUR100 000 EUR. 

Προθεσµία: 8 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 8 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 8 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 8 Οκτωβρίου 2010    

    

∆ράση 4.3 ∆ράση 4.3 ∆ράση 4.3 ∆ράση 4.3 ———— «Συστήµατα υποστήριξη̋ των  «Συστήµατα υποστήριξη̋ των  «Συστήµατα υποστήριξη̋ των  «Συστήµατα υποστήριξη̋ των 

νέων» νέων» νέων» νέων» ———— Υποστήριξη τη̋ κινητικότητα̋ και των  Υποστήριξη τη̋ κινητικότητα̋ και των  Υποστήριξη τη̋ κινητικότητα̋ και των  Υποστήριξη τη̋ κινητικότητα̋ και των 

ανταλλαγών των οργανωτών δραστηριοτήτων ανταλλαγών των οργανωτών δραστηριοτήτων ανταλλαγών των οργανωτών δραστηριοτήτων ανταλλαγών των οργανωτών δραστηριοτήτων 

για τη νεολαία για τη νεολαία για τη νεολαία για τη νεολαία     
 
Σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ 

προτάσεων είναι η υποστήριξη, σε δοκιµαστική 

βάση, τη̋ κινητικότητα̋ και των ανταλλαγών 

των οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία 
µε στόχο την προαγωγή τη̋ απόκτηση̋ νέων    

Εκτελεστικού Οργανισµού Εκπαίδευση̋, 

Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού 

— και των Περιφερειών, των ∆ήµων και των 

Ευρωπἀκών ΜΚΟ που έχουν σκοπό να 

αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τι̋ 

µακροπρόθεσµε̋ δράσει̋, στρατηγικέ̋ και 

τα προγράµµατά του̋ στον τοµέα τη̋ 

άτυπη̋ εκπαίδευση̋ και τη̋ νεολαία̋. 

Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση υποβολή̋ 

προτάσεων έχει στόχο την υποστήριξη τη̋ 

ανάπτυξη̋ συµπράξεων κυρίω̋ µε 

περιφερειακού̋ ή τοπικού̋ φορεί̋ 

προκειµένου:  

• να ενθαρρύνει τη συµµετοχή του̋ σε 

δραστηριότητε̋ που αφορούν τη 

νεολαία στην Ευρώπη και την άτυπη 

εκπαίδευση.  

• να αναπτύξει τι̋ ικανότητέ̋ του̋ ω̋ 

ενεργών φορέων στον τοµέα τη̋ 

νεολαία̋ που θα παρέχουν ευκαιρίε̋ 

άτυπη̋ εκπαίδευση̋ σε νέου̋ 

ανθρώπου̋ και σε εργαζόµενου̋ 

νέου̋.  

• να προωθήσει την ανάπτυξη 

βιώσιµων δικτύων, την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών, καθώ̋ και την 

αναγνώριση των άτυπων µορφών 

εκπαίδευση̋.  

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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δεξιοτήτων και ικανοτήτων προκειµένου να 

εµπλουτίσουν την εικόνα του̋ ω̋ επαγγελµατίε̋ 

στον τοµέα τη̋ νεολαία̋, καθώ̋ και την 

καλύτερη προσαρµογή του̋ στι̋ µεταβαλλόµενε̋ 

ανάγκε̋ των νέων. Θα συµβάλλει επίση̋ στη 

δηµιουργία ικανοτήτων και στην ανάπτυξη των 

περιλαµβανόµενων δοµών. Με αυτόν τον τρόπο, η 

παρούσα πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων θα 

συµβάλλει στην προαγωγή τη̋ προτεραιότητα̋ 

πολιτική̋ για την υποστήριξη, την αναγνώριση 

και την ενίσχυση του επαγγελµατικού χαρακτήρα 

τη̋ εργασία̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ ω̋ 

εργαλείου διατοµεακή̋ πολιτική̋ στην Ευρώπη.  

Η παρούσα πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων 

αφορά την επιχορήγηση σχεδίων.  

 

Οι στόχοι τη̋ είναι οι εξή̋:  

— να δώσει στου̋ οργανωτέ̋ δραστηριοτήτων 

για τη νεολαία την ευκαιρία να γνωρίσουν µια 

διαφορετική πραγµατικότητα εργασία̋ σε µια 

άλλη χώρα  

— καλύτερη κατανόηση τη̋ ευρωπἀκή̋ 

διάσταση̋ τη̋ εργασία̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ 

— βελτίωση των επαγγελµατικών, 

διαπολιτισµικών και γλωσσικών ικανοτήτων των 

οργανωτών δραστηριοτήτων για την νεολαία  

— προώθηση τη̋ ανταλλαγή̋ εµπειριών και 

προσεγγίσεων τη̋ εργασία̋ για τη νεολαία και 

τη̋ άτυπη̋ εκπαίδευση̋ στην Ευρώπη  

— συµβολή στην ανάπτυξη ισχυρότερων και 

ποιοτικότερων εταιρικών σχέσεων µεταξύ των 

οργανώσεων για τη νεολαία σε όλη την Ευρώπη, 

και  

 

 

— ενίσχυση τη̋ ποιότητα̋ και του ρόλου τη̋ 

εργασία̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ στην Ευρώπη.  

Θα προτιµηθούν τα σχέδια που αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα τι̋ µόνιµε̋ προτεραιότητε̋ του 

προγράµµατο̋ «Νεολαία σε δράση»:  

— συµµετοχή των νέων  

— πολιτισµική πολυµορφία  

— ευρωπἀκή ιθαγένεια  

— ένταξη των νέων µε τι̋ λιγότερε̋ ευκαιρίε̋.  

Θα προτιµηθούν επίση̋ σχέδια που 

αντικατοπτρίζουν τι̋ ακόλουθε̋ ετήσιε̋ 

προτεραιότητε̋:  

— ευρωπἀκό έτο̋ για την καταπολέµηση τη̋ 

φτώχεια̋ και του κοινωνικού αποκλεισµού   

-ανεργία των νέων και προαγωγή τη̋ ενεργού 

συµµετοχή̋ των άνεργων νέων στην κοινωνία 

— ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των νέων 

σχετικά µε τι̋ παγκόσµιε̋ προκλήσει̋ (όπω̋ η 

βιώσιµη ανάπτυξη, η κλιµατική αλλαγή, η 

µετανάστευση, οι αναπτυξιακοί στόχοι τη̋ 

χιλιετία̋). 

Τα σχέδια πρέπει να ξεκινήσουν µεταξύ τη̋ 1η̋ 1η̋ 1η̋ 1η̋ 

Μαρτίου 2011 και τη̋ 30ή̋ Ιουνίου 2011. Μαρτίου 2011 και τη̋ 30ή̋ Ιουνίου 2011. Μαρτίου 2011 και τη̋ 30ή̋ Ιουνίου 2011. Μαρτίου 2011 και τη̋ 30ή̋ Ιουνίου 2011.     

Θα έχουν µέγιστη διάρκεια 12 µηνών.  

Ο συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ που διατίθεται για 

τη συγχρηµατοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο τη̋ 

παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων 

εκτιµάται σε 600 000 EUR.  

Η µέγιστη επιχορήγησηµέγιστη επιχορήγησηµέγιστη επιχορήγησηµέγιστη επιχορήγηση δεν µπορεί να υπερβαίνει 

το ποσό των 25.000 EUR25.000 EUR25.000 EUR25.000 EUR 

Προθεσµία: 22 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 22 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 22 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 22 Οκτωβρίου 2010    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋    

Συντονίστρια Προγράµµατο̋: 

κα Αναστασία Φιλίνη  

τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

E-mail: a.filini@neagenia.gr 

Ιστοσελίδα: 

http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp? 

cpage=NODE&cnode=45 
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

            

5. 5. 5. 5. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων 
του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου για  του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου για  του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου για  του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου για  
δράσει̋ επικοινωνία̋ (2011)δράσει̋ επικοινωνία̋ (2011)δράσει̋ επικοινωνία̋ (2011)δράσει̋ επικοινωνία̋ (2011)    

Το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) κατάρτισε 

ετήσιο πρόγραµµα επιδοτήσεων για το 2011, µε 

σκοπό την ανάληψη δράσεων εκ µέρου̋ 

(επιλέξιµων) φορέων των κρατών µελών που 

στοχεύουν στην ενίσχυση τη̋ κατανόηση̋ του 

ρόλου και του τρόπου λειτουργία̋ του ΕΚ, την 

ενθάρρυνση του ενδιαφέροντο̋ και τη̋ 

συµµετοχή̋ των πολιτών στη διαδικασία 

αποφάσεων. Για το χρονικό διάστηµα 2010-

2011 η προτεραιότητα των δράσεων αφορά στη 

θεµατική «∆ροµολογώντα̋ την οικονοµική 

ανάκαµψη και κινητοποιώντα̋ νέε̋ πηγέ̋ 

ανάπτυξη̋». 

 
Καθώ̋ η ΕΕ αντιµετωπίζει την πιο σοβαρή 

κοινωνική και οικονοµική κρίση στην ιστορία 

τη̋, η οποία δηµιουργεί προβλήµατα σε τοµεί̋ 

όπω̋ η εσωτερική αγορά, η πολιτική 

ανταγωνισµού, η σταθερότητα και η ανάπτυξη, 

η Ένωση και οι πολίτε̋ τη̋ ταυτίζονται µε την 

τρέχουσα οικονοµική κατάσταση και τι̋ 

επιπτώσει̋ αυτή̋ σε όλα τα επίπεδα τη̋ 

καθηµερινή̋ του̋ ζωή̋. Παράλληλα, τα όργανα 

τη̋ ΕΕ αντιλαµβανόµενα τη σηµασία που έχει 

για µία επιτυχηµένη διαδικασία λήψη̋ 

αποφάσεων η συµµετοχή όλων των «παικτών», 

ήτοι τα όργανα, τα εθνικά κοινοβούλια και οι 

κυβερνήσει̋ των κρατών µελών και των τρίτων 

χωρών, οι εκπρόσωποι τη̋ πανεπιστηµιακή̋ 

και επιχειρηµατική̋ κοινότητα̋ και η κοινωνία 

των πολιτών, εργάζονται προ̋ την κατεύθυνση 

τη̋ στενή̋ συνεργασία̋ µε όλου̋ αυτού̋ του̋ 

φορεί̋.  Προ̋ αυτήν την κατεύθυνση και αυτή 

τη θεµατική θα πρέπει να κινούνται όλε̋ οι 

προτάσει̋ για δράσει̋, δίνοντα̋ ιδιαίτερη 

έµφαση στο ρόλο του ΕΚ ω̋ ενό̋ οργάνου 

δηµοκρατικά εκλεγµένου από του̋ πολίτε̋ των 

27 κρατών µελών που του̋ εκπροσωπεί.        

    

 

 

 

Ο ενδεικτικό̋ συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ 

ανέρχεται στο ποσό των 5.000.0005.000.0005.000.0005.000.000€€€€ και οι 

κατηγορίε̋ δράσεων για το 2011 (που θα 

ξεκινήσουν την 01.02.2011 και θα 

ολοκληρωθούν την 31.03.2012 το αργότερο) 

είναι οι ακόλουθε̋: 

I. Συγχρηµατοδότηση τηλεοπτικών 

προγραµµάτων. 

II. Συγχρηµατοδότηση ραδιοφωνικών 

προγραµµάτων. 

III. Συγχρηµατοδότηση διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων. 

 

Προθεσµία: 18 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 18 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 18 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 18 Οκτωβρίου 2010    

    

Το ετήσιο πρόγραµµα επιδοτήσεων του ΕΚ για 

δράσει̋ επικοινωνία̋ έτου̋ 2011 καθώ̋ και η 

σχετική πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 

εκδήλωση̋ ενδιαφέροντο̋ βρίσκονται στο 

δικτυακό τόπο 

http://http://http://http://wwwwwwwwwwww....europarleuroparleuroparleuroparl....europaeuropaeuropaeuropa....eueueueu////parliamentparliamentparliamentparliament////experexperexperexper

////staticDisplaystaticDisplaystaticDisplaystaticDisplay....dodododo????languagelanguagelanguagelanguage====ELELELEL&&&&idididid=64=64=64=64 του ΕΚ, 

καθώ̋ επίση̋ και στο δικτυακό τόπο 

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....europarleuroparleuroparleuroparl....grgrgrgr του Γραφείου του ΕΚ  

στην Ελλάδα. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Ευρωπἀκό ΚοινοβούλιοΕυρωπἀκό ΚοινοβούλιοΕυρωπἀκό ΚοινοβούλιοΕυρωπἀκό Κοινοβούλιο    

Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνία̋Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνία̋Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνία̋Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνία̋    

E-mail: dgcomm-subvention@europarl.europa.eu 

    

ΥπουργεΥπουργεΥπουργεΥπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και ίο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και ίο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και ίο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και 

Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋    

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών  

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών 

Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνεί̋ Οργανισµού̋ 

κα Αθηνά Σοφιανίδου 

Τηλ: 210 3744709 

Φαξ: 210 3744713 
E-mail: international@ypes.gr 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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6. 6. 6. 6. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια βίου Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια βίου Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια βίου Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια βίου 

Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007----2013»2013»2013»2013»    
 

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

ανάπτυξη τη̋ Κοινότητα̋ ω̋ προηγ�ένη̋ 

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

οικονο�ική ανάπτυξη, καλύτερε̋ και 

περισσότερε̋ θέσει̋ απασχόληση̋ και 

�εγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα̋, 

παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του 

περιβάλλοντο̋ για τι̋ �ελλοντικέ̋ γενιέ̋. 

Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση των 

ανταλλαγών, τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ 

κινητικότητα̋ �εταξύ των συστη�άτων 

εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ στην Κοινότητα 

ώστε να καταστούν παγκόσ�ιο ση�είο 

ποιοτική̋ αναφορά̋». 
 

 

Προκειµένου για το ΕγκάΕγκάΕγκάΕγκάρσιο Πρόγραµµαρσιο Πρόγραµµαρσιο Πρόγραµµαρσιο Πρόγραµµα 

(Ανάπτυξη πολιτικών και συνεργασία̋ για τη Ανάπτυξη πολιτικών και συνεργασία̋ για τη Ανάπτυξη πολιτικών και συνεργασία̋ για τη Ανάπτυξη πολιτικών και συνεργασία̋ για τη 

δια βίου µάθηση)δια βίου µάθηση)δια βίου µάθηση)δια βίου µάθηση), αυτή η βασική δραστηριότητα 

υποστηρίζει επισκέψει̋ µελέτη̋ για 

υπεύθυνου̋ λήψη̋ αποφάσεων και άλλου̋ 

εµπλεκόµενου̋ στην εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Στοχεύει, επίση̋, στην παροχή βοήθεια̋ σε 

χώρε̋ προκειµένου να προσδιορίσουν την 

καινοτοµία και την ορθή πολιτική πρακτική και 

να ανταλλάξουν γνώσει̋ µεταξύ του̋. 

Επιχορηγήσει̋ απονέµονται, επίση̋, για 

προγράµµατα ευρωπἀκή̋ έρευνα̋ και 

συγκριτική̋ µελέτη̋. 

 

Προθεσµία: 15 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 15 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 15 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 15 Οκτωβρίου 2010 

 

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

Μακρή 1 και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 

(Μακρυγιάννη) 

117 42- Αθήνα 

Τηλ::::210-3726344-45, 210-3726373 

Φαξ: : : : 210-3221863, 210- 3312759 

Ε-mail: : : : iky@hol.gr 

    

7. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 7. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 7. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 7. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 

το Πρόγραµµατο Πρόγραµµατο Πρόγραµµατο Πρόγραµµα----Πλαίσιο για τΠλαίσιο για τΠλαίσιο για τΠλαίσιο για την ην ην ην 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία, Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία, Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία, Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία, 

2007200720072007----2013201320132013    

Το πρόγραµµα-πλαίσιο για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP) 

υποστηρίζει τι̋ δραστηριότητε̋ καινοτοµία̋ 

(συµπεριλαµβανόµενη̋ τη̋ οικοκαινοτοµία̋), 

προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στη 

χρηµατοδότηση και παρέχει υπηρεσίε̋ 

υποστήριξη̋ των επιχειρήσεων στι̋ 

περιφέρειε̋. Ενθαρρύνει την καλύτερη 

αφοµοίωση και χρήση τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 

βοηθά να αναπτυχθεί η κοινωνία τη̋ 

πληροφορία̋. Επίση̋ προάγει την αυξηµένη 

χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ και 

την ενεργειακή απόδοση. 

 

Το CIP αφορά την περίοδο 2007-2013 και ο 

συνολικό̋ του πρὁπολογισµό̋ είναι €3.621 

εκατ. ευρώ. 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Το CIP διαιρείται σε τρία λειτουργικά 

προγράµµατα. Το κάθε πρόγραµµα έχει 

συγκεκριµένου̋ στόχου̋ που έχουν σκοπό να 

συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και την ικανότητα καινοτοµία̋ 

του̋ στου̋ τοµεί̋ δραστηριότητά̋ του̋, για 

παράδειγµα τι̋ ΤΠΕ ή τη βιώσιµη ενέργεια: 

• Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία. 

• Στήριξη πολιτική̋ για ΤΠΕ. 

• Ευφυή̋ Ενέργεια-Ευρώπη 
 
 
∆ίκτυα γνώσης για την ανταγωνιστικότητα 
και τη βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού 
τουρισµού 

Στόχο̋ τη̋ εν λόγω πρόσκληση̋ υποβολή̋ 

προτάσεων είναι η ενίσχυση τη̋ 

ανταγωνιστικότητα̋ και αειφορία̋ σε θέµατα 

συναφή µε τον τουρισµό σε ευρωπἀκή κλίµακα. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ενθάρρυνση και 

υποστήριξη τη̋ ανάπτυξη̋ σε ολόκληρη την 

Ευρώπη των περιφερειακών ∆ικτύων 

Καινοτοµία̋ σε θέµατα έρευνα̋ (research-

driven clusters), ερευνητικών κέντρων, 

επιχειρήσεων, περιφερειακών αρχών και 

πανεπιστηµίων.  

 

 
 

Οι ειδικοί στόχοι τη̋ ∆ράση̋ είναι οι 

ακόλουθοι: 

• Βελτίωση συνεργασία̋ και συντονισµού σε 

ερευνητικέ̋ δραστηριότητε̋ σε θέµατα συναφή 

µε τον τουρισµό για δηµιουργία ενό̋ ευνὀκού 

πλαισίου για τον τουριστικό κλάδο. 

• Προώθηση διεθνικών ερευνητικών 

δραστηριοτήτων στον τοµέα του τουρισµού µε 

ξεκάθαρη επιπρόσθετη αξία για την Ευρώπη. 

• ∆ηµιουργία πρὁποθέσεων για τη δηµιουργία 

Ευρωπἀκών ∆ικτύων Γνώση̋ για την ενίσχυση  

  
 

τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ του ευρωπἀκού 

τουρισµού. 

 

Ο πρὁπολογισµό̋ τη̋ ∆ράση̋ ανέρχεται στα 

1.000.000 ευρώ. 

 

Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2010    

    

Η µέγιστη ένταση χρηµατοδότηση̋ τη̋ Ε.Ε 

ανέρχεται στο 75% µε ανώτατο ποσό 

χρηµατοδότηση̋ ανά έργο τι̋ 300.000 Ευρώ. Τα 

∆ίκτυα Συνεργασία̋, θα πρέπει να αποτελούνται 

από εταίρου̋ από τουλάχιστον 6 διαφορετικέ̋ 

χώρε̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Ευρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή Επιτροπή    

Γενική ∆ιεύθυνση Επιχείρηση̋ και Βιοµηχανία̋Γενική ∆ιεύθυνση Επιχείρηση̋ και Βιοµηχανία̋Γενική ∆ιεύθυνση Επιχείρηση̋ και Βιοµηχανία̋Γενική ∆ιεύθυνση Επιχείρηση̋ και Βιοµηχανία̋    

Ε-mail: entr-cfp-10-netw-tourism@ec.europa.eu 

Iστοσελίδα:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroo

m/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4474&tpa_id=100

7&lang=en 

    

    

8. Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων για 8. Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων για 8. Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων για 8. Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων για 

το 7το 7το 7το 7οοοο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα----Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα 

και Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕκαι Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕκαι Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕκαι Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ    

    
Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και 

την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το βασικό 

µέσο χρηµατοδότηση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 

για την έρευνα στην Ευρώπη. Το 7ο ΠΠ είναι ο 

φυσικό̋ διάδοχο̋ του έκτου προγράµµατο̋ 

πλαίσιου (6ο ΠΠ) και αποτελεί καρπό πολυετών 

διαβουλεύσεων µε την επιστηµονική κοινότητα, 

ιδρύµατα ερευνών και φορεί̋ χάραξη̋ πολιτικών, 

όπω̋ και άλλου̋ ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋. 

Από την έναρξή του̋ το 1984, τα προγράµµατα 

πλαίσιο έχουν διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην 

πολυεπιστηµονική έρευνα και τι̋ συνεργατικέ̋ 

δραστηριότητε̋ στην Ευρώπη και εκτό̋ των  
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ευρωπἀκών συνόρων. Το 7ο ΠΠ συνεχίζει αυτό 

το έργο και είναι µεγαλύτερο και πιο περιεκτικό 

από τα προγενέστερα προγράµµατα για την 

έρευνα. Με διάρκεια εφαρµογή̋ από το 2007 

ω̋ το 2013, το πρόγραµµα διαθέτει 

πρὁπολογισµό 53,2 δισ. ευρώ για τη συνολική 

επταετή διάρκειά του, τον µεγαλύτερο που έχει 

διατεθεί µέχρι σήµερα για παρόµοια 

προγράµµατα. 

 

 
 

Οι τέσσερι̋ βασικοί του άξονε̋ του 

Προγράµµατο̋ είναι οι εξή̋:  

• Συνεργασία (συνεργατική έρευνα µεταξύ 

βιοµηχανική̋ και ακαδηµἀκή̋ 

κοινότητα̋ σε συγκεκριµένε̋ θεµατικέ̋ 

περιοχέ̋)  

• Ιδέε̋ (ενίσχυση βασική̋ έρευνα̋, 

Ευρωπἀκό Συµβούλιο Έρευνα̋)  

• Άνθρωποι (κινητικότητα ερευνητών, 

δράσει̋ Marie Curie)  

• Ικανότητε̋ (Ερευνητικέ̋ υποδοµέ̋, 

Περιφέρειε̋ γνώση̋, Μικροµεσαίε̋ 

Επιχειρήσει̋, Ερευνητικό δυναµικό, 

Επιστήµη και κοινωνία, Συνεκτική 

ανάπτυξη των πολιτικών έρευνα̋ και 

καινοτοµία̋, ∆ράσει̋ διεθνού̋ 

συνεργασία̋).    

Μεταξύ των νέων στοιχείων του Προγράµµατο̋ 

είναι η ανάπτυξη περιφερειών γνώση̋ µε τη 

συγκέντρωση πανεπιστηµίων, ερευνητικών 

κέντρων, επιχειρήσεων και τοπικών αρχών σε 

περιφερειακό επίπεδο.  

 

Νέε̋ προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων για όλα 

τα προγράµµατα του 7ου Προγράµµατο̋ Πλαίσιο 

για την Έρευνα τη̋ ΕΕ ανακοινώθηκαν στι̋ 20 

Ιουλίου τ.ε., µε καταληκτικέ̋ ηµεροµηνίε̋ από τον 

Σεπτέµβριο 2010 έω̋ τον Μάρτιο του 2013. Ο 

πρὁπολογισµό̋ του 7ου ΠΠ για το 2011 

ανέρχεται σε 6,4 δισ. ευρώ, δηλαδή 12% 

υψηλότερο̋ σε σύγκριση µε το 2010.  Οι νέε̋ 

προσκλήσει̋ καλύπτουν όλα τα προγράµµατα. 

Ειδικότερα, για το µήνα Οκτώβριο ενδιαφέρον για 

του̋ ΟΤΑ παρουσιάζουν οι κάτωθι προσκλήσει̋: 

• Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:    

o Μεταφορέ̋Μεταφορέ̋Μεταφορέ̋Μεταφορέ̋ (FP7-GALILEO-2011-

GSA-1-b): Βιώσιµε̋ Επίγειε̋ 

Μεταφορέ̋, καινοτόµε̋ στρατηγικέ̋ 

για καθαρέ̋ αστικέ̋ µεταφορέ̋ 

(CIVITAS PLUSII)    

    

Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2010    

ΠληΠληΠληΠληροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:    

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

n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=326 

• Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:    

o ΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλον----Κλιµατική ΑλλαγήΚλιµατική ΑλλαγήΚλιµατική ΑλλαγήΚλιµατική Αλλαγή (FP7-

JPROG-2011-RTD): : : : Αστική ανάπτυξη, 

βιώσιµε̋ και ανθεκτικέ̋ πράσινε̋ 

πόλει̋, φυσικοί κίνδυνοι, συντήρηση 

και βιώσιµη διαχείριση φυσικών 

πόρων και βιοποικιλότητα̋    

    

Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2010    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

n=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=318 

 

Εθνικά Σηµεία Επαφή̋ για το 7Εθνικά Σηµεία Επαφή̋ για το 7Εθνικά Σηµεία Επαφή̋ για το 7Εθνικά Σηµεία Επαφή̋ για το 7οοοο Π.Π.: Π.Π.: Π.Π.: Π.Π.:    

Θεµατική εΘεµατική εΘεµατική εΘεµατική ενότητα «Περιβάλλον»:νότητα «Περιβάλλον»:νότητα «Περιβάλλον»:νότητα «Περιβάλλον»:    

ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτο̋» 

κκ. Θ. Στεριώτη̋, Νικ.Κακίζη̋ 

Τηλ: 210 6503614, 210 6503977 

Θεµατική ενότητα «Μεταφορέ̋»:Θεµατική ενότητα «Μεταφορέ̋»:Θεµατική ενότητα «Μεταφορέ̋»:Θεµατική ενότητα «Μεταφορέ̋»:    

∆ίκτυο Πράξη 

κκ. Αικ. Τζιτζίνου, Επ. Χριστοφιλόπουλο̋ 
Τηλ: 2310 552791 
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9. 9. 9. 9. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 

τον Πρώτο Ευρωπἀκό ∆ιαγωνισµό για τον Πρώτο Ευρωπἀκό ∆ιαγωνισµό για τον Πρώτο Ευρωπἀκό ∆ιαγωνισµό για τον Πρώτο Ευρωπἀκό ∆ιαγωνισµό για 

τι̋ Τοπικέ̋ Αρχέ̋ πάνω σε ορθέ̋ τι̋ Τοπικέ̋ Αρχέ̋ πάνω σε ορθέ̋ τι̋ Τοπικέ̋ Αρχέ̋ πάνω σε ορθέ̋ τι̋ Τοπικέ̋ Αρχέ̋ πάνω σε ορθέ̋ 

πρακτικέ̋ για την πρακτικέ̋ για την πρακτικέ̋ για την πρακτικέ̋ για την υποστήριξη υποστήριξη υποστήριξη υποστήριξη 

πρωτοβουλιών για µετανάστε̋ πρωτοβουλιών για µετανάστε̋ πρωτοβουλιών για µετανάστε̋ πρωτοβουλιών για µετανάστε̋ 

ηλικιωµένου̋ηλικιωµένου̋ηλικιωµένου̋ηλικιωµένου̋    

Υπό την αιγίδα του Συµβουλίου των 

Ευρωπἀκών ∆ήµων και Περιφερειών, σε 

συνεργασία µε την Επιτροπή των Περιφερειών 

και του Υπουργείου για Θέµατα Γενεών, 

Οικογένεια̋, Γυναικών και Ένταξη̋ του 

Κρατιδίου τη̋ Βόρεια̋ Ρηνανία̋ τη̋ 

Βεστφαλία̋, στο πλαίσιο τη̋ ευρωπἀκή̋ 

πρωτοβουλία̋ «Ενεργό̋ γήρανση των 

ηλικιωµένων µεταναστών σε ολόκληρη την 

Ευρώπη» (ΑΑΜΕΕ), διοργανώνεται ο πρώτο̋ 

διαγωνισµό̋ για τι̋ ευρωπἀκέ̋ τοπικέ̋ αρχέ̋, 

αναφορικά µε την εκπόνηση στρατηγικών για 

την ενεργό τρίτη ηλικία, για την ενσωµάτωση 

και τη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ των 

ηλικιωµένων µεταναστών. 

Κύριο̋ στόχο̋ τη̋ ανωτέρω πρόσκληση̋ 

υποβολή̋ προτάσεων είναι η βελτίωση τη̋ 

ποιότητα̋ τη̋ ζωή̋ των ηλικιωµένων 

µεταναστών µέσω τη̋ ανελλιπού̋ συµµετοχή̋ 

του̋ στι̋ κοινωνικέ̋, οικονοµικέ̋, πολιτιστικέ̋, 

πνευµατικέ̋ και πολιτικέ̋ υποθέσει̋, και όχι 

απλώ̋ µε τη µορφή τη̋ συµµετοχή̋ του̋ στην 

αγορά εργασία̋. 

 

Οι προτεινόµενε̋ πρωτοβουλίε̋ θα πρέπει να 

αναφέρονται περισσότερο ή λιγότερο στου̋ 

τοµεί̋ τη̋ στέγαση̋, τη̋ ψυχαγωγία̋ και του 

πολιτισµού, των κοινωνικών και διαγενεακών 

δράσεων, τη̋ υποστήριξη̋ οικονοµικών δράσεων 

που σχετίζονται µε πολιτιστικά ευαίσθητα 

πρὀόντα και υπηρεσίε̋ και του εθελοντισµού. 

Κάθε πρόταση θα πρέπει να αφορά πρωτοβουλία 

που, είτε ήδη υλοποιείται, είτε έχει ολοκληρωθεί. 

Οι δε υποβαλλόµενε̋ προτάσει̋ θα πρέπει να 

πληρούν τα εξή̋ κριτήρια: 

• Καινοτοµία: οι δράσει̋ θα πρέπει να 

αφορούν νέε̋ ιδέε̋ για πρὀόντα ή 

υπηρεσίε̋, καθώ̋ και νέου̋ τύπου̋ 

συµµετοχή̋ των ηλικιωµένων µεταναστών. 

• Βιωσιµότητα: κάθε πρωτοβουλία θα πρέπει 

να έχει µακροχρόνια διάρκεια και ισχυρέ̋ 

υποδοµέ̋, λαµβάνοντα̋ υπόψη την 

οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική 

διάσταση τη̋ βιωσιµότητα̋. 

• Σαφήνεια: µια επιτυχή̋ πρωτοβουλία 

πρὁποθέτει συγκεκριµένε̋ απαντήσει̋ σε 

συγκεκριµένα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι 

µετανάστε̋. 

• Μεταβιβασιµότητα: κάθε προτεινόµενη 

δράση θα πρέπει να αποτελεί πηγή 

έµπνευση̋ για τι̋ άλλε̋ τοπικέ̋ αρχέ̋. 

• Επικοινωνία: κάθε σχέδιο πρόταση̋ θα 

πρέπει να προβλέπει µηχανισµού̋ 

προβολή̋, διάδοση̋ και διάχυση̋ των 

αποτελεσµάτων τη̋. 

ΠροθεσµΠροθεσµΠροθεσµΠροθεσµία: 31 Οκτωβρίου 2010ία: 31 Οκτωβρίου 2010ία: 31 Οκτωβρίου 2010ία: 31 Οκτωβρίου 2010    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

AktionAktionAktionAktion    CourageCourageCourageCourage    eeee....VVVV. . . . ––––    SOSSOSSOSSOS    RassismusRassismusRassismusRassismus    

Cornelia SchröderCornelia SchröderCornelia SchröderCornelia Schröder    

KaiserstraKaiserstraKaiserstraKaiserstraίίίίe 201e 201e 201e 201    

DEDEDEDE----53113 Bonn53113 Bonn53113 Bonn53113 Bonn    
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1. ∆ήµο̋ Αγία̋ Παρασκευή̋: ∆ηµιουργία 1. ∆ήµο̋ Αγία̋ Παρασκευή̋: ∆ηµιουργία 1. ∆ήµο̋ Αγία̋ Παρασκευή̋: ∆ηµιουργία 1. ∆ήµο̋ Αγία̋ Παρασκευή̋: ∆ηµιουργία 
∆ικτύου Πόλεων ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α∆ικτύου Πόλεων ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α∆ικτύου Πόλεων ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α∆ικτύου Πόλεων ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α    

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Η Ευρώπη για (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Η Ευρώπη για (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Η Ευρώπη για (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Η Ευρώπη για 
του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007----2013»)2013»)2013»)2013»)    

 

Στο πλαίσιο τη̋ δράση̋ 1.2 (θεµατική δικτύωση 

αδελφοποιηµένων πόλεων) του Ευρωπἀκού 

Προγράµµατο̋ «Η Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 

2007-2013», ο ∆ήµο̋ τη̋ Αγία̋ Παρασκευή̋ 

προχώρησε στη σύσταση ενό̋ θεµατικού δικτύου 

πόλεων σε συνεργασία µε τι̋ πόλει̋ Saint-Brieuc 

(Γαλλία), Γεροσκήπου (Κύπρου) και Αberystwyth 

(Μ. Βρετανία). Το δίκτυο µε την επωνυµία 

ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α βασίζεται στην ανάπτυξη του 

διαπολιτισµικού διαλόγου και τη̋ επικοινωνία̋ 

των Ευρωπαίων πολιτών µέσω των Νέων 

Τεχνολογιών. Στο ιδρυτικό συνέδριο του δικτύου 

που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Απρίλιο 

στι̋ εγκαταστάσει̋ του ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ο 

δήµαρχο̋ τη̋ Αγ.Παρασκευή̋ κ. Βασίλη̋ 

Γιαννακόπουλο̋ τόνισε ότι «στην εποχή του 

απρόσωπου, παγκοσµιοποιηµένου οικονοµικού, 

πνευµατικού και πολεοδοµικού κοσµοπολιτισµού, 

είναι ανάγκη οι τοπικέ̋ κοινωνίε̋ να έλθουν σε 

επαφή για να µοιραστούν και να ανταλλάξουν 

εµπειρίε̋, γνώµε̋ και αξίε̋, για να πάρουν 

µαθήµατα από την ιστορία ώστε να 

δηµιουργήσουν για το µέλλον». 

 

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Ευρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά Προγράµµατα    
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

 

Σύµφωνα µε την  ιδρυτική διακήρυξη, σκοποί του 

∆ικτύου είναι οι εξή̋: 

• η ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων για τη 

συµµετοχή στην οικοδόµηση µια̋ Ευρώπη̋ ακόµα 

πιο προσιτή̋, δηµοκρατική̋ και µε παγκόσµιο 

προσανατολισµό  

• ανάπτυξη αισθήµατο̋ τη̋ ευρωπἀκή̋ 

ταυτότητα̋, βασισµένη̋ σε κοινέ̋ αξίε̋, κοινή 

ιστορία και πολιτισµό 

• καλλιέργεια του αισθήµατο̋ των ευρωπαίων 

πολιτών ότι η Ευρωπἀκή Ένωση του̋ ανήκει  

• βελτίωση τη̋ ανεκτικότητα̋ και τη̋ αµοιβαία̋ 

κατανόηση̋ µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, 

µέσα από το σεβασµό και την προαγωγή τη̋ 

πολιτισµική̋ και γλωσσική̋ πολυµορφία̋, 

συµβάλλοντα̋ παράλληλα στο διαπολιτισµικό 

διάλογο. 

 

Η πρόταση του ∆ήµου Αγία̋ Παρασκευή̋ µε τον 

τίτλο «∆ιαπολιτισµικό̋ ∆ιάλογο̋ 

χρησιµοποιώντα̋ τι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋ – 

∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία», η οποία 

επιδοτήθηκε µε 150.000€ από το Πρόγραµµα για 

δράσει̋ µε χρονικό ορίζοντα διετία̋ (2010-2011), 

περιελάµβανε, εκτό̋ από τη σύσταση του 

δικτύου, και την πραγµατοποίηση συνάντηση̋ 

νέων καλλιτεχνών από τι̋ συµµετέχουσε̋ πόλει̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Αγ. Παρασκευή̋ 

Πνευµατικό Κέντρο 

κα Εβίτα Χρυσολούρη 

τηλ: 210 6080730   

Ε-mail:  evchryssoloures@agiaparaskevi.gr  
Ιστοσελίδα: http://www.andromedanetwork.eu/ 



2. ∆ήµο̋ Καλλιθέα̋ (Ν2. ∆ήµο̋ Καλλιθέα̋ (Ν2. ∆ήµο̋ Καλλιθέα̋ (Ν2. ∆ήµο̋ Καλλιθέα̋ (Ν. ∆ωδεκανήσου): . ∆ωδεκανήσου): . ∆ωδεκανήσου): . ∆ωδεκανήσου):     
Καινοτόµε̋ Κατοικίε̋ για τη Μεσόγειο Καινοτόµε̋ Κατοικίε̋ για τη Μεσόγειο Καινοτόµε̋ Κατοικίε̋ για τη Μεσόγειο Καινοτόµε̋ Κατοικίε̋ για τη Μεσόγειο 

(Πρόγραµµα (Πρόγραµµα (Πρόγραµµα (Πρόγραµµα INTERREGINTERREGINTERREGINTERREG----MEDMEDMEDMED))))    
 

Ο ∆ήµο̋ Καλλιθέα̋ συµµετέχει σε δράσει̋ του 

έργου «Καινοτόµε̋ Κατοικίε̋ για τη Μεσόγειο» 

που θα αναπτυχθούν από κοινού µε δηµόσιου̋ 

και ιδιωτικού̋ φορεί̋ από χώρε̋ τη̋ Μεσογείου, 

όπω̋ Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Κροατία. Η 

διάρκεια του έργου είναι τριετή̋, ο 

πρὁπολογισµό̋ του είναι 1 εκατοµµύριο ευρώ, 

και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπἀκό 

Ταµείο Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋ στο πλαίσιο 

του προγράµµατο̋ Ιnterreg-Med (βλ. τεύχ.1). Η 

εναρκτήρια συνάντηση του Έργου  IRH-MED 

πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στη Ρώµη την 1-2 

Ιουλίου τ.ε. Ο Συντονιστή̋ εταίρο̋   από την 

Περιφέρεια τη̋ Καταλονία̋ στη  Ισπανία ACCIO 

(Κέντρο Υποστήριξη̋ τη̋ Επιχειρηµατικότητα̋ 

στην Καταλονία) ανέλυσε στου̋ σκοπού̋ και 

στόχου̋ του έργου καθώ̋ και τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα.  ∆όθηκε έµφαση στο ρόλο που θα 

διαδραµατίσουν οι εταίροι από κάθε χώρα και 

αποφασίστηκε ο χρονικό̋ προγραµµατισµό̋ του 

έργου για του̋ επόµενου̋  12 µήνε̋. 

 

 
 

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση τη̋ 

ανταγωνιστικότητα̋ ενό̋ µοντέλου Καινοτόµων 

Κατοικιών που να ανταποκρίνονται στι̋ κοινέ̋ 

περιβαλλοντικέ̋ προκλήσει̋ τη̋ Μεσογείου. Οι 

Μεσογειακέ̋ χώρε̋ αντιµετωπίζουν κοινέ̋ 

απειλέ̋ όπω̋ η αλλαγή του κλίµατο̋, η  
 

 

 
λειψυδρία και οι επιπτώσει̋ των µη αειφόρων 

κατασκευών και οικοδοµών. Οι χώρε̋ αυτέ̋ έχουν 

ήδη  αναπτύξει εθνικέ̋  στρατηγικέ̋ για την 

προώθηση τη̋ αειφόρου κατοικία̋, αλλά µέχρι 

σήµερα δεν υπάρχει µια κοινή προσέγγιση όσον 

αφορά τον τοµέα τη̋ βιώσιµη̋ κατοικία̋ στη 

Μεσόγειο. Έτσι, το σχέδιο IHR-Med στοχεύει να 

επιτύχει    φιλόδοξου̋ στόχου̋, να διευκολύνει την 

ανάπτυξη κοινών κατευθυντήριων γραµµών και  
µια εναρµονισµένη προσέγγιση στη σήµανση 

Καινοτόµων Κατοικιών (label), να ενθαρρύνει τη 

χρήση φιλικών προ̋ το περιβάλλον 

κατασκευαστικών υλικών, καθώ̋ και να συµβάλει 

στην ανάπτυξη ευκαιριών για τι̋ µικρο-µεσαίε̋ 

επιχειρήσει̋ που δραστηριοποιούνται  σε αυτό 

τον κλάδο. 

Η οµάδα των εταίρων του IHR-Med αποτελείται 

από του̋ κάτωθι φορεί̋: ACC1Ó- Agència de 

Suport a l’Empresa Catalana, Υπουργείο 

Περιβάλλοντο̋ Καταλονία̋ (Ισπανία), EIHP- 

Energy Institute Hrvoje Pozar (Κροατία), Εµπορικό 

Επιµελητήριο Μασσαλία̋, PRIDES BDM- Bâtiments 

Durables Méditerranéens (Γαλλία), ΚΑΠΕ Κέντρο 

Ανανεώσιµων & Εξοικονόµηση̋ Ενέργεια̋ Πηγών, 

∆ήµο̋ Καλλιθέα̋ Ρόδου (Ελλάδα), Consorzio 

Nazionale CasaQualità, Επαρχία Ραβέννα̋, και 

Περιφέρεια Σικελία̋ Planning Department (Ιταλία). 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

Γραφείο Προγραµµατισµού του ∆ήµου Καλλιθέα̋-

Ρόδου  

κα Κατερίνα Τσακµακίδου,  

τηλ: 2241362659,   

Ε-mail: Tsakmakidou@kalithea.gr  

Ιστοσελίδα: www.kalithea.gov.gr 

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ  
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3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισα̋3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισα̋3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισα̋3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισα̋    
'Αρµονική ανάπτυξη των αγροτικών και 'Αρµονική ανάπτυξη των αγροτικών και 'Αρµονική ανάπτυξη των αγροτικών και 'Αρµονική ανάπτυξη των αγροτικών και 

νησιωτικών περιοχών' νησιωτικών περιοχών' νησιωτικών περιοχών' νησιωτικών περιοχών'     
(Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B/ III B/ III B/ III B/ 

ARCHIMED ARCHIMED ARCHIMED ARCHIMED ---- 'HADRIAMED') 'HADRIAMED') 'HADRIAMED') 'HADRIAMED')    

 
Με εταίρου̋ από Ελλάδα (Ν.Α. Λάρισα̋, Ν.Α. 

Κυκλάδων), Κύπρο (Συµβούλιο Αγροτική̋ 

Ανάπτυξη̋) και Ιταλία (Επαρχία Benevento, 

Περιφέρεια Campagnia, Tanagro, Mountain area 

Community, Melandro Mountain area Community 

και Πανεπιστήµιο τη̋ Porenza), σκοπό̋ του έργου 

'Αρµονική ανάπτυξη των αγροτικών και 

νησιωτικών περιοχών'    είναι ο κοινό̋ σχεδιασµό̋ 

ανάµεσα στου̋ φορεί̋ διακυβέρνηση̋ των 

εµπλεκόµενων περιοχών για τη δηµιουργία 

εργαλείων µάρκετινγκ τα οποία θα απευθύνονται 

στου̋ φορεί̋ διαµόρφωση̋ πολιτική̋ µέσω: 

µελετών και ερευνών, πιλοτικών δράσεων για την 

προσέλκυση νέων κατοίκων, δηµιουργία̋ δικτύου 

ανάµεσα στου̋ φορεί̋ τοπική̋ ανάπτυξη̋ για 

την ανάπτυξη κοινού σχεδιασµού και 

χωροταξικών πολιτικών διαχείριση̋.     

Προβλέπεται η παραγωγή των εξή̋ πρὀόντων:  

• µια συγκριτική ανάλυση των προοπτικών 

ανάπτυξη̋ των εµπλεκόµενων φορέων  

• µια ιστοσελίδα για την ανταλλαγή 

µεθόδων και εργαλείων  

• ένα πολυγλωσσικό εργαλείο για το 

Ευρωπἀκό µοντέλο ενδογενού̋ και 

αειφόρου ανάπτυξη̋ αποµονωµένων 

περιοχών µε σκοπό την προσέλκυση νέων 

κατοίκων.  

 

 
 
  

 

 
 

 

 

Επίση̋, µεταξύ των εταίρων θα καθοριστούν  

περιοχέ̋ στι̋ οποίε̋ θα αναπτυχθούν οι µελέτε̋ 

και θα εφαρµοστούν οι πιλοτικέ̋ δράσει̋. Όταν 

καθοριστούν οι περιοχέ̋, για κάθε περιοχή θα 

γίνει µία µελέτη µε τα δυνατά και αδύναµα 

σηµεία, µία κοινή ανάλυση για τι̋ πολιτικέ̋ 

ανάπτυξη̋ που δύναται να εφαρµοστούν σε 

αυτέ̋ τι̋ περιοχέ̋ και θα καθοριστούν οι 

κατευθύνσει̋ του µοντέλου αειφόρου ανάπτυξη̋ 

µε σκοπό την προσέλκυση νέων κατοίκων.  Στη 

συνέχεια, θα γίνουν διαπραγµατεύσει̋ µεταξύ 

των πολιτικών και των τοπικών φορέων 

ανάπτυξη̋ για τον εντοπισµό επαρκών χωρικών 

πολιτικών και για την προσέλκυση νέων 

κατοίκων. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν 

παρεµβάσει̋ για τον εντοπισµό πιθανών 

επιχειρηµατιών που ενδιαφέρονται να 

ξεκινήσουν νέε̋ επιχειρήσει̋ στι̋ περιοχέ̋ 

καθώ̋ επίση̋ και παρεµβάσει̋ ενίσχυση̋ για 

την αειφόρα ίδρυση των επιχειρήσεων στι̋ 

αγροτικέ̋ περιοχέ̋. Όλε̋ οι πιλοτικέ̋ δράσει̋ 

θα αξιολογηθούν µέσω SWOT ανάλυση̋ των 

εµπλεκόµενων περιοχών. Τέλο̋, θα δηµιουργηθεί 

ένα δίκτυο των περιοχών που εφαρµόζουν 

πολιτικέ̋ υποδοχή̋.  

    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑ˳ΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΥΡ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Κα Μάτα Παπαδηµοπούλου  
Τηλ. 2413506239 
Fax. 2410534579 
Ε-mail. europemp@larissa.gr 
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋

2010201020102010    

    
Η Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋Η Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋Η Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋Η Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋ (ΕΕΤ∆) 

είναι µια ετήσια ευρωπἀκή εκδήλωση µε 

ταυτόχρονε̋ εθνικέ̋ και τοπικέ̋ εκδηλώσει̋ που 

διοργανώνονται από τι̋ συµµετέχουσε̋ τοπικέ̋ 

αρχέ̋ σε όλα τα κράτη µέλη του Συµβουλίου τη̋ 

Ευρώπη̋, προκειµένου να ενισχυθεί η γνώση τη̋ 

τοπική̋ δηµοκρατία̋ και να προωθηθεί η ιδέα τη̋ 

δηµοκρατική̋ συµµετοχή̋ σε τοπικό επίπεδο. Το 

κεντρικό θέµα για την Ε.Ε.Τ.∆. του 2010Ε.Ε.Τ.∆. του 2010Ε.Ε.Τ.∆. του 2010Ε.Ε.Τ.∆. του 2010 είναι η 

κλιµατική αλλαγή και γενικότερα  θέµατα κλιµατική αλλαγή και γενικότερα  θέµατα κλιµατική αλλαγή και γενικότερα  θέµατα κλιµατική αλλαγή και γενικότερα  θέµατα 

περιβάλλοντο̋.περιβάλλοντο̋.περιβάλλοντο̋.περιβάλλοντο̋. Εν προκειµένω, οι ΟΤΑ δύνανται να 

διοργανώσουν εκδηλώσει̋ γύρω από µία από τι̋ 

ακόλουθε̋ θεµατικέ̋: 

 

• Μεταφορέ̋ και κινητικότητα. 

• ∆ιαχείριση αποβλήτων. 

• Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋. 

• Εξοικονόµηση υδάτινων πόρων. 

• Βιοποικιλότητα. 

 

 
 

Φέτο̋, στην Ε.Ε.Τ.∆ έχει ενταχθεί και το πρόγραµµα  

«Πόλει̋ 12 Αστέρων».«Πόλει̋ 12 Αστέρων».«Πόλει̋ 12 Αστέρων».«Πόλει̋ 12 Αστέρων».  Ο τίτλο̋ αυτό̋ έχει δοθεί 

προκειµένου να υπογραµµίσει την πολιτική 
δέσµευση των Ο.Τ.Α. ω̋ προ̋  την ευαισθητοποίηση 

 
των πολιτών στη σηµασία τη̋ τοπική̋ 

δηµοκρατία̋, το ρόλο των δηµοτικών συµβούλων 

καθώ̋ και την ενίσχυση τη̋ συµµετοχική̋ 

δηµοκρατία̋. Για να συµµετάσχει µια πόλη στι̋ 

εκδηλώσει̋ τη̋ Ε.Ε.Τ.∆. ω̋ «Πόλη 12 Αστέρων» 

θα πρέπει να αναλάβει τα κάτωθι έργα: 

• Κατάρτιση ειδικού πρὁπολογισµού για 

την Ε.Ε.Τ.∆.  

• Ενηµερωτική Εκστρατεία για την Ε.Ε.Τ.∆.     

• Επιλογή δράσεων µε  θέµα «οι συνέπειε̋ 

τη̋ δράση̋ των βιώσιµων κοινοτήτων 

στην αντιµετώπιση  τη̋ κλιµατική̋ 

αλλαγή̋». 

• Συµµετοχή  διαφορετικών οµάδων 

πολιτών στην Ε.Ε.Τ.∆. (π.χ. Συµβούλια 

Νέων, φοιτητέ̋ και µαθητέ̋). 

• ∆ιοργάνωση εκδήλωση̋ µε παν-

ευρωπἀκή διάσταση. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.coe.int/t/congress/demoweek/defaulthttp://www.coe.int/t/congress/demoweek/defaulthttp://www.coe.int/t/congress/demoweek/defaulthttp://www.coe.int/t/congress/demoweek/default

_EN.asp_EN.asp_EN.asp_EN.asp    

    

Εθνικό σηµείο επαφή̋:Εθνικό σηµείο επαφή̋:Εθνικό σηµείο επαφή̋:Εθνικό σηµείο επαφή̋:    

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

Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋    

κα Φίλια Παττακού 

Τηλ: 210 3744710 

Ε-mail: international@ypes.gr 

Ιστοσελίδα:http://www.ypes.gr/el/Ministry/Action
s/EyropeanWeek/ 
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Από τη Μετανάστευση στην ΈνταξηΑπό τη Μετανάστευση στην ΈνταξηΑπό τη Μετανάστευση στην ΈνταξηΑπό τη Μετανάστευση στην Ένταξη    

(Χάγη, 3(Χάγη, 3(Χάγη, 3(Χάγη, 3----4 Οκτωβρίου 2010)4 Οκτωβρίου 2010)4 Οκτωβρίου 2010)4 Οκτωβρίου 2010)    
 

Με βασικό σύνθηµα «η ένταξη ω̋ κρίσιµη 

διάσταση τη̋ αστική̋ ευηµερία̋ και ανάπτυξη̋», 

η παγκόσµια πρωτοβουλία Πόλει̋ τη̋ 

Μετανάστευση̋, η πόλη τη̋ Χάγη̋ και η 

Παγκόσµια Ένωση των Μητροπόλεων 

διοργανώνουν στη Χάγη διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα: 

«Από τη Μετανάστευση στην Ένταξη: Μια Ατζέντα 

ευκαιρία για τι̋ Πόλει̋» 
 

 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://conference.citiesofmigration.ca/http://conference.citiesofmigration.ca/http://conference.citiesofmigration.ca/http://conference.citiesofmigration.ca/    

Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρώπινων ΟικισµώνΠαγκόσµια Ηµέρα Ανθρώπινων ΟικισµώνΠαγκόσµια Ηµέρα Ανθρώπινων ΟικισµώνΠαγκόσµια Ηµέρα Ανθρώπινων Οικισµών    

(Σαγκάη, 4 Οκτωβρίου 2010)(Σαγκάη, 4 Οκτωβρίου 2010)(Σαγκάη, 4 Οκτωβρίου 2010)(Σαγκάη, 4 Οκτωβρίου 2010)    
Στο πλαίσιο τη̋ παγκόσµια̋ έκθεση̋ EXPO 2010 

θα εορταστεί µε έξι σεµινάρια για τη 

βιωσιµότητα, την αστική ανάπτυξη, το 

 

    

περιβάλλον, την οικονοµία, την πολιτιστική 

κληρονοµιά, την επιστήµη και την καινοτοµία, η 

Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρώπινων Οικισµών, τη̋ 

οποία̋ το βασικό θέµα φέτο̋ είναι «Καλύτερη 

Πόλη, Καλύτερη Ζωή». 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=64 

Ανοιχτέ̋ Ηµέρε̋: 8Ανοιχτέ̋ Ηµέρε̋: 8Ανοιχτέ̋ Ηµέρε̋: 8Ανοιχτέ̋ Ηµέρε̋: 8ηηηη Ευρωπἀκή  Ευρωπἀκή  Ευρωπἀκή  Ευρωπἀκή 

Εβδοµάδα Περιφερειών και ΠόλεωνΕβδοµάδα Περιφερειών και ΠόλεωνΕβδοµάδα Περιφερειών και ΠόλεωνΕβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων    

(Βρυξέλλε̋, 4(Βρυξέλλε̋, 4(Βρυξέλλε̋, 4(Βρυξέλλε̋, 4----7 Οκτωβρίου 2010)7 Οκτωβρίου 2010)7 Οκτωβρίου 2010)7 Οκτωβρίου 2010)    
Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Γενική 

∆ιεύθυνση Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ διοργανώνουν την 8η  

Ευρωπἀκή εβδοµάδα των Περιφερειών και των  

Πόλεων, που θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ 4 και 

7 Οκτωβρίου 2007 στι̋ Βρυξέλλε̋. 

 

 
Η φετινή εκδήλωση συµπίπτει µε τη συζήτηση 

γύρω από την Στρατηγική ΕΕ2020, το µέλλον τη̋ 

πολιτική̋ συνοχή̋ και τον κοινοτικό 

πρὁπολογισµό. Καθώ̋ οι πόλει̋ και οι 

περιφέρειε̋ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

στι̋ ανωτέρω συζητήσει̋, οι θεµατικέ̋ ενότητε̋ 

των σεµιναρίων και εργαστηρίων των Ανοιχτών 

Ηµερών επικεντρώνονται στα εξή̋:    

 

• Ανταγωνιστικότητα (καινοτοµία, 

περιφερειακή ανάπτυξη και πράσινη 

οικονοµική ανάπτυξη) 

• Συνεργασία (εδαφική και διασυνοριακή 

συνεργασία, ΕΟΕΣ και Μακροπεριφέρειε̋) 

• Συνοχή (εδαφική και κοινωνική συνοχή). 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/ohttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/ohttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/ohttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/o

d2010/index.cfmd2010/index.cfmd2010/index.cfmd2010/index.cfm    
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15151515οοοο Συνέδριο τη̋ Παγκόσµια̋ Ένωση̋  Συνέδριο τη̋ Παγκόσµια̋ Ένωση̋  Συνέδριο τη̋ Παγκόσµια̋ Ένωση̋  Συνέδριο τη̋ Παγκόσµια̋ Ένωση̋ 

Μητροπόλεων (Χάγη, 4Μητροπόλεων (Χάγη, 4Μητροπόλεων (Χάγη, 4Μητροπόλεων (Χάγη, 4----8 Οκτωβρίου 8 Οκτωβρίου 8 Οκτωβρίου 8 Οκτωβρίου 

2010)2010)2010)2010)    
Η Παγκόσµια Ένωση Μητροπόλεων διοργανώνει 

το 15ο διεθνέ̋ συνέδριό τη̋ µε θέµα το αίσθηµα 

του ανήκειν στι̋ πολυπολιτισµικέ̋ κοινωνίε̋. 

Παραδοσιακά το συνέδριο των Μητροπόλεων 

προσφέρει µια πλατφόρµα συζητήσεων για 

θέµατα µετανάστευση̋, ιδιότητα̋ του πολίτη και 

ένταξη̋.  

 

Η φετινή εκδήλωση θα εξετάσει το ζήτηµα του 

αισθήµατο̋ του ανήκειν στο πλαίσιο των 

διαδικασιών ένταξη̋ και των κοινωνικών 

πολιτικών (π.χ. απασχόληση̋, στέγαση̋). 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.metropolis2010.org/http://www.metropolis2010.org/http://www.metropolis2010.org/http://www.metropolis2010.org/    

Το Μέλλον των ΠόλεωνΤο Μέλλον των ΠόλεωνΤο Μέλλον των ΠόλεωνΤο Μέλλον των Πόλεων    

((((IncheonIncheonIncheonIncheon----∆ηµοκρατία τη̋ Κορέα̋), 5∆ηµοκρατία τη̋ Κορέα̋), 5∆ηµοκρατία τη̋ Κορέα̋), 5∆ηµοκρατία τη̋ Κορέα̋), 5----7 7 7 7 

Οκτωβρίου 2010)Οκτωβρίου 2010)Οκτωβρίου 2010)Οκτωβρίου 2010)    
 

Το δίκτυο των τοπικών αρχών για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη (ICLEI) διοργανώνει το 20ο συνέδριό του 

στην πόλη Incheon τη̋ ∆ηµοκρατία̋ τη̋ Κορέα̋ 

µε θέµα το µέλλον των πόλεων στο πλαίσιο τη̋ 

κλιµατική̋ αλλαγή̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://incheon2010.iclei.org/home.htmlhttp://incheon2010.iclei.org/home.htmlhttp://incheon2010.iclei.org/home.htmlhttp://incheon2010.iclei.org/home.html    

ΠαγκόσµιΠαγκόσµιΠαγκόσµιΠαγκόσµιο Συνέδριο για Πράσινε̋ ο Συνέδριο για Πράσινε̋ ο Συνέδριο για Πράσινε̋ ο Συνέδριο για Πράσινε̋ 

Στέγε̋Στέγε̋Στέγε̋Στέγε̋    

(Πόλη του Μεξικού, 7(Πόλη του Μεξικού, 7(Πόλη του Μεξικού, 7(Πόλη του Μεξικού, 7----9 Οκτωβρίου 2010)9 Οκτωβρίου 2010)9 Οκτωβρίου 2010)9 Οκτωβρίου 2010)

    
Η µεξικανική ένωση για τι̋ πράσινε̋ στέγε̋ 

διοργανώνει στην πόλη του Μεξικού παγκόσµιο 

συνέδριο µε θέµα τι̋ πράσινε̋ υποδοµέ̋ των 

κτιρίων για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη. 

    

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.amenamex.org/land_eng.html 

 

Τα Οικονοµικά των Πόλεων και των Τα Οικονοµικά των Πόλεων και των Τα Οικονοµικά των Πόλεων και των Τα Οικονοµικά των Πόλεων και των 

Περιφερειών (Πανεπιστήµιο Πρίνστον, Περιφερειών (Πανεπιστήµιο Πρίνστον, Περιφερειών (Πανεπιστήµιο Πρίνστον, Περιφερειών (Πανεπιστήµιο Πρίνστον, 

8888----9 Οκτωβρίου 2010)9 Οκτωβρίου 2010)9 Οκτωβρίου 2010)9 Οκτωβρίου 2010)    

    
Το Ινστιτούτο των ∆ιεθνών και Περιφερειακών 

Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Πρίνστον (ΗΠΑ) 

και το Ερευνητικό Τµήµα του Οµοσπονδιακού 

Ταµιευτηρίου τη̋ Πολιτεία̋ τη̋ Φιλαδέλφεια̋ 

φιλοξενούν το δεύτερο ετήσιο διεθνέ̋ συνέδριο 

για τα οικονοµικά των Πόλεων και των 

Περιφερειών. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.philadelphiafed.org/researchhttp://www.philadelphiafed.org/researchhttp://www.philadelphiafed.org/researchhttp://www.philadelphiafed.org/research----andandandand----

data/events/2010/urbandata/events/2010/urbandata/events/2010/urbandata/events/2010/urban----regionregionregionregionalalalal----economics/economics/economics/economics/    
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Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋ Μεταφορέ̋ Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋ Μεταφορέ̋ Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋ Μεταφορέ̋ Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋ Μεταφορέ̋ 

(Γλασκόβη, 11(Γλασκόβη, 11(Γλασκόβη, 11(Γλασκόβη, 11----11113 Οκτωβρίου 2010)3 Οκτωβρίου 2010)3 Οκτωβρίου 2010)3 Οκτωβρίου 2010)    

    
Η Ένωση για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋ αποτελεί 

την κύρια ευρωπἀκή οργάνωση των 

επαγγελµατιών στον τοµέα των µεταφορών, 

προωθώντα̋ τη δικτύωση, την ανταλλαγή ιδεών, 

πληροφοριών και καινοτοµιών µεταξύ των µελών 

τη̋ στο πλαίσιο συνεδρίων, ειδικών οµάδων 

συµφερόντων και τη̋ ιστοσελίδα̋ τη̋.  

 

Στο φετινό συνέδριό τη̋ θα επικεντρωθεί στην 

κλιµατική αλλαγή και τι̋ µεταφορέ̋, ενώ θα 

παρουσιαστούν και βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ από 35 

χώρε̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.aetransport.org/lc_cms/page_view.asp?ihttp://www.aetransport.org/lc_cms/page_view.asp?ihttp://www.aetransport.org/lc_cms/page_view.asp?ihttp://www.aetransport.org/lc_cms/page_view.asp?i

d=22d=22d=22d=22    

    

Η ανάπτυξη ανοιχτών χώρων σε Η ανάπτυξη ανοιχτών χώρων σε Η ανάπτυξη ανοιχτών χώρων σε Η ανάπτυξη ανοιχτών χώρων σε 

περιαστικέ̋ περιοχέ̋περιαστικέ̋ περιοχέ̋περιαστικέ̋ περιοχέ̋περιαστικέ̋ περιοχέ̋    

(Μπριζ, 12(Μπριζ, 12(Μπριζ, 12(Μπριζ, 12----13 Οκτωβρίου 2010)13 Οκτωβρίου 2010)13 Οκτωβρίου 2010)13 Οκτωβρίου 2010)    

    
Στο πλαίσιο τη̋ Βελγική̋ Προεδρία̋, 

διοργανώνεται ευρωπἀκό συνέδριο µε θέµα την 

ανάπτυξη πράσινων υποδοµών για µεγαλύτερη 

βιοποικιλότητα στι̋ περιαστικέ̋ περιοχέ̋. Εν 

προκειµένω, θα παρουσιαστούν σχετικέ̋ 

ευρωπἀκέ̋ πρωτοβουλίε̋ (VALUE, INTERREG IV B 

North West Europe) που συνιστούν µοναδική  

    

 

    
 

    

    
    
 

ευκαιρία για δικτύωση και ανταλλαγή 

τεχνογνωσία̋ µεταξύ των τοπικών αρχών. 

 

 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.vlm.be/algemeen/diensten/Internationhttp://www.vlm.be/algemeen/diensten/Internationhttp://www.vlm.be/algemeen/diensten/Internationhttp://www.vlm.be/algemeen/diensten/Internation

ale_samenwerking/conference1010/Pages/default.ale_samenwerking/conference1010/Pages/default.ale_samenwerking/conference1010/Pages/default.ale_samenwerking/conference1010/Pages/default.

aspxaspxaspxaspx    

    

Η Επικοινωνία στην Ευρώπη Η Επικοινωνία στην Ευρώπη Η Επικοινωνία στην Ευρώπη Η Επικοινωνία στην Ευρώπη –––– Η  Η  Η  Η 

Επικοινωνία για την ΕυρώπηΕπικοινωνία για την ΕυρώπηΕπικοινωνία για την ΕυρώπηΕπικοινωνία για την Ευρώπη    

(Βρυξέλλε̋, 12(Βρυξέλλε̋, 12(Βρυξέλλε̋, 12(Βρυξέλλε̋, 12----14 Οκτωβρίου 2010)14 Οκτωβρίου 2010)14 Οκτωβρίου 2010)14 Οκτωβρίου 2010)    

    
Η Επιτροπή των Περιφερειών, το Ευρωπἀκό 

Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο τη̋ ΕΕ, η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή και οι Περιφέρειε̋ τη̋ Βαλονία̋ και 

τη̋ Φλαµανδία̋ διοργανώνουν το πρώτο 

συνέδριο για τι̋ επικοινωνίε̋ του δηµόσιου 

τοµέα (EUROPCOM). Προσκαλώντα̋ ειδικού̋ σε 

θέµατα επικοινωνία̋ του δηµόσιου τοµέα από 

ολόκληρη την Ευρώπη, οι διοργανωτέ̋ 

φιλοδοξούν να εξετάσουν διαφορετικού̋ 

τρόπου̋ µε του̋ οποίου̋ οι επαγγελµατίε̋ του 

χώρου που εργάζονται στα όργανα τη̋ ΕΕ, σε 

εθνικέ̋ κυβερνήσει̋, τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ 

αρχέ̋ µπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα 

    

    
    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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στο ευρύ κοινό θέµατα ευρωπἀκού 

ενδιαφέροντο̋, να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

του κοινού σε ευρωπἀκέ̋ πρωτοβουλίε̋, να 

δηµιουργήσουν ελκυστική ταυτότητα για κράτη, 

πόλει̋ και περιφέρειε̋ (branding). 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.europcom.net/http://www.europcom.net/http://www.europcom.net/http://www.europcom.net/    

12121212οοοο Παγκόσµιο Συνέδριο Ιστορικών  Παγκόσµιο Συνέδριο Ιστορικών  Παγκόσµιο Συνέδριο Ιστορικών  Παγκόσµιο Συνέδριο Ιστορικών 

ΠόλεωνΠόλεωνΠόλεωνΠόλεων    (Νάρα(Νάρα(Νάρα(Νάρα---- Ιαπωνία,12 Ιαπωνία,12 Ιαπωνία,12 Ιαπωνία,12----15 15 15 15 

Οκτωβρίου 2010)Οκτωβρίου 2010)Οκτωβρίου 2010)Οκτωβρίου 2010)    

    
Η ανάγκη για έναν βιώσιµο τουρισµό και για την 

ύπαρξη µια̋ ισορροπία̋ ανάµεσα στην 

παγκοσµιοποίηση και την  τοπική ανάπτυξη, η 

περιβαλλοντική υποβάθµιση και η έντονη 

αστικοποίηση είναι µερικέ̋ από τι̋ θεµατικέ̋     
που θα εξεταστούν στη διάρκεια του 12ου 

Παγκόσµιου Συνεδρίου των Ιστορικών Πόλεων 

που θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη Νάρα τη̋ 

Ιαπωνία̋.        
    

    
    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://wchc2010nara.jp/index.htmlhttp://wchc2010nara.jp/index.htmlhttp://wchc2010nara.jp/index.htmlhttp://wchc2010nara.jp/index.html    

    

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Κοινωνική ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Κοινωνική ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Κοινωνική ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Κοινωνική 

Στέγαση (Χάγη, 13Στέγαση (Χάγη, 13Στέγαση (Χάγη, 13Στέγαση (Χάγη, 13----14 Οκτωβρίου 2010)14 Οκτωβρίου 2010)14 Οκτωβρίου 2010)14 Οκτωβρίου 2010)    
 

Η χρηµατοδότηση και βιωσιµότητα τη̋ 

κοινωνική̋ στέγαση̋ και οι δηµογραφικέ̋ 

προκλήσει̋ βρίσκονται στην κορυφή τη̋ 

θεµατολογία̋ του διεθνού̋ συνεδρίου για την 

κοινωνική στέγαση που θα πραγµατοποιηθεί 

στο παγκόσµιο φόρουµ τη̋ Χάγη̋. 

  

 

 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ishsum.com/_resources/pdf/ISHSUMhttp://www.ishsum.com/_resources/pdf/ISHSUMhttp://www.ishsum.com/_resources/pdf/ISHSUMhttp://www.ishsum.com/_resources/pdf/ISHSUM----

brochure.pdfbrochure.pdfbrochure.pdfbrochure.pdf    

    

ΕυρωπΕυρωπΕυρωπΕυρωπἀκό Συνέδριο για την προώθηση ἀκό Συνέδριο για την προώθηση ἀκό Συνέδριο για την προώθηση ἀκό Συνέδριο για την προώθηση 

του αθλητισµού σε τοπικό επίπεδοτου αθλητισµού σε τοπικό επίπεδοτου αθλητισµού σε τοπικό επίπεδοτου αθλητισµού σε τοπικό επίπεδο    

(Λεβέν(Λεβέν(Λεβέν(Λεβέν----Βέλγιο, 13Βέλγιο, 13Βέλγιο, 13Βέλγιο, 13----14 Οκτωβρίου 2010)14 Οκτωβρίου 2010)14 Οκτωβρίου 2010)14 Οκτωβρίου 2010)    

    
Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Έτου̋ για την 

καταπολέµηση τη̋ Φτώχεια̋ και του Κοινωνικού 

Αποκλεισµού (2010), η Βελγική Προεδρία 

διοργανώνει ευρωπἀκό συνέδριο µε θέµα την 

προώθηση του αθλητισµού σε οµάδε̋ που 

αντιµετωπίζουν  υψηλό κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισµού. 

 

    
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.sportsparticipation2010.eu/http://www.sportsparticipation2010.eu/http://www.sportsparticipation2010.eu/http://www.sportsparticipation2010.eu/    

Ανανεώσιµε̋ Πηγέ̋ Ενέργεια̋ σε τοπικό Ανανεώσιµε̋ Πηγέ̋ Ενέργεια̋ σε τοπικό Ανανεώσιµε̋ Πηγέ̋ Ενέργεια̋ σε τοπικό Ανανεώσιµε̋ Πηγέ̋ Ενέργεια̋ σε τοπικό 

επίπεδο (Φράιµπουρκ, 14επίπεδο (Φράιµπουρκ, 14επίπεδο (Φράιµπουρκ, 14επίπεδο (Φράιµπουρκ, 14----15 Οκτωβρί15 Οκτωβρί15 Οκτωβρί15 Οκτωβρίου ου ου ου 

2010)2010)2010)2010)    
Η Ένωση των τοπικών αρχών για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη διοργανώνει συνέδριο για τι̋ 

ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋ στον τοµέα των 

µεταφορών σε τοπικό επίπεδο στο Φράιµπουρκ 

(Γερµανία) µε τη συµµετοχή ειδικών στον τοµέα 

του περιβάλλοντο̋ και τη̋ ενέργεια̋, 

εκπροσώπου̋ ευρωπἀκών τοπικών αρχών και 

του επιχειρηµατικού κόσµου.  

 

    

    



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

   

            

21 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.lhttp://www.lhttp://www.lhttp://www.localocalocalocal----renewablesrenewablesrenewablesrenewables----

conference.org/freiburg2010/conference.org/freiburg2010/conference.org/freiburg2010/conference.org/freiburg2010/    

 

Η συνεισφορά του Πολιτισµού στην Η συνεισφορά του Πολιτισµού στην Η συνεισφορά του Πολιτισµού στην Η συνεισφορά του Πολιτισµού στην 

καταπολέµηση τη̋ Φτώχεια̋ και του καταπολέµηση τη̋ Φτώχεια̋ και του καταπολέµηση τη̋ Φτώχεια̋ και του καταπολέµηση τη̋ Φτώχεια̋ και του 

Κοινωνικού ΑποκλεισµούΚοινωνικού ΑποκλεισµούΚοινωνικού ΑποκλεισµούΚοινωνικού Αποκλεισµού    

(Βρυξέλλε̋, 17(Βρυξέλλε̋, 17(Βρυξέλλε̋, 17(Βρυξέλλε̋, 17----19 Οκτωβρίου 2010)19 Οκτωβρίου 2010)19 Οκτωβρίου 2010)19 Οκτωβρίου 2010)    

    
Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Έτου̋ για την 

καταπολέµηση τη̋ Φτώχεια̋ και του Κοινωνικού 

Αποκλεισµού (2010), η Βελγική Προεδρία 

διοργανώνει συνέδριο µε σκοπό να αναδείξει την 

πολιτιστική διάσταση των κοινωνικών πολιτικών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eutrio.be/http://www.eutrio.be/http://www.eutrio.be/http://www.eutrio.be/    

48484848οοοο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για Βιώσιµε̋ Πόλει̋ ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για Βιώσιµε̋ Πόλει̋ ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για Βιώσιµε̋ Πόλει̋ ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για Βιώσιµε̋ Πόλει̋

(Τσάρλεστον, 17(Τσάρλεστον, 17(Τσάρλεστον, 17(Τσάρλεστον, 17----21 Οκτωβρίου 2010)21 Οκτωβρίου 2010)21 Οκτωβρίου 2010)21 Οκτωβρίου 2010)    

    
Η δηµοτική αρχή του Τσάρλεστον (ΗΠΑ) 

διοργανώνει το 48ο διεθνέ̋ συνέδριο τη̋ µε θέµα 

τη δηµιουργία βιώσιµων, φιλικών προ̋ τα παιδιά 

κοινοτήτων µέσω τη̋ κατασκευή̋ ασφαλών οδών 

και χώρων πρασίνου. 

 

    

    
    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.livablecities.org/conferences/forthcom.livablecities.org/conferences/forthcom.livablecities.org/conferences/forthcom.livablecities.org/conferences/forthcom

inginginging----conferences/78conferences/78conferences/78conferences/78----48th48th48th48th----conferenceconferenceconferenceconference----inininin----

charleston.htmlcharleston.htmlcharleston.htmlcharleston.html    

    

Η διαχείριση των σχέσεων πόλη̋ και Η διαχείριση των σχέσεων πόλη̋ και Η διαχείριση των σχέσεων πόλη̋ και Η διαχείριση των σχέσεων πόλη̋ και 

υπαίθρου: Στρατηγικέ̋ και εργαλεία για υπαίθρου: Στρατηγικέ̋ και εργαλεία για υπαίθρου: Στρατηγικέ̋ και εργαλεία για υπαίθρου: Στρατηγικέ̋ και εργαλεία για 

την Αστική Ανάπτυξη και Βιώσιµε̋ την Αστική Ανάπτυξη και Βιώσιµε̋ την Αστική Ανάπτυξη και Βιώσιµε̋ την Αστική Ανάπτυξη και Βιώσιµε̋ 

σχέσει̋ κατά την περιαστική χρήση τη̋ σχέσει̋ κατά την περιαστική χρήση τη̋ σχέσει̋ κατά την περιαστική χρήση τη̋ σχέσει̋ κατά την περιαστική χρήση τη̋ 

γη̋ (Κοπεγχάγη, 1γη̋ (Κοπεγχάγη, 1γη̋ (Κοπεγχάγη, 1γη̋ (Κοπεγχάγη, 19999----22 Οκτωβρίου 2010)22 Οκτωβρίου 2010)22 Οκτωβρίου 2010)22 Οκτωβρίου 2010)
 

Στο πλαίσιο του 6ου Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋- 

Πλαισίου  για την Έρευνα, και ειδικότερα, του 

ερευνητικού σχεδίου PLUREL για την περιαστική 

χρήση τη̋ γη̋, διοργανώνεται από το 

Πανεπιστήµιο τη̋ Κοπεγχάγη̋ διεθνέ̋ συνέδριο  

    

 
στο οποίο θα διερευνηθούν τα ζητήµατα που 

αφορούν στη χρήση τη̋ γη̋ σε περιαστικέ̋ 

περιοχέ̋, τι̋ αστικέ̋-αγροτικέ̋ περιφέρειε̋ σε 

έναν παγκοσµιοποιηµένο κόσµο, την ποιότητα 
ζωή̋ και τα οικοσυστήµατα στι̋ αστικέ̋- 
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

            

αγροτικέ̋ περιφέρειε̋, τη βιώσιµη αστική 

ανάπτυξη στι̋ αναδυόµενε̋ οικονοµίε̋ κ.α. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.plurel.net/Default.aspx?id=87 

Οικοδοµώντα̋ τη Βιωσιµότητα Οικοδοµώντα̋ τη Βιωσιµότητα Οικοδοµώντα̋ τη Βιωσιµότητα Οικοδοµώντα̋ τη Βιωσιµότητα ––––    

Στοκχόλµη 2010Στοκχόλµη 2010Στοκχόλµη 2010Στοκχόλµη 2010    

(Στοκχόλµη, 19(Στοκχόλµη, 19(Στοκχόλµη, 19(Στοκχόλµη, 19----20 Οκτωβρίου 2010)20 Οκτωβρίου 2010)20 Οκτωβρίου 2010)20 Οκτωβρίου 2010)    

    
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή ανακήρυξε τη Στοκχόλµη 

ω̋ Ευρωπἀκή Πράσινη Πρωτεύουσα για το 2010. 

Σκοπό̋ τη̋ απονοµή̋ του σχετικού βραβείου 

είναι η προώθηση πολιτικών που δηµιουργούν τι̋ 

πρὁποθέσει̋ για µια καλύτερη ζωή για του̋ 

πολίτε̋ των αστικών κέντρων. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το διεθνέ̋ συνέδριο για τη βιωσιµότητα 

που θα πραγµατοποιηθεί στη σουηδική 

πρωτεύουσα θα εξετάσει επιτυχηµένε̋ τοπικέ̋ 

πρωτοβουλίε̋ αστικού σχεδιασµού που οδήγησαν 

τη Στοκχόλµη σε αυτή τη διάκριση. 

 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.trippus.se/eventus/userfiles/20387.pdfhttp://www.trippus.se/eventus/userfiles/20387.pdfhttp://www.trippus.se/eventus/userfiles/20387.pdfhttp://www.trippus.se/eventus/userfiles/20387.pdf

    

Παγκόσµιο Συνέδριο Αστική̋ Ανάπτυξη̋ Παγκόσµιο Συνέδριο Αστική̋ Ανάπτυξη̋ Παγκόσµιο Συνέδριο Αστική̋ Ανάπτυξη̋ Παγκόσµιο Συνέδριο Αστική̋ Ανάπτυξη̋ 

(Σαν Σεµπαστιάν, 24(Σαν Σεµπαστιάν, 24(Σαν Σεµπαστιάν, 24(Σαν Σεµπαστιάν, 24----28 Οκτωβρίου 2010)28 Οκτωβρίου 2010)28 Οκτωβρίου 2010)28 Οκτωβρίου 2010)

    
Το Επαρχιακό Συµβούλιο τη̋ Gipuzkoa, στο Σαν 

Σεµπαστιάν στη χώρα των Βάσκων, φιλοξενεί το 

34ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αστική̋ Ανάπτυξη̋ µε 

βασικό θέµα συζήτηση̋ να καταστεί ο αστικό̋ 

χώρο̋ τόπο̋ διαρκού̋ παραγωγή̋ καινοτοµία̋ 

στον οποίο η νέα αστική κουλτούρα παρέχει  
    

«ευφυή πρόσβαση» σε όλου̋ του̋ κατοίκου̋ και 

του̋ εργαζόµενου̋. 

    

    
    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.intahttp://www.intahttp://www.intahttp://www.inta----aivn.org/en/inta34aivn.org/en/inta34aivn.org/en/inta34aivn.org/en/inta34----homehomehomehome    

    

Πόλει̋ Βιοποικιλότητα̋Πόλει̋ Βιοποικιλότητα̋Πόλει̋ Βιοποικιλότητα̋Πόλει̋ Βιοποικιλότητα̋    

(Ναγκόγια(Ναγκόγια(Ναγκόγια(Ναγκόγια----Ιαπωνία, 24Ιαπωνία, 24Ιαπωνία, 24Ιαπωνία, 24----26 Οκτωβρίου 26 Οκτωβρίου 26 Οκτωβρίου 26 Οκτωβρίου 

2010)2010)2010)2010)    

    
Η πρώτη συνάντηση των πόλεων για τη 

βιοποικιλότητα πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο 

του 2007 στην πόλη Curitiba τη̋ Βραζιλία̋ όπου 

υπογραµµίστηκε στη σχετική διακήρυξη «η 

σηµασία τη̋ εµπλοκή̋ των τοπικών αρχών στι̋ 

παγκόσµιε̋ προσπάθειε̋ για την προστασία και 

βιώσιµη χρήση τη̋ βιοποικιλότητα̋».  

 

 
Στη συνέχεια, το Μάιο του 2008 στη Βόννη 

αναγνωρίστηκε ο ρόλο̋ των πόλεων στη 

Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία των 

Ηνωµένων Εθνών.  Στη φετινή διοργάνωση τη̋ 

συνόδου για τη βιοποικιλότητα που θα 

πραγµατοποιηθεί στην πόλη Ναγκόγια τη̋ 

Ιαπωνία̋ αναµένεται να επιβεβαιωθεί η 

σηµασία των πόλεων για τη βιοποικιλότητα 

µέσω τη̋ ανταλλαγή̋ εµπειριών µεταξύ των 

τοπικών αρχών και τη̋ έκκληση̋ προ̋ τον 

υπόλοιπο κόσµο για τη διεύρυνση των τοπικών 

πρωτοβουλιών για τη διατήρηση τη̋ βιολογική̋ 

ποικιλοµορφία̋. 
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            Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.cop10.jp/citysummit/english/about.htmlhttp://www.cop10.jp/citysummit/english/about.htmlhttp://www.cop10.jp/citysummit/english/about.htmlhttp://www.cop10.jp/citysummit/english/about.html    

    

Βιώσιµε̋ Μεταφορέ̋ και Ποιότητα Ζωή̋ Βιώσιµε̋ Μεταφορέ̋ και Ποιότητα Ζωή̋ Βιώσιµε̋ Μεταφορέ̋ και Ποιότητα Ζωή̋ Βιώσιµε̋ Μεταφορέ̋ και Ποιότητα Ζωή̋ 

στι̋ Πόλει̋ (Μπουένο̋ Άιρε̋, 25στι̋ Πόλει̋ (Μπουένο̋ Άιρε̋, 25στι̋ Πόλει̋ (Μπουένο̋ Άιρε̋, 25στι̋ Πόλει̋ (Μπουένο̋ Άιρε̋, 25----27 27 27 27 

Οκτωβρίου 2010)Οκτωβρίου 2010)Οκτωβρίου 2010)Οκτωβρίου 2010)    
 

Η Συνεργασία για την Αστική Κινητικότητα στον 

αναπτυσσόµενο κόσµο (CODATU) ήταν αποτέλεσµα 

του παγκόσµιου συνεδρίου για τι̋ αστικέ̋ 

µεταφορέ̋ που πραγµατοποιήθηκε στο Ντακάρ το 

1980.  

 

 
 

Με µέλη από το χώρο τη̋ έρευνα̋, τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋, τη̋ βιοµηχανία̋ και των 

µεταφορών, η εν λόγω ένωση αποβλέπει σε διεθνέ̋ 

επίπεδο στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην 

υποστήριξη τακτικών συναντήσεων σε διεθνεί̋ 

συνόδου̋, στη σύνταξη µελετών και υλοποίηση 

ερευνητικών σχεδίων, σε περιοδικέ̋ εκδόσει̋ και 

στη διοργάνωση σεµιναρίων κατάρτιση̋. Το φετινό 

συνέδριο τη̋ CODATU θα εξετάσει ζητήµατα όπω̋ 

οι πολιτικέ̋ των αστικών µεταφορών, οι υπηρεσίε̋ 

βιώσιµων µεταφορών, και η βελτίωση τη̋ 

ποιότητα̋ των δηµόσιων µέσων µεταφορά̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.codatu.org/english/conferences/buenos_aire

s2010.htm 

 

9999οοοο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Υγεία στι̋  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Υγεία στι̋  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Υγεία στι̋  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Υγεία στι̋ 

Πόλει̋ (Νέα Υόρκη, 27Πόλει̋ (Νέα Υόρκη, 27Πόλει̋ (Νέα Υόρκη, 27Πόλει̋ (Νέα Υόρκη, 27----29 Οκτωβρίου 2010)29 Οκτωβρίου 2010)29 Οκτωβρίου 2010)29 Οκτωβρίου 2010)

    
Η ∆ιεθνή̋ Ένωση για την  Αστική Υγεία και η Ιατρική 

Ακαδηµία τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋ διοργανώνουν το 9ο 
    

διεθνέ̋ συνέδριο για την υγεία στα αστικά 

κέντρα. Βασική θεµατική του συνεδρίου είναι η 

ορθή διακυβέρνηση για υγιεί̋ πόλει̋, µε 

ειδικότερο ενδιαφέρον στι̋ θετικέ̋ συνέπειε̋ 

των αστικών πολιτικών στον τοµέα τη̋ υγεία̋ 

καθώ̋ και στι̋ κοινωνικέ̋ πολιτικέ̋ που 

απαιτούνται σε αυτό το πεδίο τη̋ δηµόσια̋ 

πολιτική̋. 

    

    
    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.nyam.org/icuh2010/index.html#http://www.nyam.org/icuh2010/index.html#http://www.nyam.org/icuh2010/index.html#http://www.nyam.org/icuh2010/index.html#    

    

Πόλει̋ τη̋ Επικοινωνία̋ (Βἀµάρη, 29Πόλει̋ τη̋ Επικοινωνία̋ (Βἀµάρη, 29Πόλει̋ τη̋ Επικοινωνία̋ (Βἀµάρη, 29Πόλει̋ τη̋ Επικοινωνία̋ (Βἀµάρη, 29----

31 Οκτωβρίου 2010)31 Οκτωβρίου 2010)31 Οκτωβρίου 2010)31 Οκτωβρίου 2010)    

    
Το Πανεπιστήµιο τη̋ Βἀµάρη̋ διοργανώνει 

διεθνέ̋ επιστηµονικό συνέδριο για την 

αλληλόδραση των ΜΜΕ, των αστικών χώρων και 

τη̋ κοινωνία̋. Εν προκειµένω, το συνέδριο θα 

διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο τα νέα ΜΜΕ 

επαναπροσδιορίζουν σηµασιολογικά τον αστικό 

χώρο και τον κοινωνικό περίγυρο και 

επηρεάζουν την αρχιτεκτονική στι̋ πόλει̋, 

δηµιουργώντα̋ νέε̋ κοινωνικέ̋ και πολιτιστικέ̋ 

πρακτικέ̋.  

 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 
http://www.mediacityproject.org/en_EN/events/conf

erence-10/ 
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Το Παιδί στην Πόλη Το Παιδί στην Πόλη Το Παιδί στην Πόλη Το Παιδί στην Πόλη     

(Φλωρεντία, 27(Φλωρεντία, 27(Φλωρεντία, 27(Φλωρεντία, 27----29 Οκτωβρίου 2010)29 Οκτωβρίου 2010)29 Οκτωβρίου 2010)29 Οκτωβρίου 2010)    
 

Το Ίδρυµα ‘Παιδί στην Πόλη’ και το Ευρωπἀκό 

δίκτυο ‘Πόλει̋ φιλικέ̋ προ̋ το Παιδί’,  σε 

συνεργασία µε την Ένωση των Ολλανδικών ∆ήµων 

και το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και 

Περιφερειών, διοργανώνουν συνέδριο µε θέµα 

«Παιδί στην Πόλη» µε σκοπό την προώθηση 

πόλεων φιλικών προ̋ τα παιδιά και την 

καταπολέµηση τη̋ παιδική̋ φτώχεια̋.  

    

    
    

Επίση̋, στη διάρκεια του συνεδρίου θα 

συζητηθούν η προώθηση τη̋ ενεργού ιδιότητα̋ 

του πολίτη για τα παιδιά και του̋ νέου̋ και η 

ανάδειξη τοπικών πρωτοβουλιών για την 

προώθηση και υπεράσπιση του δικαιώµατο̋ του 

παιδιού στο παιχνίδι. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.childinthecity.com/5thhttp://www.childinthecity.com/5thhttp://www.childinthecity.com/5thhttp://www.childinthecity.com/5th----EditionEditionEditionEdition----ChildChildChildChild----

inininin----thethethethe----CityCityCityCity----2010/Conference/Themes2010/Conference/Themes2010/Conference/Themes2010/Conference/Themes----ofofofof----thethethethe----

conference/page/3236/conference/page/3236/conference/page/3236/conference/page/3236/    

    
 

BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux 2010: Ώρα των Τοπικών και  2010: Ώρα των Τοπικών και  2010: Ώρα των Τοπικών και  2010: Ώρα των Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών για ΣκέψηΠεριφερειακών Αρχών για ΣκέψηΠεριφερειακών Αρχών για ΣκέψηΠεριφερειακών Αρχών για Σκέψη    

(Μπορντώ, 28(Μπορντώ, 28(Μπορντώ, 28(Μπορντώ, 28----29 Οκτωβρ29 Οκτωβρ29 Οκτωβρ29 Οκτωβρίου 2010)ίου 2010)ίου 2010)ίου 2010)    
 

Με την υποστήριξη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, 

το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και 

Περιφερειών διοργανώνει συνέδριο για το ρόλο 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο νέο 

µοντέλο τη̋ ευρωπἀκή̋ διακυβέρνηση̋ και για 

τι̋ τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ απαντήσει̋ στι̋ 

ευρωπἀκέ̋ και παγκόσµιε̋ προκλήσει̋ 

(οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, 

Συνθήκη τη̋ Λισσαβόνα̋). 

    
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.codatu.org/english/conferences/buenos_

aires2010.htm 
 

Αστικοποίηση και Πράσινη Αστικοποίηση και Πράσινη Αστικοποίηση και Πράσινη Αστικοποίηση και Πράσινη 

ΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονική    

(Χάµιρπουρ(Χάµιρπουρ(Χάµιρπουρ(Χάµιρπουρ----Ινδία, 30Ινδία, 30Ινδία, 30Ινδία, 30----31 Οκτωβρίου 31 Οκτωβρίου 31 Οκτωβρίου 31 Οκτωβρίου 

2010)2010)2010)2010)    
 

Το Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων τη̋ Ινδία̋ και το 

Εθνικό Ίδρυµα Τεχνολογία̋ διοργανώνουν 

συνέδριο για την αστικοποίηση και την πράσινη 

αρχιτεκτονική. Οι βιώσιµε̋ πόλει̋, οι 

προκλήσει̋ τη̋ αστικοποίηση̋, οι τάσει̋ τη̋ 

πράσινη̋ αρχιτεκτονική̋ και οι καινοτοµίε̋ 

στην τεχνολογία κατασκευών αποτελούν τι̋ 

βασικέ̋ θεµατικέ̋ ενότητε̋ του συνεδρίου. 

    

ΠληροφΠληροφΠληροφΠληροφορίε̋:ορίε̋:ορίε̋:ορίε̋:    
http://www.nith.ac.in/events/conhttp://www.nith.ac.in/events/conhttp://www.nith.ac.in/events/conhttp://www.nith.ac.in/events/con----arch.pdfarch.pdfarch.pdfarch.pdf    
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Θέµατα Ευρωπἀκών Θέµατα Ευρωπἀκών Θέµατα Ευρωπἀκών Θέµατα Ευρωπἀκών 

ΟργανισµώνΟργανισµώνΟργανισµώνΟργανισµών    
Ευρωπἀκή ΈνωσηΕυρωπἀκή ΈνωσηΕυρωπἀκή ΈνωσηΕυρωπἀκή Ένωση    
    

Η Ευρωπἀκή Ατζέντα για τον ΠολιτισµόΗ Ευρωπἀκή Ατζέντα για τον ΠολιτισµόΗ Ευρωπἀκή Ατζέντα για τον ΠολιτισµόΗ Ευρωπἀκή Ατζέντα για τον Πολιτισµό
 

Στι̋ 19 Ιουλίου τ.ε. η Ευρωπἀκή Επιτροπή 

υιοθέτησε έκθεση σχετικά µε την ευρωπἀκή 

ατζέντα για τον πολιτισµό, η οποία από το Μάιο 

του 2007 αποτελεί την πρώτη ευρωπἀκή 

στρατηγική για τον πολιτισµό στην εποχή τη̋ 

παγκοσµιοποίηση̋. Οι βασικοί στόχοι τη̋ 

ατζέντα̋ αφορούν στην προώθηση τη̋ 

πολιτιστική̋ πολυµορφία̋ και του 

διαπολιτισµικού διαλόγου και  στην προώθηση 

του πολιτισµού ω̋ καταλύτη δηµιουργικότητα̋ 

στο πλαίσιο τη̋ προώθηση̋ τη̋ στρατηγική̋ 

τη̋ Λισσαβόνα̋ και ω̋ ζωτική̋ παραµέτρου 

των διεθνών σχέσεων τη̋ Ε.Ε. 

 

 
 

Η εν λόγω έκθεση εξετάζει την πρόοδο ω̋ προ̋ 

την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων τη̋ 

Ατζέντα̋ και των προτεραιοτήτων που έθεσε το 

Συµβούλιο τη̋ ΕΕ στο πρόγραµµα εργασία̋ για  

    

    

τον πολιτισµό κατά την περίοδο 2008-2010. 

Επίση̋, στην έκθεση αξιολογούνται οι πρώτε̋ 

εµπειρίε̋ από την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού 

και από τον δοµηµένο διάλογο µε φορεί̋ του 

πολιτιστικού τοµέα. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/our----policypolicypolicypolicy----

development/doc/library/acte_EL.pdfdevelopment/doc/library/acte_EL.pdfdevelopment/doc/library/acte_EL.pdfdevelopment/doc/library/acte_EL.pdf    

    

Νέο ευρωπἀκό πλαίσιο για τον Νέο ευρωπἀκό πλαίσιο για τον Νέο ευρωπἀκό πλαίσιο για τον Νέο ευρωπἀκό πλαίσιο για τον 

ΤουριΤουριΤουριΤουρισµόσµόσµόσµό    

    
Στη διατήρηση τη̋ Ευρώπη̋ ω̋ κορυφαίου 

τουριστικού προορισµού, αποσκοπεί η 

ανακοίνωση που εξέδωσε στι̋ 30 Ιουνίου τ.ε. η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή σχετικά µε την ανάληψη 

πρωτοβουλιών σε κοινοτικό επίπεδο για την 

προαγωγή τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ και τη̋ 

βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ του κλάδου.  

 

Για την επίτευξη του στόχου η ανακοίνωση τη̋ 

Επιτροπή̋ προτείνει 21 ενέργειε̋ που 

περιλαµβάνουν:  

 

1. Βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ του 

τουριστικού κλάδου στην Ευρώπη.  

 

-Ενίσχυση τη̋ καινοτοµία̋, ώστε ο τοµέα̋ και οι 

επιχειρήσει̋ να µπορέσουν να προσαρµοστούν 

στι̋ νέε̋ τάσει̋ που επικρατούν στη 

συµπεριφορά του καταναλωτή και να 

ξεπεράσουν τα καθιερωµένα πρότυπα του 

κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή στηρίζει την ιδέα µια̋ κοινή̋ 

«πλατφόρµα̋ τουρισµού ΤΠΕ» µεταξύ των 

σηµαντικότερων συντελεστών του κλάδου 

(ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, κ.λπ. ).  

 

-Επιµήκυνση τη̋ τουριστική̋ περιόδου, µέσω 

τη̋ διευκόλυνση̋ µια̋ µορφή̋ προγραµµάτων 

ανταλλαγών για του̋ νέου̋, του̋ ηλικιωµένου̋, 

τι̋ οικογένειε̋ µε οικονοµικέ̋ δυσχέρειε̋ και τα  
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άτοµα µε αναπηρία ώστε να ταξιδεύουν κατά τη 

διάρκεια τη̋ χαµηλή̋ περιόδου. Κατά δεύτερον, 

ένα̋ µηχανισµό̋ ανταλλαγή̋ πληροφοριών σε 

ευρωπἀκό επίπεδο θα µπορούσε να βοηθήσει 

στον καλύτερο συντονισµό των σχολικών 

διακοπών µεταξύ των κρατών µελών.  

 

-Βελτίωση τη̋ κοινωνικο-οικονοµική̋ γνώση̋ 

του τουρισµού που χρειάζεται για την ανάπτυξη 

καλύτερου συντονισµού τρεχουσών ερευνητικών 

δραστηριοτήτων στο πεδίο του τουρισµού. Ένα 

εικονικό ευρωπἀκό παρατηρητήριο τουρισµού 

θα µπορούσε να παράσχει, σε µεσοπρόθεσµη 

βάση, ένα δίκτυο για το συντονισµό και την 

ανάλυση τη̋ έρευνα̋ στον τοµέα του τουρισµού, 

που θα µπορούσε επίση̋ να ενεργεί ω̋ χώρο̋ 

συγκέντρωση̋ πληροφοριών για ολόκληρη την ΕΕ 

αναφορικά µε εξελίξει̋ στην τουριστική 

βιοµηχανία. 

 

2. Προαγωγή τη̋ ανάπτυξη̋ βιώσιµου, 

υπεύθυνου και προσανατολισµένου στην 

ποιότητα τουρισµού  

 

-∆ιευκόλυνση τη̋ ανταλλαγή̋ των βέλτιστων 

πρακτικών µεταξύ των δικτύων περιφερειακών 

και βιώσιµων προορισµών µε σκοπό την 

ανάπτυξη δεικτών βιώσιµη̋ διαχείριση̋.  

 

-Ανάπτυξη ενό̋ σήµατο̋ «Ποιοτικό̋ τουρισµό̋», 

  
 

    

    

    

ω̋ ανταµοιβή επιτευγµάτων στον τοµέα τη̋ 

βελτίωση̋ τη̋ ποιότητα̋ των υπηρεσιών που 

παρέχονται από ευρωπἀκέ̋ επιχειρήσει̋ και 

προορισµού̋.  

 

-Εκπόνηση ενό̋ σήµατο̋ στη βάση δεικτών 

βιώσιµη̋ διαχείριση̋ για την προαγωγή 

τουριστικών προορισµών που εφαρµόζουν 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά 

κριτήρια.  

 

-Πρόταση ενό̋ Χάρτη που θα θεσπίζει κριτήρια 

βιώσιµου και υπεύθυνου τουρισµού στη βάση 

του οποίου θα απονέµεται ένα ευρωπἀκό 

βραβείο σε τουριστικέ̋ επιχειρήσει̋ και 

προορισµού̋.  

 

3. Παγίωση τη̋ εικόνα̋ και τη̋ προβολή̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ ω̋ συνόλου βιώσιµων και υψηλή̋ 

ποιότητα̋ προορισµών  

 

-Η δηµιουργία και η παραγωγή ενό̋ 

«ευρωπἀκού εµπορικού σήµατο̋», που σε στενή 

συνεργασία µε τα κράτη µέλη θα βοηθήσει στην 

ευχερέστερη διάκριση από άλλου̋ διεθνεί̋ 

προορισµού̋.  
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-Η βελτιωµένη συνεργασία µε εθνικού̋ 

οργανισµού̋ και την ευρωπἀκή τουριστική 

βιοµηχανία για την προαγωγή των ευρωπἀκών 

τουριστικών πρὀόντων µέσω τη̋ δικτυακή̋ 

πύλη̋ visiteurope.com.  

 

4. Υποστήριξη τη̋ ένταξη̋ του τουρισµού στι̋ 

πολιτικέ̋ και τα χρηµατοδοτικά µέσα τη̋ ΕΕ. Ο 

τουρισµό̋ αναπόφευκτα διασυνδέεται µε άλλε̋ 

πολιτικέ̋. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα 

βελτιώσει την ενσωµάτωση και το συντονισµό 

πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στον τουρισµό, 

όπω̋ τα δικαιώµατα των ταξιδιωτών, η 

προστασία του καταναλωτή και η εσωτερική 

αγορά.  

 

Όπω̋ επισηµαίνει η Ευρωπἀκή Επιτροπή, µε 370 

εκατοµµύρια διεθνεί̋ αφίξει̋ το 2008, η Ευρώπη 

καλύπτει περισσότερο από το 40% του 

αντίστοιχου παγκόσµιου αριθµητικού µεγέθου̋ - 

θέση που χρειάζεται να διατηρηθεί. Ο τοµέα̋ 

απασχολεί το 5,2% των εργαζοµένων στην ΕΕ και 

συνεισφέρει το 5% του συνολικού ΑΕΠ τη̋ 

Κοινότητα̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/filehttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/filehttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/filehttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/file

s/communications/communication2010_en.pdfs/communications/communication2010_en.pdfs/communications/communication2010_en.pdfs/communications/communication2010_en.pdf    

    

Ενίσχυση του πιλοτικού προγράµµατο̋ Ενίσχυση του πιλοτικού προγράµµατο̋ Ενίσχυση του πιλοτικού προγράµµατο̋ Ενίσχυση του πιλοτικού προγράµµατο̋ 

ERASMUS «Νέοι επιχειρηµατίε̋»ERASMUS «Νέοι επιχειρηµατίε̋»ERASMUS «Νέοι επιχειρηµατίε̋»ERASMUS «Νέοι επιχειρηµατίε̋»    

    
Η Ε.Ε. αυξάνει τον πρὁπολογισµό του 

προγράµµατο̋ ERASMUS που αποβλέπει στην 

κατάρτιση νέων επιχειρηµατιών. Από το 2009 

µέχρι σήµερα, δόθηκε η δυνατότητα σε 2200 νέου̋ 

να εργαστούν, για περίοδο µέχρι έξι µηνών, µαζί 

µε έναν έµπειρο επιχειρηµατία σε άλλη χώρα τη̋ 

Ε.Ε. προκειµένου να αποκτήσουν τι̋ απαραίτητε̋ 

δεξιότητε̋ για την ορθή διαχείριση µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων. Το 2011, προβλέπεται να 

διατεθούν 3 εκατ. ευρώ για τη συµµετοχή 1200 

νέων δικαιούχων, ενώ ο ετήσιο̋ πρὁπολογισµό̋     
    

του    προγράµµατο̋ το 2012 θα αυξηθεί σε 7 εκατ. 

ευρώ και το 2013 σε 8 εκατ. ευρώ. 

 
Πληροφορίες: 

http://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/index.php?lan=el 

    

Έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για Έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για Έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για Έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για 

τι̋ νέε̋ διαδικασίε̋ επιλογή̋  των τι̋ νέε̋ διαδικασίε̋ επιλογή̋  των τι̋ νέε̋ διαδικασίε̋ επιλογή̋  των τι̋ νέε̋ διαδικασίε̋ επιλογή̋  των 

προτάσεων στα Ευρωπἀκά προτάσεων στα Ευρωπἀκά προτάσεων στα Ευρωπἀκά προτάσεων στα Ευρωπἀκά 

Προγράµµατα για την Εκπαίδευση, τη Προγράµµατα για την Εκπαίδευση, τη Προγράµµατα για την Εκπαίδευση, τη Προγράµµατα για την Εκπαίδευση, τη 

Νεολαία και τον ΠολιτισµόΝεολαία και τον ΠολιτισµόΝεολαία και τον ΠολιτισµόΝεολαία και τον Πολιτισµό    

    
Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋, οι νέε̋ διαδικασίε̋ απλούστευση̋ 

των διαδικασιών επιλογή̋ των προτάσεων που 

υποβάλλονται από του̋ δικαιούχου̋ στα 

Ευρωπἀκά Προγράµµατα για την Εκπαίδευση, τη 

Νεολαία και τον Πολιτισµό έχουν µειώσει 

σηµαντικά τον χρόνο αναµονή̋ των αιτούντων 

για τα αποτελέσµατα.   

 

Ω̋ γνωστόν, στι̋ 16 ∆εκεµβρίου του 2008, το 

Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

εξέδωσαν τέσσερι̋ αποφάσει̋ που τροποποιούν 

τι̋ νοµικέ̋ βάσει̋ των προγραµµάτων στον 

τοµέα τη̋ δια βίου µάθηση̋, του πολιτισµού, τη̋ 

νεολαία̋ και τη̋ συµµετοχή̋ του πολίτη στα 

κοινά. Οι αποφάσει̋ αυτέ̋ εξάλειψαν από τη 

διαδικασία τη̋ συµβουλευτική̋ επιτροπή̋ που 

περιγράφεται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του 

Συµβουλίου, τη̋ 28η̋ Ιουνίου 1999, ορισµένε̋ 

αποφάσει̋ επιλογή̋ που έλαβε η Επιτροπή  

    

    

    

    

    

    



 

για τη χορήγηση επιδοτήσεων στο πλαίσιο των 

εν λόγω προγραµµάτων. Σκοπό̋ ήταν η     

απλοποίηση των διαδικασιών και η 

συντόµευση του χρόνου που απαιτείται για τη 

λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν άµεσα του̋ 

δικαιούχου̋, προ̋ όφελο̋ τη̋ ταχύτερη̋ και πιο 

αποτελεσµατική̋ υλοποίηση̋ των 

προγραµµάτων. Σύµφωνα µε τι̋ αρχικέ̋ νοµικέ̋ 

βάσει̋, η εντό̋ περιοριστικών προθεσµιών 

διαβούλευση µε το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και 

τι̋ επιτροπέ̋ των προγραµµάτων ήταν 

υποχρεωτική πριν από τη λήψη των επίσηµων 

αποφάσεων χορήγηση̋ εκ µέρου̋ τη̋ 

Επιτροπή̋. Ορισµένε̋ φορέ̋ στι̋ περιόδου̋ 

ελέγχου προσετίθεντο και οι περίοδοι διακοπή̋ 

δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα να 

προκαλούνται περαιτέρω καθυστερήσει̋ στην 

υλοποίηση. 

 

Με την έναρξη ισχύο̋ των τροποποιητικών 

αποφάσεων, η διαδικασία τη̋ συµβουλευτική̋ 

επιτροπή̋ αντικαταστάθηκε από µια διαδικασία 

ενηµέρωση̋. Η Επιτροπή υποχρεούται πλέον 

να ενηµερώνει το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και τι̋ 

επιτροπέ̋ των προγραµµάτων εντό̋ δύο 

εργάσιµων ηµερών σχετικά µε τι̋ αποφάσει̋ 

επιλογή̋ που έλαβε. Ο απαιτούµενο̋ χρόνο̋ για 

τη διαδικασία επιλογή̋ από την προθεσµία 

υποβολή̋ έω̋ την έκδοση τη̋ απόφαση̋ 

χορήγηση̋ τη̋ επιδότηση̋ και τη γνωστοποίηση 
 

στου̋ δικαιούχου̋ µειώθηκε σηµαντικά για όλα 

τα προγράµµατα. 
 

Μάλιστα, στην περίπτωση του προγράµµατο̋ 

«Ευρώπη για του̋ πολίτε̋»,    του οποίου η 

Υπηρεσία µα̋ είναι εθνικό σηµείο επαφή̋, το 

όφελο̋ ανήλθε, κατά  µέσο όρο, σε 22 ηµέρε̋ σε 

σύγκριση µε το 2008 και σε 12 ηµέρε̋ σε 

σύγκριση µε το 2007. Ωστόσο, δύο δράσει̋ 

παρουσιάζουν µια εξαίρεση: δεν εξοικονοµήθηκε 

χρόνο̋ για τι̋ δράσει̋ 1.4 και 1.5 ανάµεσα στο 

2009 και το 2008. Τα σχέδια αυτά («Σχέδια 

πολιτών» και «Μέτρα στήριξη̋») εµφανίζουν 

περισσότερη πολυπλοκότητα και είναι 

µεγαλύτερα σε µέγεθο̋ από άλλα πιο 

παραδοσιακά σχέδια, όπω̋ η αδελφοποίηση 

πόλεων. Αυτό, εντούτοι̋, δεν είχε αντίκτυπο 

στου̋ δικαιούχου̋, διότι το  αποτέλεσµα τη̋ 

επιλογή̋ του̋ γνωστοποιήθηκε εγκαίρω̋, ώστε 

να αρχίσει η υλοποίηση των σχεδίων κατά τα 

προβλεπόµενα. 

 

 
Ω̋ εκ τούτου, σύµφωνα µε την έκθεση τη̋ 

Επιτροπή̋, ο σηµαντικό̋ περιορισµό̋ των 

καθυστερήσεων ενίσχυσε την αποδοτικότητα των 

προγραµµάτων, δίδοντα̋ τη δυνατότητα 

στου̋ αιτούντε̋ να ενηµερώνονται ακόµα 

νωρίτερα για τι̋ αποφάσει̋ επιλογή̋, γεγονό̋ το 

οποίο είχε θετικά αποτελέσµατα στη 

βιωσιµότητα των συµπράξεων για την υλοποίηση 

των σχεδίων και, συνεπώ̋, στην ποιότητα των 

ίδιων των σχεδίων.  
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Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋    
 

Η Πολιτική Ατζέντα του Κογκρέσου Η Πολιτική Ατζέντα του Κογκρέσου Η Πολιτική Ατζέντα του Κογκρέσου Η Πολιτική Ατζέντα του Κογκρέσου 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για 

την περίοδο 2011την περίοδο 2011την περίοδο 2011την περίοδο 2011----2012201220122012    

    
Στο πλαίσιο τη̋ συνολική̋ µεταρρύθµιση̋ τη̋ 

λειτουργία̋ του Κογκρέσου Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου τη̋ 

Ευρώπη̋ (ΣτΕ) που ξεκίνησε τα τελευταία δύο 

χρόνια, υιοθετήθηκε στι̋ 18 Ιουνίου τ.ε. από τη 

∆ιαρκή Επιτροπή του ένα κείµενο µε στρατηγικέ̋ 

κατευθύνσει̋, το οποίο θα συζητηθεί κατά τη 

19η σύνοδο του αντιπροσωπευτικού οργάνου 

των φορέων τη̋ αυτοδιοίκηση̋ του ΣτΕ στι̋ 26-

28 Οκτωβρίου τ.ε. Εν προκειµένω, οι βασικέ̋ 

προτεραιότητε̋ του Κογκρέσου συνοψίζονται 

στα εξή̋: 

 

• Νέα δυναµική στι̋ ελεγκτικέ̋ 

δραστηριότητε̋ του Κογκρέσου, οι οποίε̋ 

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του 

Ευρωπἀκού Χάρτη Τοπική̋ Αυτονοµία̋. 

Ο έλεγχο̋ πλέον του Κογκρέσου θα 

λαµβάνει υπόψη του το Πλαίσιο 

Αναφορά̋ για την Περιφερειακή 

∆ηµοκρατία, το οποίο υιοθετήθηκε κατά 

την υπουργική σύνοδο τη̋ Ουτρέχτη̋ το 

περασµένο έτο̋, καθώ̋ και την 

πρόσφατη απόφασή του για το ρόλο των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών στο 

σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

• ∆ιεύρυνση τη̋ διαδικασία̋ 

παρακολούθηση̋ των τοπικών εκλογών 

σε συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα του 

ΣτΕ, τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών και 

του Γραφείου για του̋ ∆ηµοκρατικού̋ 

Θεσµού̋ και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

του ΟΑΣΕ. 

• Στοχευµένη αρωγή στο πλαίσιο 

προγραµµάτων συνεργασία̋ µε τα 

κράτη-µέλη στου̋ τοµεί̋ τη̋ τοπική̋ 

διακυβέρνηση̋ και των εκλογικών 

διαδικασιών. 
 

    
• Νέα τοπική διάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. Ο σεβασµό̋ των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν είναι 

αποκλειστική αρµοδιότητα των εθνικών 

κρατών. Είναι και µια βασική ευθύνη των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών αφού 

αποτελεί ουσιώδη όρο για την ορθή τοπική 

και περιφερειακή διακυβέρνηση. Σύµφωνα 

µε την  κοινή διακήρυξη που υιοθέτησε µε 

τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα του ΣτΕ, το Κογκρέσο οφείλει 

να ενηµερώνει τι̋ τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ για τι̋ ευθύνε̋ του̋ 

σε αυτό το πεδίο δηµόσια̋ πολιτική̋ µέσω 

τη̋ προώθηση̋ είτε βέλτιστων πρακτικών 

σε τοπικό επίπεδο, είτε µηχανισµών 

διαµεσολάβηση̋ (ανεξάρτητοι τοπικοί και 

περιφερειακοί συνήγοροι του πολίτη).    

• Εναρµόνιση των θεµατικών 

δραστηριοτήτων του Κογκρέσου (τήρηση 

του ΕΧΤΑ, του Πλαισίου Αναφορά̋ για την 

Περιφερειακή ∆ηµοκρατία, τη̋ πλήρου̋ 

συµµετοχή̋ των πολιτών στην πολιτική 

ζωή και των ίσων ευκαιριών σε τοπικό 

επίπεδο κ.α.) µε τι̋ βασικέ̋ αξίε̋ του ΣτΕ.    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=RES(2010)304https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=RES(2010)304https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=RES(2010)304https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=RES(2010)304

&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=Congress&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=Congress&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=Congress&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=Congress

&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0c&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0c&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0c&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0c
ee1&BackColorLogged=FFCee1&BackColorLogged=FFCee1&BackColorLogged=FFCee1&BackColorLogged=FFC679679679679    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
Ευρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή Επιτροπή    
 

 
 

Για την προστασία του φυσικού µα̋ Για την προστασία του φυσικού µα̋ Για την προστασία του φυσικού µα̋ Για την προστασία του φυσικού µα̋ 

κεφαλαίου: Μια στρατηγική τη̋ ΕΕ µε κεφαλαίου: Μια στρατηγική τη̋ ΕΕ µε κεφαλαίου: Μια στρατηγική τη̋ ΕΕ µε κεφαλαίου: Μια στρατηγική τη̋ ΕΕ µε 

στόχο τη διατήρηση τη̋ στόχο τη διατήρηση τη̋ στόχο τη διατήρηση τη̋ στόχο τη διατήρηση τη̋ 

βιοποικιλότητα̋ και τη διασφάλιση βιοποικιλότητα̋ και τη διασφάλιση βιοποικιλότητα̋ και τη διασφάλιση βιοποικιλότητα̋ και τη διασφάλιση 

τη̋ παροχή̋ υπηρεσιών τη̋ παροχή̋ υπηρεσιών τη̋ παροχή̋ υπηρεσιών τη̋ παροχή̋ υπηρεσιών 

οικοσυστήµατο̋ µέχρι το 2020οικοσυστήµατο̋ µέχρι το 2020οικοσυστήµατο̋ µέχρι το 2020οικοσυστήµατο̋ µέχρι το 2020    
 

Η βιοποικιλότητα, δηλαδή η ποικιλία των 

οικοσυστηµάτων, ειδών και γονιδίων, συνιστά 

το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη. Είναι 

αναπόσπαστο µέρο̋ τη̋ αειφόρου ανάπτυξη̋ 

δεδοµένου ότι παρέχει ζωτική̋ σηµασία̋ 

αγαθά και υπηρεσίε̋, όπω̋ είναι η τροφή, η 

δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα και η 

ρύθµιση των θαλασσών και των άλλων 

υδάτων, που στηρίζουν την οικονοµική 

ευµάρεια, την κοινωνική ευηµερία και την 

ποιότητα ζωή̋. Σε συνδυασµό µε την κλιµατική 

αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητα̋ αποτελεί 

τη σοβαρότερη περιβαλλοντική απειλή 

παγκοσµίω̋ και συνεπάγεται σηµαντικέ̋ 

απώλειε̋, τόσο οικονοµικέ̋ όσο και από 

πλευρά̋ ευηµερία̋. 

 

Το 2001, η Ευρωπἀκή Ένωση (ΕΕ) έθεσε ω̋ 

στόχο την ανάσχεση τη̋ απώλεια̋ στην ΕΕ 

µέχρι το 2010. Το 2002, δεσµεύτηκε να 
επιδιώξει τον παγκόσµια̋ εµβέλεια̋ στόχο να  

    

 

µειωθεί σηµαντικά η απώλεια βιοποικιλότητα̋ 

ανά την υφήλιο έω̋ το 2010. Στη συνέχεια, 

εντάθηκαν οι προσπάθειε̋ για την αντιµετώπιση 

του προβλήµατο̋ αυτού και, το 2006, η Επιτροπή 

εξέδωσε πρόγραµµα δράση̋ τη̋ ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα, µε σκοπό την επιτάχυνση τη̋ 

προόδου. 

 

Ωστόσο, παρόλε̋ τι̋ µέχρι τούδε προσπάθειε̋, 

υπάρχουν σαφεί̋ ενδείξει̋ ότι η ΕΕ δεν θα 

επιτύχει τον στόχο τη̋. Στη σύνοδο του Μαρτίου 

του 2009 για το περιβάλλον, το Συµβούλιο έκανε 

έκκληση να αποκτήσει η ΕΕ νέο όραµα και στόχο 

όσον αφορά τη βιοποικιλότητα βασιζόµενη, αλλά 

και συµβάλλοντα̋, στι̋ διεθνεί̋ συζητήσει̋ 

σχετικά µε ένα παγκόσµιο όραµα για τη 

βιοποικιλότητα µετά το 2010, στο πλαίσιο ενό̋ 

επικαιροποιηµένου στρατηγικού σχεδίου που 

πρέπει να θεσπιστεί µέχρι τα τέλη του 2010, 

προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή η σύµβαση 

των Ηνωµένων Εθνών για τη βιολογική 

ποικιλότητα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

µηνών διεξήχθησαν διαβουλεύσει̋ µε του̋ 

εµπλεκόµενου̋ φορεί̋, µε θέµα τη χάραξη 

πολιτική̋ σχετικά µε τη βιοποικιλότητα για µετά 

το 2010. 

 

Στόχο̋, εποµένω̋, τη̋ παρούσα̋ διαβούλευση̋ 

είναι η συλλογή απόψεων από ένα εύρο̋ φορέων 

για τι̋ ενδεχόµενε̋ πολιτικέ̋ επιλογέ̋ για τη 

στρατηγική τη̋ ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µετά το 

2010. 

 

Προθεσµία: 22 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 22 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 22 Οκτωβρίου 2010Προθεσµία: 22 Οκτωβρίου 2010    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biohttp://ec.europa.eu/environment/consultations/biohttp://ec.europa.eu/environment/consultations/biohttp://ec.europa.eu/environment/consultations/bio
decline.htm#lang%20en.htmdecline.htm#lang%20en.htmdecline.htm#lang%20en.htmdecline.htm#lang%20en.htm    



 
Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋     

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο 

∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPAEIPAEIPAEIPA))))    
 

 
Tutorial: Project Cycle Management: A Technical GuideTutorial: Project Cycle Management: A Technical GuideTutorial: Project Cycle Management: A Technical GuideTutorial: Project Cycle Management: A Technical Guide 

Ηµεροµηνία: 1111    ΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3636http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3636http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3636http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3636    

 

PublicPublicPublicPublic----Private Partnerships: PPP in Health CarePrivate Partnerships: PPP in Health CarePrivate Partnerships: PPP in Health CarePrivate Partnerships: PPP in Health Care 

Ηµεροµηνία: 4444----5 Οκτωβρίου 20105 Οκτωβρίου 20105 Οκτωβρίου 20105 Οκτωβρίου 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://sehttp://sehttp://sehttp://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3491minars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3491minars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3491minars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3491    

 
Lisbon Treaty: A new Energy Policy for Europe?Lisbon Treaty: A new Energy Policy for Europe?Lisbon Treaty: A new Energy Policy for Europe?Lisbon Treaty: A new Energy Policy for Europe? 

Ηµεροµηνία: 4444----5 Οκτωβρίου 20105 Οκτωβρίου 20105 Οκτωβρίου 20105 Οκτωβρίου 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/http://seminars.eipa.eu/en/http://seminars.eipa.eu/en/http://seminars.eipa.eu/en/oooorder_activity/one/&tid=3570rder_activity/one/&tid=3570rder_activity/one/&tid=3570rder_activity/one/&tid=3570

 

CAF Training Event: Quality Management in the Public CAF Training Event: Quality Management in the Public CAF Training Event: Quality Management in the Public CAF Training Event: Quality Management in the Public 

Sector Sector Sector Sector ---- The Common Assessment Framework in  The Common Assessment Framework in  The Common Assessment Framework in  The Common Assessment Framework in 

ActionActionActionAction 

Ηµεροµηνία: 7777----8 Οκτωβρίου 20108 Οκτωβρίου 20108 Οκτωβρίου 20108 Οκτωβρίου 2010 

Τόπο̋: ΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνη    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3534http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3534http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3534http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3534    

    

European Environmental Policy European Environmental Policy European Environmental Policy European Environmental Policy ---- The Making of  The Making of  The Making of  The Making of 

Environmental and Climate Policies in BrusselsEnvironmental and Climate Policies in BrusselsEnvironmental and Climate Policies in BrusselsEnvironmental and Climate Policies in Brussels     

Ηµεροµηνία: 11111111----12 Οκτωβρ12 Οκτωβρ12 Οκτωβρ12 Οκτωβρίου 2010ίου 2010ίου 2010ίου 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3745http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3745http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3745http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3745    

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Understanding DecisionUnderstanding DecisionUnderstanding DecisionUnderstanding Decision----Making in the European Making in the European Making in the European Making in the European 

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

Ηµεροµηνία: 14141414----15 Οκτωβρίου 201015 Οκτωβρίου 201015 Οκτωβρίου 201015 Οκτωβρίου 2010 

Τόπο̋: ΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνη    

Πληροφορίε̋:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=3619=3619=3619=3619 

 

Implementing the Structural Funds RegulationsImplementing the Structural Funds RegulationsImplementing the Structural Funds RegulationsImplementing the Structural Funds Regulations    

Ηµεροµηνία: 21212121----22 Οκτωβρίου22 Οκτωβρίου22 Οκτωβρίου22 Οκτωβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3650http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3650http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3650http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3650    

    

How to Implement European Law at Regional and How to Implement European Law at Regional and How to Implement European Law at Regional and How to Implement European Law at Regional and 

Local Level: Local Governments' Involvement in EU Local Level: Local Governments' Involvement in EU Local Level: Local Governments' Involvement in EU Local Level: Local Governments' Involvement in EU 

Integration with regard to ImplementationIntegration with regard to ImplementationIntegration with regard to ImplementationIntegration with regard to Implementation 
Ηµεροµηνία: 21212121----22 22 22 22 ΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνη    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////homehomehomehome////listlistlistlist/&/&/&/&pgpgpgpg=3=3=3=3    

    

Integrity Management in the Public Sector: How to Integrity Management in the Public Sector: How to Integrity Management in the Public Sector: How to Integrity Management in the Public Sector: How to 

Really Make a DifferenceReally Make a DifferenceReally Make a DifferenceReally Make a Difference 
Ηµεροµηνία: 25252525----26 26 26 26 ΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/home/list/&pg=3http://seminars.eipa.eu/en/home/list/&pg=3http://seminars.eipa.eu/en/home/list/&pg=3http://seminars.eipa.eu/en/home/list/&pg=3    

 
European Forum for Leaders: Human Resource European Forum for Leaders: Human Resource European Forum for Leaders: Human Resource European Forum for Leaders: Human Resource 

Management in Times of Budget Cuts and the Management in Times of Budget Cuts and the Management in Times of Budget Cuts and the Management in Times of Budget Cuts and the 

Demographic ChangeDemographic ChangeDemographic ChangeDemographic Change 

Ηµεροµηνία: 25252525----26 26 26 26 ΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_http://seminars.eipa.eu/en/order_http://seminars.eipa.eu/en/order_http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4169activity/one/&tid=4169activity/one/&tid=4169activity/one/&tid=4169    

    

How to Prepare a Budget How to Prepare a Budget How to Prepare a Budget How to Prepare a Budget ---- A Technical Guide A Technical Guide A Technical Guide A Technical Guide 

Ηµεροµηνία: 28282828----29 29 29 29 ΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=36http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=36http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=36http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3685858585    

 

    

    
 



    

    

    

    

    

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

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

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

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

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

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Ε λλη ν ικ ή

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

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋    
 

� Επιδότηση δράσεων διαπολιτισµικού 
διαλόγου 

� Επιχορήγηση ενηµερωτικών δράσεων 
για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 

� Υποστήριξη Πολιτιστικών Φεστιβάλ 

� Χρηµατοδότηση δράσεων για το 
Ευρωπαϊκό Έτος για τον Εθελοντισµό 
(2011) 

� Πράσινη Ανάπτυξη και Λιµάνια της 
Μεσογείου 

� Χρυσά Αστέρια Αδελφοποιηµένων 
Πόλεων 

� Οι Βιώσιµες Πόλεις της Ευρώπης 

� Σεµινάριο για την υλοποίηση σχεδίου 
αδεδλφοποίησης πόλεων 

 

 

                                                                                            

 Ευρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά Προγράµµατα    

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Προσκλήσεις-Προθεσµίες Σε αυτό το τεύχο̋Σε αυτό το τεύχο̋Σε αυτό το τεύχο̋Σε αυτό το τεύχο̋    

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 

 

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 9 

 

∆ιεθνή Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 12 

 

∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 13 

 

Ευρωπαϊκά Θέµατα 20 

 

∆ιεθνή Θέµατα 27 

 

∆ιαβουλεύσει̋                                               29                                    

 

Σεµινάρια Κατάρτισης 31 
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Ε λλη ν ικ ή

1. 1. 1. 1. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων του Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων του Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων του Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων του 

Ευρωµεσογειακού Ιδρύµατο̋ Ευρωµεσογειακού Ιδρύµατο̋ Ευρωµεσογειακού Ιδρύµατο̋ Ευρωµεσογειακού Ιδρύµατο̋ AnnaAnnaAnnaAnna    LindhLindhLindhLindh: : : :                     

                ‘Πόλει̋, Μετανάστε̋ & Πολυµορφία’‘Πόλει̋, Μετανάστε̋ & Πολυµορφία’‘Πόλει̋, Μετανάστε̋ & Πολυµορφία’‘Πόλει̋, Μετανάστε̋ & Πολυµορφία’    

Με κεντρική θεµατολογία «Πόλει̋, Μετανάστε̋ και 

Πολυµορφία» και «Ειρηνική Συνύπαρξη», το ίδρυµα 

Anna Lindh δηµοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση 

υποβολή̋ προτάσεων για την επιχορήγηση σχεδίων µε 

στρατηγικά πεδία τη µετανάστευση και το 

διαπολιτισµικό διάλογο στι̋ πόλει̋.  

 

Το Ίδρυµα Anna Lindh ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 2004 

και ουσιαστικά πρόκειται για το φορέα που 

δηµιουργήθηκε για να προωθήσει τον πνευµατικό, 

κοινωνικό και πολιτιστικό διάλογο ανάµεσα στι̋ 43 

συµµετέχουσε̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωµεσογειακή̋ 

Συνεργασία̋. Κύριο̋ στόχο̋ τη̋ πρωτοβουλία̋ αυτή̋ 

είναι να φέρει σε επαφή ανθρώπου̋ και οργανώσει̋ 

των δύο πλευρών τη̋ Μεσογείου, δίνοντα̋ έµφαση 

στην, µέσω τη̋ εκπαίδευση̋ και επιµόρφωση̋, 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. 

 



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

   

      2 

2222. . . . Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 

δράσει̋ ενηµέρωση̋ για την Κοινή δράσει̋ ενηµέρωση̋ για την Κοινή δράσει̋ ενηµέρωση̋ για την Κοινή δράσει̋ ενηµέρωση̋ για την Κοινή 

Αγροτική ΠοΑγροτική ΠοΑγροτική ΠοΑγροτική Πολιτική τη̋ Ε.Ε.λιτική τη̋ Ε.Ε.λιτική τη̋ Ε.Ε.λιτική τη̋ Ε.Ε.    
 

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα 

πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για τη δράση 

«Υποστήριξη δράσεων ενηµέρωση̋ σχετικά µε την 

Κοινή Αγροτική Πολιτική». Η πρόσκληση υποβολή̋ 

προτάσεων βασίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

814/2000 του Συµβουλίου, τη̋ 17η̋ Απριλίου 

2000, περί δράσεων ενηµέρωση̋ στον τοµέα τη̋ 

Κοινή̋ Αγροτική̋ Πολιτική̋ (ΚΑΠ), ο οποίο̋ ορίζει 

το είδο̋ και το περιεχόµενο των δράσεων 

ενηµέρωση̋ που είναι δυνατόν να 

συγχρηµατοδοτηθούν από την Ένωση. Οι δράσει̋ 

ενηµέρωση̋ (συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ 

προετοιµασία̋, τη̋ υλοποίηση̋, τη̋ 

παρακολούθηση̋ και τη̋ αξιολόγηση̋) θα 

υλοποιηθούν από την 1η Μα˙ου 2011 έω̋ τι̋ 30 

Απριλίου 2012.  

 

 

 

Οι αιτήσει̋ θα πρέπει να επικεντρώνουν το 

θεµατικό πεδίο των προτάσεών του̋ στα εξή̋ 

στρατηγικά πεδία δράση̋: 

• Πόλει̋, µετανάστε̋ και πολυµορφία 

• Συνύπαρξη και Πολιτισµό̋ τη̋ Ειρήνη̋ 

 

∆ικαίωµα συµµετοχή̋ στην παρούσα πρόσκληση 

έχουν νοµικά πρόσωπα (και οι ΟΤΑ) που είναι και 

µέλη (µόνον για του̋ αναδόχου̋ του 

προτεινόµενου σχεδίου) σε ένα από 43 εθνικά 

δίκτυα του ιδρύµατο̋ Anna Lindh. Στην περίπτωση 

τη̋ χώρα̋ µα̋, αρµόδιο̋ φορέα̋ είναι το 

Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού.  

 

Το µέγιστο ποσό επιδότηση̋ ανέρχεται στι̋ 

20.000 ευρώ, ενώ το ελάχιστο στι̋ 10.000 ευρώ. Η 

επιδότηση καλύπτει το 60% του συνόλου των 

επιλέξιµων δαπανών τη̋ προτεινόµενη̋ δράση̋. 

 

Προθεσµία: 1 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 1 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 1 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 1 Νοεµβρίου 2010    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Anna Lindh EuroAnna Lindh EuroAnna Lindh EuroAnna Lindh Euro----Mediterranean FoundationMediterranean FoundationMediterranean FoundationMediterranean Foundation    For the For the For the For the 

Dialogue between CulturesDialogue between CulturesDialogue between CulturesDialogue between Cultures    

E-mail: http://www.euromedalex.org/news/launch-

call-proposals-2010 

&&&&    

Ελληνικό Ίδρυµα ΠολιτΕλληνικό Ίδρυµα ΠολιτΕλληνικό Ίδρυµα ΠολιτΕλληνικό Ίδρυµα Πολιτισµούισµούισµούισµού    

Στρατηγού Καλλάρη 50 

Τ.Κ.15442 Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα 

Τηλ: 210 6776540 

Fax: 210 6725826 

E-mail:  hfc-centre@hfc.gr  



Ω̋ δράση ενηµέρωση̋ νοείται κάθε αυτοτελή̋ 

και συνεκτική ενηµερωτική εκδήλωση, η οποία 

διοργανώνεται µε βάση ενιαίο πρὁπολογισµό. 

Οι ενέργειε̋ που περιλαµβάνονται σε µια 

τέτοια εκδήλωση µπορούν να κυµαίνονται από 

ένα απλό συνέδριο έω̋ µια πλήρη εκστρατεία 

ενηµέρωση̋ που καλύπτει διάφορα είδη 

δραστηριοτήτων ενηµέρωση̋, οι οποίε̋ 

πραγµατοποιούνται σε µία ή περισσότερε̋ 

περιφέρειε̋ των κρατών µελών. Σε περίπτωση 

τέτοιου είδου̋ εκστρατειών, οι διάφορε̋ 

προβλεπόµενε̋ δραστηριότητε̋ πρέπει να 

συνδέονται µεταξύ του̋, και να εντάσσονται σε 

σαφή θεωρητική προσέγγιση και τα 

επιδιωκόµενα αποτελέσµατα αλλά και το 

χρονοδιάγραµµα εργασία̋ πρέπει να 

ανταποκρίνονται στου̋ στόχου̋ του έργου και 

στην πραγµατικότητα. Οι ενέργειε̋ πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν στην Ευρωπἀκή Ένωση των 

27 κρατών-µελών και να τηρούν συγκεκριµένα 

χρονικά όρια.  

 

 

Το ποσό τη̋ επιχορήγηση̋ που ζητείται από 

την Επιτροπή θα κυµαίνεται µεταξύ 20.000 και µεταξύ 20.000 και µεταξύ 20.000 και µεταξύ 20.000 και 

300.000 ευρώ300.000 ευρώ300.000 ευρώ300.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του κατ’ 

αποκοπή ποσού για τι̋ δαπάνε̋ προσωπικού).  

 

 

 

 

 

Η χρηµατοδοτική συνεισφορά τη̋ Επιτροπή̋ 

στι̋ αιτήσει̋ που θα επιλεγούν περιορίζεται σε 

ποσοστό 50% των συνολικών επιλέξιµων 

δαπανών εκτό̋ των δαπανών προσωπικού.  

Προθεσµία: 5 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 5 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 5 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 5 Νοεµβρίου 2010 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Αναλυτικέ̋ οδηγίε̋ για του̋ υποψηφίου̋ 

σχετικά µε τα έντυπα υποβολή̋ αιτήσεων 

διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση στο 

διαδίκτυο: 

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

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

2010:231:0008:0022:EL:PDF2010:231:0008:0022:EL:PDF2010:231:0008:0022:EL:PDF2010:231:0008:0022:EL:PDF 

Περαιτέρω, για θέµατα τη̋ νέα̋ Κοινή̋ 

Αγροτική̋ Πολιτική̋ µπορείτε να επικοινωνείτε 

µε το Υπουργείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ καΥπουργείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ καΥπουργείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ καΥπουργείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και ι ι ι 

ΤροφίµωνΤροφίµωνΤροφίµωνΤροφίµων (κκ. Π. Πέζαρο̋, Τζ. Πολύζου, Σωτ. 

Κουτσοµήτρο̋ και Ελ. Αθανασοπούλου, τηλ: 210 

2125508, -5503, -5593, -5506, fax: 210 212 

4119). 

3333. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για . Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για . Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για . Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 

το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 

2007200720072007----2013»2013»2013»2013»    
 

Το Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 2007-2013» 

επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου, 

ο οποίο̋ είναι κοινό̋ για του̋ Ευρωπαίου̋ και 

βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, 

µέσω τη̋ ανάπτυξη̋ συνεργατικών 

δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών 

παραγόντων από τι̋ χώρε̋ που συµµετέχουν 

στο Πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη 

δηµιουργία ευρωπἀκή̋ ιθαγένεια̋. 

 

Το Πρόγραµµα έχει τρει̋ ειδικού̋ στόχου̋: 

 

- ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋ κινητικότητα̋ 

των εργαζοµένων στον τοµέα του πολιτισµού 

- ενίσχυση τη̋ διακρατική̋ κυκλοφορία̋ των 

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και 

πρὀόντων 
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4444. . . . Υλοποίηση αποκεντρωµένων Υλοποίηση αποκεντρωµένων Υλοποίηση αποκεντρωµένων Υλοποίηση αποκεντρωµένων 

δράσεων του Ευρωπἀκού δράσεων του Ευρωπἀκού δράσεων του Ευρωπἀκού δράσεων του Ευρωπἀκού 

Προγράµµατο̋ «Προγράµµατο̋ «Προγράµµατο̋ «Προγράµµατο̋ «Νέα ΓενιάΝέα ΓενιάΝέα ΓενιάΝέα Γενιά σε ∆ράση,  σε ∆ράση,  σε ∆ράση,  σε ∆ράση, 

2007200720072007----2013»2013»2013»2013»    

Το πρόγραµµα «Νέα Γενιά σε ∆ράση» για την 

περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση 

και ενδυνάµωση τη̋ δράση̋ και τη̋ 

συνεργασία̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) στο 

πλαίσιο του προγράµµατο̋ «Νεολαία» τη̋ 

περιόδου 2000-06 και του προγράµµατο̋ 

2004-06 για την προώθηση των οργανισµών 

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ 

νεολαία̋.  

Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην 

κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα 

αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι 

ανήκουν στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει 

επίση̋ να συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση 

και κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να 

καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τη̋ αίσθηση̋ 

τη̋ αµοιβαία̋ αλληλεγγύη̋ και κατανόηση̋ 

των νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό 

αποτελεί επίση̋ τη συνέχεια των στόχων τη̋ 

διαδικασία̋ τη̋ Λισσαβόνα̋. Το Πρόγραµµα 

Νέα Γενιά σε ∆ράση, προκειµένου να επιτύχει 

του̋ σκοπού̋ του, προβλέπει πέντε 

επιχειρησιακέ̋ (αποκεντρωµένε̋ ή κεντρικέ̋) 

∆ράσει̋. 
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 - ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου 

 

Σύµφωνα µε πρόσφατη πρόσκληση υποβολή̋ 

προτάσεων, οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋ καλούνται 

να υποβάλλουν αιτήσει̋ για την κάτωθι 

δραστηριότητα: 

Σκέλο̋ 1.3.6: Στήριξη για ευρωπἀκά πολιτιστικά Σκέλο̋ 1.3.6: Στήριξη για ευρωπἀκά πολιτιστικά Σκέλο̋ 1.3.6: Στήριξη για ευρωπἀκά πολιτιστικά Σκέλο̋ 1.3.6: Στήριξη για ευρωπἀκά πολιτιστικά 

φεστιβάλφεστιβάλφεστιβάλφεστιβάλ    

    

Στόχο̋ του σκέλου̋ αυτού είναι να στηρίξει 

φεστιβάλ που έχουν ευρωπἀκή διάσταση και 

συµβάλλουν στου̋ γενικού̋ στόχου̋ του 

προγράµµατο̋ (δηλαδή κινητικότητα 

επαγγελµατιών, κυκλοφορία έργων και 

διαπολιτισµικό̋ διάλογο̋). Το µέγιστο ποσό 

επιδότηση̋ ανέρχεται σε 100.000 €, το οποίο 

αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των 

επιλέξιµων δαπανών. Η στήριξη µπορεί να 

χορηγηθεί µέχρι και για τρία φεστιβάλ. 

 

Προθεσµία: 15Προθεσµία: 15Προθεσµία: 15Προθεσµία: 15    ΝοεµΝοεµΝοεµΝοεµβρίου 2010βρίου 2010βρίου 2010βρίου 2010    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή̋ Ελλάδα̋ 

Πληροφορίε̋: κκ. Ειρήνη Κοµνηνού, Μάρθα 

Μπίσυλα 

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894 

E-mail: ccp.greece@culture.gr   

Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr/ 

 



 5555. . . . Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων 

για το 7για το 7για το 7για το 7οοοο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα----Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την 

Έρευνα και τηΈρευνα και τηΈρευνα και τηΈρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη ν Τεχνολογική Ανάπτυξη ν Τεχνολογική Ανάπτυξη ν Τεχνολογική Ανάπτυξη 

τη̋ ΕΕτη̋ ΕΕτη̋ ΕΕτη̋ ΕΕ    

    
Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα 

και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το 

βασικό µέσο χρηµατοδότηση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋ για την έρευνα στην Ευρώπη. Το 7ο ΠΠ 

είναι ο φυσικό̋ διάδοχο̋ του έκτου 

προγράµµατο̋ πλαίσιου (6ο ΠΠ) και αποτελεί 

καρπό πολυετών διαβουλεύσεων µε την 

επιστηµονική κοινότητα, ιδρύµατα ερευνών και 

φορεί̋ χάραξη̋ πολιτικών, όπω̋ και άλλου̋ 

ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋. 

 

Από την έναρξή του̋ το 1984, τα προγράµµατα 

πλαίσιο έχουν διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην 

πολυεπιστηµονική έρευνα και τι̋ συνεργατικέ̋ 

δραστηριότητε̋ στην Ευρώπη και εκτό̋ των 

ευρωπἀκών συνόρων. Το 7ο ΠΠ συνεχίζει αυτό 

το έργο και είναι µεγαλύτερο και πιο περιεκτικό 

από τα προγενέστερα προγράµµατα για την 

έρευνα. Με διάρκεια εφαρµογή̋ από το 2007 ω̋ 

το 2013, το πρόγραµµα διαθέτει πρὁπολογισµό 

53,2 δισ. ευρώ για τη συνολική επταετή 

διάρκειά του, τον µεγαλύτερο που έχει διατεθεί 

µέχρι σήµερα για παρόµοια προγράµµατα. 

 

 

 

Αποκεντρωµένε̋ είναι οι δράσει̋, των οποίων, οι 

αιτήσει̋ κατατίθενται στι̋ κατά τόπου̋ Εθνικέ̋ 

Υπηρεσίε̋ των Χωρών του Προγράµµατο̋ (για τη 

χώρα µα̋ αρµόδιο̋ φορέα̋ είναι η Γενική 

Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋) και των οποίων ο 

ενδιαφερόµενο̋ είναι µόνιµο̋ κάτοικο̋ των 

χωρών αυτών. Η Εθνική Υπηρεσία στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση είναι υπεύθυνη για την 

ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋ αξιολόγηση̋, 

χρηµατοδότηση̋ και ελέγχου τη̋. Οι 

αποκεντρωµένε̋ ∆ράσει̋ του Προγράµµατο̋ Νέα 

Γενιά σε ∆ράση είναι οι ακόλουθε̋:    

 

∆ράση 1 Νεολαία για την Ευρώπη 

� ∆ράση 1.1 - Ανταλλαγέ̋ 

Νέων 

� ∆ράση 1.2 - Πρωτοβουλίε̋ 

Νέων 

� ∆ράση 1.3 - ∆ηµοκρατικά 

Σχέδια για Νέου̋ 

� Θεµατική ∆ικτύωση 

∆ράση 2       Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία 

∆ράση 3    Νεολαία στον Κόσµο 

� ∆ράση 3.1 - Συνεργασία µε 

τι̋ γειτονικέ̋ χώρε̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 

� ∆ράση 3.2 - Συνεργασία µε 

άλλε̋ χώρε̋ του κόσµου 

∆ράση 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων 

δραστηριοποιούνται στον          

τοµέα τη̋ νεολαία̋ και των 

οργανώσεων νέων 

∆ράση 5.1    Συναντήσει̋ νέων και αρµόδιων 

τη̋ πολιτική̋ για τη νεολαία 

 

Προθεσµία: 1 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 1 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 1 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 1 Νοεµβρίου 2010    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋    

Συντονίστρια Προγράµµατο̋: 

κα Αναστασία Φιλίνη  

τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

E-mail: a.filini@neagenia.gr 
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υψηλού επιπέδου. Η Επιτροπή επιθυµεί να 

ενθαρρύνει την κατάρτιση και την κινητικότητα 

των ερευνητών ώστε να αξιοποιηθεί πλήρω̋ το 

ανθρώπινο δυναµικό τη̋ έρευνα̋ στην Ευρώπη. 

Το πρόγραµµα αυτό στηρίζεται στην επιτυχία 

των δράσεων «Μαρία Κιουρί» µε τι̋ οποίε̋ 

προσφέρονται, εδώ και αρκετά χρόνια, 

δυνατότητε̋ κινητικότητα̋ και κατάρτιση̋ στου̋ 

Ευρωπαίου̋ ερευνητέ̋. 

 

Το πρόγραµµα Ικανότητε̋ έχει στόχο να 

προσφέρει στου̋ ερευνητέ̋ αποδοτικά και 

αποτελεσµατικά µέσα προκειµένου να ενισχυθεί η 

ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα τη̋ 

ευρωπἀκή̋ έρευνα̋. Προωθεί τι̋ επενδύσει̋ σε 

υποδοµέ̋ έρευνα̋ στι̋ Περιφέρειε̋ χαµηλότερων 

επιδόσεων, τη δηµιουργία Περιφερειακών Πόλων 

έρευνα̋ και την έρευνα προ̋ όφελο̋ των ΜΜΕ. 

∆ίνει επίση̋ βάρο̋ στη διεθνή συνεργασία στον 

τοµέα τη̋ έρευνα̋ καθώ̋ και στο ρόλο τη̋ 

επιστήµη̋ µέσα στην κοινωνία 

 

Νέε̋ προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων για όλα 

τα προγράµµατα του 7ου Προγράµµατο̋ Πλαίσιο 

για την Έρευνα τη̋ ΕΕ ανακοινώθηκαν στι̋ 20 

Ιουλίου τ.ε., µε καταληκτικέ̋ ηµεροµηνίε̋ από τον 

Σεπτέµβριο 2010 έω̋ τον Μάρτιο του 2013. Ο 

πρὁπολογισµό̋ του 7ου ΠΠ για το 2011 

ανέρχεται σε 6,4 δισ. ευρώ, δηλαδή 12% 

υψηλότερο̋ σε σύγκριση µε το 2010.  Οι νέε̋ 

προσκλήσει̋ καλύπτουν όλα τα προγράµµατα. 

Ειδικότερα, για το µήνα Νοέµβριο ενδιαφέρον για 

του̋ ΟΤΑ παρουσιάζουν οι κάτωθι προσκλήσει̋: 
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Τέσσερα κύρια ειδικά προγράµµατα        

Το πρόγραµµα Συνεργασία επιδιώκει να τονώσει 

τη συνεργασία και να ενισχύσει του̋ δεσµού̋ 

µεταξύ τη̋ βιοµηχανία̋ και τη̋ έρευνα̋ σε 

διακρατικό πλαίσιο, ώστε να επιτρέψει στην 

Ευρώπη να κατακτήσει και να διατηρήσει την 

πρωτοπορία σε καίριου̋ τοµεί̋ έρευνα̋. 

Περιλαµβάνει 9 θεµατικού̋ τοµεί̋, για του̋ 

οποίου̋ προβλέπεται αυτόνοµη διαχείριση αλλά 

συµπληρωµατική εφαρµογή: 

� υγεία� 

� τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία� 

� τεχνολογίε̋ τη̋ πληροφορία̋ και τη̋ 

επικοινωνία̋� 

� νανοεπιστήµε̋, νανοτεχνολογίε̋, υλικά και 

νέε̋ τεχνολογίε̋ παραγωγή̋� 

� ενέργεια� 

� περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ 

αλλαγή̋ του κλίµατο̋)� 

� µεταφορέ̋ (συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ 

αεροναυτική̋)� 

� κοινωνικοοικονοµικέ̋ και ανθρωπιστικέ̋ 

επιστήµε̋� 

� ασφάλεια και διάστηµα. 

Το πρόγραµµα Ιδέε̋ επιδιώκει να ενισχύσει την 

έρευνα αιχµή̋ στην Ευρώπη, δηλαδή να 

προωθήσει την ανακάλυψη νέων γνώσεων, οι 

οποίε̋ θα αλλάξουν ριζικά την αντίληψή µα̋ για 

τον κόσµο και τον τρόπο ζωή̋ µα̋. Για το σκοπό 

αυτό, το νέο Ευρωπἀκό Συµβούλιο Έρευνα̋ 

υποστηρίζει τα πιο φιλόδοξα και καινοτόµα έργα. 

Το πρόγραµµα Άνθρωποι κινητοποιεί σηµαντικό 

όγκο χρηµατοοικονοµικών πόρων µε σκοπό τη 

βελτίωση των προοπτικών επαγγελµατική̋ 

σταδιοδροµία̋ των ερευνητών στην Ευρώπη και 

την προσέλκυση περισσότερων νέων ερευνητών  

 



 

  7 
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

• Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:    

o ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια (FP7-ENERGY-2011-1): : : : 

Γενικότερο̋ στόχο̋ του 

προγράµµατο̋ είναι η προσαρµογή 

του τρέχοντο̋ ενεργειακού 

συστήµατο̋ προ̋ ένα περισσότερο 

αειφόρο, λιγότερο εξαρτηµένο από 

εισαγόµενα καύσιµα και βασισµένο 

σε έναν ποικίλο συνδυασµό 

ενεργειακών πόρων, ειδικότερα των 

ΑΠΕ, των ενεργειακών φορέων και 

των µη ρυπαίνοντων πόρων.    

    

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 16 Νοεµβρίου16 Νοεµβρίου16 Νοεµβρίου16 Νοεµβρίου 2010 2010 2010 2010    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

n=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=315 

• Άξονα̋ Άξονα̋ Άξονα̋ Άξονα̋ Συνεργασία:Συνεργασία:Συνεργασία:Συνεργασία:    

o ΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλον (FP7-ENV-NMP-2011): : : : 

Στόχο̋ του προγράµµατο̋ είναι η 

προώθηση τη̋ αειφόρου 

διαχείριση̋ του φυσικού και 

ανθρώπινου περιβάλλοντο̋ και των 

περιβαλλοντικών πόρων µέσω τη̋ 

βελτίωση̋ τη̋ γνώση̋ για την 

αλληλεπίδραση µεταξύ 

βιόσφαιρα̋, οικοσυστηµάτων και 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, 

εργαλείων και υπηρεσιών, για την 

ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των 

παγκόσµιων περιβαλλοντικών 

θεµάτων.    

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 16 Νοεµβρίου16 Νοεµβρίου16 Νοεµβρίου16 Νοεµβρίου 2010 2010 2010 2010    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

n=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=367 

 

• Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:Άξονα̋ Συνεργασία:    

o ΟικοΟικοΟικοΟικο----καινοτοµίακαινοτοµίακαινοτοµίακαινοτοµία: : : : Η πρόσκληση Eco-

innovation περιλαµβάνει τέσσερα 

θέµατα που καλύπτουν την 

ανάπτυξη, τη µέτρηση και τη 

διάδοση τη̋ οικολογική̋ 

καινοτοµία̋. Ο στόχο̋ του κύριου 

θέµατο̋ (ENV.2011.3.1.9-1) τη̋ 

παρούσα̋ πρόσκληση̋ είναι να 

διερευνήσει τοµεί̋ τη̋ έρευνα̋ που 

καταδεικνύουν τα υψηλότερα 

δυνητικά περιβαλλοντικά οφέλη που 

θα µπορούσαν να προκύψουν από 

την αξιοποίηση σε πλήρη κλίµακα 

οικολογικών καινοτόµων λύσεων 

που θα προταθούν από του̋ 

συµµετέχοντε̋.    

    

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 16 Νοεµβρίου16 Νοεµβρίου16 Νοεµβρίου16 Νοεµβρίου 2010 2010 2010 2010    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

n=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=365 

    

Εθνικά ΣηµείαΕθνικά ΣηµείαΕθνικά ΣηµείαΕθνικά Σηµεία Επαφή̋ για το 7 Επαφή̋ για το 7 Επαφή̋ για το 7 Επαφή̋ για το 7οοοο Π.Π.: Π.Π.: Π.Π.: Π.Π.:    

Θεµατική ενότητα «Περιβάλλον»:Θεµατική ενότητα «Περιβάλλον»:Θεµατική ενότητα «Περιβάλλον»:Θεµατική ενότητα «Περιβάλλον»:    

ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτο̋» 

κκ. Θ. Στεριώτη̋, Νικ.Κακίζη̋ 

Τηλ: 210 6503614, 210 6503977 

Θεµατική ενότητα «Ενέργεια»:Θεµατική ενότητα «Ενέργεια»:Θεµατική ενότητα «Ενέργεια»:Θεµατική ενότητα «Ενέργεια»:    

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋ 

κκ. Αν.Γυπάκη̋, Κ. Καραµάνη̋ 

Τηλ: 210 7246824 

 

 

 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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περιεχόµενο των συγκεκριµένων προτεινόµενων 

δράσεων όσο και στι̋ χρησιµοποιούµενε̋ 

µεθόδου̋ για την ανάπτυξη των εν λόγω 

δράσεων.    

 

Οι αιτούντε̋ θα πρέπει να είναι οργανισµοί του 

δηµοσίου τοµέα ή ΜΚΟ τη̋ κοινωνία̋ πολιτών 

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του 

εθελοντισµού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή 

ευρωπἀκό επίπεδο. Περαιτέρω, η πρόταση θα 

πρέπει να υποβληθεί από µια κοινοπραξία 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) φορέων που 

προέρχονται από ένα ή περισσότερα από τα 27 

κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. 

 

 
Οι δράσει̋ θα πρέπει να ξεκινούν από την 15η 

Ιανουαρίου έω̋ και την 31η Μαρτίου του 2011. Η 

µέγιστη διάρκειά του̋ δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει του̋ 12 µήνε̋. Ο συνολικό̋ 

πρὁπολογισµό̋ που προβλέπεται στο πλαίσιο 

τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ ανέρχεται στα 2 εκατ. 

ευρώ. Η κοινοτική χρηµατοδότηση καλύπτει το 60% 

του συνολικού ύψου̋ τη̋ δαπάνη̋ του έργου. 

Επειδή η κατονοµή του ανωτέρω ποσού στα 

κράτη-µέλη γίνεται µε πληθυσµιακά κριτήρια, για 

τη χώρα µα̋ προβλέπεται ένα ποσό που 

κυµαίνεται ανάµεσα στι̋ 48.000 και 60.000 ευρώ. 

 

Προθεσµία: 12 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 12 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 12 Νοεµβρίου 2010Προθεσµία: 12 Νοεµβρίου 2010    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1115_en.pdfhttp://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1115_en.pdfhttp://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1115_en.pdfhttp://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1115_en.pdf

 

Περαιτέρω πληροφορίε̋ για την ανωτέρω 

πρόσκληση αλλά και γενικότερα για το ευρωπἀκό 

έτο̋ για τον εθελοντισµό µπορείτε να 

αναζητήσετε στη Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋    

που αποτελεί το εθνικό σηµείο επαφή̋ για το 

ευρωπἀκό έτο̋ (υπόψη κα Αγγ.Μπούρα, τηλ: 

2102599500 (449), e-mail: aboura@neagenia.gr). 

    

 

 

6666. . . . Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για 

το Ευρωπἀκό Έτο̋ για τον Εθελοντισµό το Ευρωπἀκό Έτο̋ για τον Εθελοντισµό το Ευρωπἀκό Έτο̋ για τον Εθελοντισµό το Ευρωπἀκό Έτο̋ για τον Εθελοντισµό 

(2011)(2011)(2011)(2011)    
 

Σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπἀκού 

Συµβουλίου τη̋ 27η̋ Νοεµβρίου 2009 το έτο̋ 2011 

ορίστηκε «ευρωπἀκό έτο̋ εθελοντικών 

δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό 

συµµετοχή του πολίτη» (εφεξή̋ «ευρωπἀκό 

έτο̋»). Ο γενικό̋ στόχο̋ του ευρωπἀκού έτου̋ 

είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη –κυρίω̋ 

µέσω ανταλλαγή̋ εµπειριών και ορθών 

πρακτικών– των προσπαθειών που καταβάλλουν 

η Κοινότητα, τα κράτη µέλη, οι τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ για τη δηµιουργία συνθηκών 

στην κοινωνία των πολιτών που ευνοούν τον 

εθελοντισµό στην Ευρωπἀκή Ένωση (ΕΕ) καθώ̋ 

και η ενίσχυση τη̋ προβολή̋ των εθελοντικών 

δραστηριοτήτων στην ΕΕ. Στο πλαίσιο τη̋ 

ανωτέρω απόφαση̋ του Συµβουλίου, 

δηµοσιεύθηκε από την Ευρωπἀκή Επιτροπή στι̋ 

24 Σεπτεµβρίου τ.ε. πρόσκληση υποβολή̋ 

προτάσεων για τη χρηµατοδότηση εµβληµατικών 

πρωτοβουλιών µε σκοπό την ανάπτυξη νέων και 

καινοτόµων σχεδίων και προσεγγίσεων για τη 

δηµιουργία µακροπρόθεσµων εταιρικών σχέσεων 

µεταξύ των οργανώσεων τη̋ κοινωνία̋ των 

πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του 

εθελοντισµού. 

 

Η ανωτέρω πρόσκληση αποβλέπει στην 

υποστήριξη ενό̋ ή δύο σχεδίων ανα κράτο̋-

µέλο̋ τη̋ ΕΕ. Πιο συγκεκριµένα, τα 

χρηµατοδοτούµενα σχέδια θα πρέπει να 

στοχεύουν στην δοκιµασία και επεξεργασία νέων 

µέσων και καινοτόµων προσεγγίσεων στο πεδίο 

του εθελοντισµού όσον αφορά τόσο στο  

 



District Council, από την Αγγλία, ενώ 

συνδιοργανωτέ̋-εταίροι του προγράµµατο̋ 

είναι:   

� ∆ήµο̋ Χερσονήσου, Ελλάδα 

� ∆ήµο̋ Puerto Lumbreras, Ισπανία  

� ∆ήµο̋ Hjo, Σουηδία  
 

Ο ∆ήµο̋ Χερσονήσου ω̋ µέλο̋ εταίρο̋ του 

προγράµµατο̋ έχει αναλάβει δράσει̋ όπω̋ : 

 

• Έρευνα-δράση  ανάµεσα στου̋ πολίτε̋ 

τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ για τα θέµατα 

πάνω στα οποία θέλουν να ενηµερωθούν 

• Σχεδιασµό̋ και υλοποίηση εκστρατεία̋ 

ενηµέρωση̋ και ευαισθητοποίηση̋ των 

µελών τη̋ κοινότητα̋  

• Βελτίωση τη̋ πληροφόρηση̋ και 

ενηµέρωση̋ των  κοινοτήτων πάνω σε 

θέµατα ενδοοικογενειακή̋ βία̋ 

• Έκδοση πληροφοριακού υλικού, γραµµένου 

σε απλή γλώσσα ώστε να είναι κατανοητό 

το περιεχόµενο του.   

 

Οι δράσει̋ που έχει αναλάβει ο ∆ήµο̋ 

Χερσονήσου πραγµατοποιούνται σε συνεργασία   

µε τοπικού̋ φορεί̋ και συλλόγου̋, όπω̋ ο 

Σύλλογο̋ Γυναικών Χερσονήσου, ο Ξενώνα̋ για 

την κακοποιηµένη γυναίκα και το παιδί Ηρακλείου 

κ.α. 

 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Χερσονήσου 

κα Μαρία Συµεωνίδου-Σιδερή 

Μέλο̋ Οµάδα̋ Ευρωπἀκών Προγραµµάτων   

Ε-mail: hersondim@otenet.gr 

            dimarhos@hersonissos.gr 

Ιστοσελίδα:  www.spirecentral.org    
 

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

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1111. ∆ήµο̋ Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου): . ∆ήµο̋ Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου): . ∆ήµο̋ Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου): . ∆ήµο̋ Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου):     

Ευαισθητοποίηση των πολιτών στο Ευαισθητοποίηση των πολιτών στο Ευαισθητοποίηση των πολιτών στο Ευαισθητοποίηση των πολιτών στο 

φαινόµενο τη̋ ενδοοικογενειακή̋ φαινόµενο τη̋ ενδοοικογενειακή̋ φαινόµενο τη̋ ενδοοικογενειακή̋ φαινόµενο τη̋ ενδοοικογενειακή̋ 

κακοποίηση̋ κακοποίηση̋ κακοποίηση̋ κακοποίηση̋     

((((Ευρωπἀκό Ευρωπἀκό Ευρωπἀκό Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα DAPHNE III))))    
 

Με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο 

φαινόµενο τη̋ ενδοοικογενειακή̋ κακοποίηση̋, ο 

∆ήµο̋ Χερσονήσου συµµετέχει στην υλοποίηση του 

έργου «SPIRE» (Supporting People in Rural Areas) στο 

πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ «∆άφνη», 

το οποίο χρηµατοδοτεί δράσει̋ κατά 70% για την 

πρόληψη και καταπολέµηση τη̋ βία̋ κατά των 

παιδιών, των νέων ανθρώπων και των γυναικών. 

 

 

Το έργο «SPIRE» αποβλέπει στην ενηµέρωση των 

κατοίκων µη αστικών περιοχών σε θέµατα 

ενδοοικογενειακή̋ βία̋.  Η αναγκαιότητα για τη 

χρηµατοδότηση αυτού του έργου προέκυψε από τη 

δυσκολία εφαρµογή̋ τη̋ κοινωνική̋ πολιτική̋ σε 

µη αστικέ̋ περιοχέ̋ όπου εµφανίζονται 

περιστατικά βία̋ κατά των γυναικών, των νέων 

ανθρώπων και των παιδιών.  Μάλιστα, στο πλαίσιο 

του εν λόγω έργου, διενεργήθηκε µια έρευνα για τα 

θέµατα πάνω στα οποία επιθυµούν να ενηµερωθούν 

οι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου σε σχέση µε την 

ενδοοικογενειακή βία.  Σε δεύτερη φάση 

πραγµατοποιούνται ενηµερώσει̋ και  εκστρατείε̋ 

ευαισθητοποίηση̋ των πολιτών στο θέµα τη̋ 

ενδοοικογενειακή̋ κακοποίηση̋. Επικεφαλή̋-

διοργανωτή̋ του έργου είναι ο ∆ήµο̋ Harborough  
 



2222. ΤΕ∆ΚΝΑ: Σχέδιο αντιµετώπιση̋ . ΤΕ∆ΚΝΑ: Σχέδιο αντιµετώπιση̋ . ΤΕ∆ΚΝΑ: Σχέδιο αντιµετώπιση̋ . ΤΕ∆ΚΝΑ: Σχέδιο αντιµετώπιση̋ 

δασικών πυρκαγιώνδασικών πυρκαγιώνδασικών πυρκαγιώνδασικών πυρκαγιών    

(Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία INTERREGINTERREGINTERREGINTERREG    IVCIVCIVCIVC))))    
 
Στο πλαίσιο τη̋ Κοινοτική̋ Πρωτοβουλία̋ 

INTERREG IVC, εγκρίθηκε η πρόταση «EUFOFINET» 

που υπέβαλε η Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α. και αφορά τη 

δηµιουργία ενό̋ διευρωπἀκού δικτύου για την 

πρόληψη και την αντιµετώπιση των δασικών 

πυρκαγιών. Κατά τα επόµενα δύο χρόνια, θα 

διατεθούν 2.183.246 ευρώ σε ενέργειε̋ 

κεφαλαιοποίηση̋ των καλών πρακτικών και τη̋ 

τεχνογνωσία̋ που διαθέτουν οι Eυρωπαίοι 

εταίροι, ώστε να καταστούν 

αποτελεσµατικότερε̋ οι δράσει̋ που 

αναλαµβάνουν οι εθνικέ̋, περιφερειακέ̋ και 

τοπικέ̋ αρχέ̋ για την προστασία των δασών. 

 

 
 

Στην υλοποίηση του προγράµµατο̋ θα 

συµµετάσχουν 3 ελληνικέ̋ περιφέρειε̋ (Ιονίων 

Νήσων, Β. Αιγαίου, ∆υτική̋ Ελλάδα̋) και 8 

αντίστοιχοι φορεί̋ από τη Γαλλία, τη ∆ανία, το 

Ηνωµένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, την 

Πολωνία και τη Σλοβακία. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α. 

Ε-mail:  euoffice@tedkna.gr  

    
 

3333. . . . Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών:Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών:Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών:Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών:        

∆ράσει̋ διαχείριση̋ για την προστασία ∆ράσει̋ διαχείριση̋ για την προστασία ∆ράσει̋ διαχείριση̋ για την προστασία ∆ράσει̋ διαχείριση̋ για την προστασία 

τη̋ καφέ αρκούδα̋ και οικότοπου τη̋ καφέ αρκούδα̋ και οικότοπου τη̋ καφέ αρκούδα̋ και οικότοπου τη̋ καφέ αρκούδα̋ και οικότοπου 

προτεραιότητα̋ µαύρη̋ πεύκη̋ προτεραιότητα̋ µαύρη̋ πεύκη̋ προτεραιότητα̋ µαύρη̋ πεύκη̋ προτεραιότητα̋ µαύρη̋ πεύκη̋     

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Life+2010)Life+2010)Life+2010)Life+2010)    
 

Το έργο “Εφαρµογή δράσεων διαχείριση̋ για την 

προστασία τη̋ καφέ αρκούδα̋ Ursus arctos και 

του οικότοπου προτεραιότητα̋ µαύρη̋ πεύκη̋ 

Pinus nigra 9530” του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ 

LIFE+2010 διανύει το δεύτερο χρόνο υλοποίησή̋ 

του µε συντονιστή-εταίρο τη Ν.Α. Γρεβενών και 

συνεργαζόµενου̋ φορεί̋ την Αναπτυξιακή 

Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ, τη Μ.Κ.Ο. Καλλιστώ, το 

Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ και την 

εταιρεία Business Architects Consultancy AE.        

Το έργο αποσκοπεί στην εφαρµογή πρότυπων 

δράσεων διατήρηση̋ του δασικού πλούτου και 

ειδών τη̋ άγρια̋ πανίδα̋ στι̋ τρει̋ Περιοχέ̋ 

Natura 2000 (SCIs - SPAs) του Νοµού Γρεβενών: 

«Βασιλίτσα», «Εθνικό̋ ∆ρυµό̋ Πίνδου» και 

«Εθνικό̋ ∆ρυµό̋ Πίνδου - Βάλια Κάλντα - 

Ευρύτερη Περιοχή». Στι̋ κεντρικέ̋ επιδιώξει̋ του 

έργου συγκαταλέγονται η οµαλή συνύπαρξη των 

µεγάλων σαρκοφάγων µε την ορεινή γεωργία και 

κτηνοτροφία τη̋ περιοχή̋, καθώ̋ και η συµβολή 

στη δηµιουργία όρων αποτελεσµατικότερη̋ 

διαχείριση̋ του Εθνικού Πάρκου Βόρεια̋ Πίνδου 

από τον αρµόδιο Φορέα ∆ιαχείριση̋. 

 

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ  
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Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του έργου 

επιδιώκεται: 

• Η αειφορική διαχείριση και ανάδειξη του 

δασικού πλούτου και ειδικότερα των 

υψηλών  παραγωγικών δασών τη̋ 

περιοχή̋, µε εφαρµογή πιλοτικών 

δράσεων δασική̋ διαχείριση̋ για δάση 

πολλαπλών χρήσεων (παραγωγή, 

αναψυχή, φυσικό απόθεµα). 

• Η εφαρµογή πιλοτικών δράσεων 

διαχείριση̋ του πληθυσµού τη̋ αρκούδα̋ 

στην περιοχή του έργου.  

     

• Η συµβολή στην οµαλή συνύπαρξη 

παραγωγικών δραστηριοτήτων τη̋ 

ορεινή̋ ζώνη̋ (κτηνοτροφία, ορεινέ̋ 

καλλιέργειε̋) και µεγάλων σαρκοφάγων 

(αρκούδα, λύκο̋), µε την περαιτέρω 

διάδοση και θεσµική κατοχύρωση µέτρων 

πρόληψη̋ και ενεργού αντιµετώπιση̋ των 

ζηµιών στι̋ γεωργικέ̋ καλλιέργειε̋ και το 

ζωικό κεφάλαιο, αλλά και µε την 

ενηµέρωση των αγροτών πάνω στου̋ 

τρόπου̋ συνύπαρξη̋ των µεγάλων 

σαρκοφάγων µε ανθρώπινε̋ 

δραστηριότητε̋, καθώ̋ και για το 

ενδεχόµενο οικονοµικό όφελο̋ που µπορεί 

να προκύψει από την παρουσία και την 

προβολή των µεγάλων σαρκοφάγων στην 

περιοχή (οικοτουρισµό̋, σήµανση 

αγροτικών πρὀόντων κ.λπ.).  

• Η επιστηµονική τεκµηρίωση και 

υποστήριξη των µέτρων διαχείριση̋ και η 

συµβολή στη δηµιουργία µόνιµων 

υποδοµών (συστηµάτων) παρακολούθηση̋ 

των παραµέτρων που σχετίζονται µε του̋ 

παραπάνω στόχου̋ και δράσει̋.  

  

• Η υλοποίηση δράσεων ενηµέρωση̋ και 

ευαισθητοποίηση̋ των τοπικών 

κοινωνιών και τη̋ κοινή̋ γνώµη̋ 

ευρύτερα και η δηµιουργία 

συµπληρωµατικών υποδοµών 

ενηµέρωση̋ των επισκεπτών τη̋ 

περιοχή̋.  

• Η ενίσχυση τη̋ φύλαξη̋-

πυροπροστασία̋ και η υποστήριξη τη̋ 

λειτουργία̋ του Εθνικού Πάρκου Βόρεια̋ 

Πίνδου µε τη δηµιουργία κατάλληλων 

υποδοµών και την απόκτηση εξοπλισµού 

για την επαναλαµβανόµενη ετησίω̋ 

λειτουργία ενό̋ θεσµού υποστήριξη̋ του 

έργου του Φορέα ∆ιαχείριση̋ από 

εθελοντέ̋ 

 

 

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋:::: 

Κα Χρυσούλα Κριθαριώτη 

Αναπτυξιακή Γρεβενών ΑΕ ΟΤΑ 

Κ. Ταλιαδούρη 16 

Τ.Κ. 51 100 Γρεβενά 

Τηλ: 24620 87380 

E-mail: omeditoud@angre.gr 
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Ο βασικό̋ στόχο̋ τη̋ εν λόγω έκθεση̋ είναι να 

συγκεντρωθούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋ 

του ιδιωτικού τοµέα και των τοπικών αρχών 

από τι̋ χώρε̋ τη̋ Μεσογείου, προκειµένου να 

προωθήσουν ένα νέο µοντέλο συνεργασία̋ για 

την πράσινη ανάπτυξη, ένα ζήτηµα που ενέχει, 

αφενό̋, προκλήσει̋ σε οικονοµικό, 

περιβαλλοντικό και γεωπολιτικό επίπεδο, και 

αφετέρου, ευκαιρίε̋ για µία βιώσιµη ανάπτυξη 

στην ευρω-µεσογειακή περιοχή. Επισηµαίνεται 

παράλληλα ότι η εν θέµατι έκθεση βρίσκεται σε 

συνάφεια και µε την πρωτοβουλία για την 

Ένωση για τη Μεσόγειο.  

Οι θεµατικοί τοµεί̋ τη̋ έκθεση̋ περιλαµβάνουν 

τα εξή̋: 

• Κτίρια 

• Περιβάλλον 

• Ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργειε̋ 

• Τύποι κατανάλωση̋ 

• Μεταφορέ̋ 

• Αποτροπή κλιµατική̋ αλλαγή̋ 

 
 

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 15 Νοεµβρίου15 Νοεµβρίου15 Νοεµβρίου15 Νοεµβρίου 2010 2010 2010 2010    

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    
httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....getisgroupgetisgroupgetisgroupgetisgroup....comcomcomcom 

∆ιεθνή̋ Έκθεση Πράσινη̋ Α∆ιεθνή̋ Έκθεση Πράσινη̋ Α∆ιεθνή̋ Έκθεση Πράσινη̋ Α∆ιεθνή̋ Έκθεση Πράσινη̋ Ανάπτυξη̋: νάπτυξη̋: νάπτυξη̋: νάπτυξη̋: 

Πόλει̋ και Λιµάνια τη̋ Μεσογείου Πόλει̋ και Λιµάνια τη̋ Μεσογείου Πόλει̋ και Λιµάνια τη̋ Μεσογείου Πόλει̋ και Λιµάνια τη̋ Μεσογείου 

(Κάννε̋, 2(Κάννε̋, 2(Κάννε̋, 2(Κάννε̋, 2----4 Φεβρουαρίου 2011)4 Φεβρουαρίου 2011)4 Φεβρουαρίου 2011)4 Φεβρουαρίου 2011)    

Υπό την αιγίδα τη̋ ΟΥΝΕΣΚΟ και του γαλλικού 

Υπουργείου Οικολογία̋, Ενέργεια̋, Βιώσιµη̋ 

και Θαλάσσια̋ Ανάπτυξη̋ και σε συνεργασία 

µε το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµία̋, 

Βιοµηχανία̋ και Απασχόληση̋, την Ένωση 

∆ηµάρχων των Θαλάσσιων Άλπεων, την πόλη 

των Καννών και του̋ ∆ηµάρχου̋ των Αγροτικών 

Περιοχών τη̋ Γαλλία̋, η εταιρεία GETIS Group, 

η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα τη̋ 

πράσινη̋ ανάπτυξη̋, διοργανώνει την 1η 

∆ιεθνή Έκθεση Πράσινη̋ Ανάπτυξη̋ µε θέµα 

«Πόλει̋ και Λιµάνια τη̋ Μεσογείου».  

 

∆ιεθνή∆ιεθνή∆ιεθνή∆ιεθνή Προγράµµατα Προγράµµατα Προγράµµατα Προγράµµατα και  και  και  και 

Πρωτοβουλίε̋Πρωτοβουλίε̋Πρωτοβουλίε̋Πρωτοβουλίε̋    
Προσκλήσεις-Προθεσµίες 
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Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για Πράσινα Κτίρια ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για Πράσινα Κτίρια ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για Πράσινα Κτίρια ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για Πράσινα Κτίρια 

(Σιγκαπούρη, 1(Σιγκαπούρη, 1(Σιγκαπούρη, 1(Σιγκαπούρη, 1----3 Νοεµβρίου 2010)3 Νοεµβρίου 2010)3 Νοεµβρίου 2010)3 Νοεµβρίου 2010)    

    
Το Κέντρο για Πράσινα Αστικά Κέντρα και την 

Οικολογία που εδρεύει στη Σιγκαπούρη διοργανώνει 

το πρώτο διεθνέ̋ συνέδριο για πράσινα κτίρια µε 

σκοπό την οικοδόµηση ενό̋ βιώσιµου αστικού 

περιβάλλοντο̋.  

 

 
 
Με τη συµµετοχή µελών τη̋ ακαδηµἀκή̋ 

κοινότητα̋, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, 

πολεοδόµων, αιρετών τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ 

και εκπροσώπων άλλων κοινωνικών φορέων, το 

συνέδριο θα εξετάσει τα νέα συστήµατα 

εγκατάσταση̋ πράσινων στεγών και προσόψεων, 

βελτίωση̋ τη̋ ποιότητα̋ του αέρα, θερµική̋ και 

ενεργειακή̋ εξοικονόµηση̋, µείωση̋ τη̋ 

ηχορύπανση̋ κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.skyrisegreeneryconference.com/http://www.skyrisegreeneryconference.com/http://www.skyrisegreeneryconference.com/http://www.skyrisegreeneryconference.com/    

 

EEEEπιτυχηµένε̋ Πόλει̋ πιτυχηµένε̋ Πόλει̋ πιτυχηµένε̋ Πόλει̋ πιτυχηµένε̋ Πόλει̋ –––– Όραµα και  Όραµα και  Όραµα και  Όραµα και 

Ταυτότητα (Σαραγόσα, 3Ταυτότητα (Σαραγόσα, 3Ταυτότητα (Σαραγόσα, 3Ταυτότητα (Σαραγόσα, 3----6 Νοεµβρίου 6 Νοεµβρίου 6 Νοεµβρίου 6 Νοεµβρίου 

2010)2010)2010)2010)    

    
Στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του µεγαλύτερου 

ευρωπἀκού δικτύου πόλεων Eurocities θα 

συζητηθούν οι τρόποι µε του̋ οποίου̋ οι πόλει̋  
 

προβάλλουν την ταυτότητά του̋ σε εθνικό και 

διεθνέ̋ επίπεδο. Η µελέτη και ο ανασχεδιασµό̋ 

τη̋ ταυτότητα̋ των πόλεων, η βελτίωση τη̋ 

ελκυστικότητα̋ , η προβολή του̋ και η µέτρηση 

τη̋ απόδοση̋ των αποτελεσµάτων βρίσκονται 

στο επίκεντρο τη̋ θεµατολογία̋ του συνεδρίου. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eurocitieshttp://www.eurocitieshttp://www.eurocitieshttp://www.eurocities2010201020102010.eu.eu.eu.eu    

 

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Κλιµατική ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Κλιµατική ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Κλιµατική ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Κλιµατική 

Αλλαγή (Χονγκ Κονγκ, 3Αλλαγή (Χονγκ Κονγκ, 3Αλλαγή (Χονγκ Κονγκ, 3Αλλαγή (Χονγκ Κονγκ, 3----6 Νοεµβρίου 6 Νοεµβρίου 6 Νοεµβρίου 6 Νοεµβρίου 

2010)2010)2010)2010)    
 

Η πόλη του Χόνγκ Κόνγκ φιλοξενεί τετραήµερο 

διεθνέ̋ συνέδριο µε σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων µεταξύ εκπροσώπων δηµόσιων και 

ιδιωτικών αρχών για την αναζήτηση τρόπων 

αντιµετώπιση̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋. Κατά τη 

διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου 

εκπρόσωποι τοπικών αρχών θα µοιραστούν 

εµπειρίε̋ από την υλοποίηση πολιτικών και τη 

χρήση τη̋ τεχνολογία̋ για ένα αστικό 

περιβάλλον µε χαµηλή κατανάλωση άνθρακα. 

  



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

http://climate.dialogue.org.hk/index.php/enhttp://climate.dialogue.org.hk/index.php/enhttp://climate.dialogue.org.hk/index.php/enhttp://climate.dialogue.org.hk/index.php/en    

    

Πόλει̋ υψηλή̋ ανάπτυξη̋: Απαντώντα̋ Πόλει̋ υψηλή̋ ανάπτυξη̋: Απαντώντα̋ Πόλει̋ υψηλή̋ ανάπτυξη̋: Απαντώντα̋ Πόλει̋ υψηλή̋ ανάπτυξη̋: Απαντώντα̋ 

στι̋ Προκλήσει̋ για τη Βιωσιµότηταστι̋ Προκλήσει̋ για τη Βιωσιµότηταστι̋ Προκλήσει̋ για τη Βιωσιµότηταστι̋ Προκλήσει̋ για τη Βιωσιµότητα 

(Χονγκ Κονγκ και Σεντζέν, 5(Χονγκ Κονγκ και Σεντζέν, 5(Χονγκ Κονγκ και Σεντζέν, 5(Χονγκ Κονγκ και Σεντζέν, 5----8 Νοεµβρίου 8 Νοεµβρίου 8 Νοεµβρίου 8 Νοεµβρίου 

2010)2010)2010)2010)    
 

Το Παγκόσµιο Φόρουµ ∆ηµάρχων δηµιουργήθηκε 

το 2005 στην Κίνα µε σκοπό την προώθηση 

καλύτερη̋ πολιτιστική̋ κατανόηση̋ για µια 

βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Στο φετινό συνέδριό 

του θα συζητηθούν θέµατα διαχείριση̋ τη̋  

 

    

αστική̋ βιωσιµότητα̋ και θα ανταλλαγούν 

πρακτικέ̋ αστική̋ ανάπτυξη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.g-mforum.org/en/ 

Σεµινάριο για τι̋ αδελφοποιήσει̋ Σεµινάριο για τι̋ αδελφοποιήσει̋ Σεµινάριο για τι̋ αδελφοποιήσει̋ Σεµινάριο για τι̋ αδελφοποιήσει̋ 

πόλεων (Κολονία, 9πόλεων (Κολονία, 9πόλεων (Κολονία, 9πόλεων (Κολονία, 9----10 Νοεµβρίου 2010)10 Νοεµβρίου 2010)10 Νοεµβρίου 2010)10 Νοεµβρίου 2010)

    
Το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και 

Περιφερειών (CEMR) διοργανώνει το 3ο σεµινάριο 

για τι̋ αδελφοποιήσει̋ πόλεων, µε ειδικό 

ενδιαφέρον στι̋ χώρε̋ τη̋ Κεντρική̋ και 

Ανατολική̋ Ευρώπη̋. Ο βασικό̋ σκοπό̋ του 

σεµιναρίου είναι η συζήτηση για το ρόλο των 

αδελφοποιήσεων για την ανάπτυξη τη̋ ενεργού 

ιδιότητα̋ του πολίτη. Μολονότι το τρίτο 

σεµινάριο έχει γεωγραφική στόχευση, όπω̋ και 

τα προηγούµενα δύο σε Ταλίν (25-26 Μαρτίου 

τ.ε.) και Μάλτα (17-18 Ιουνίου τ.ε.), των οποίων 

οι εργασίε̋ του επικεντρώθηκαν σε 

πρωτοβουλίε̋ αδελφοποίηση̋ ΟΤΑ των χωρών 

τη̋ Βόρεια̋ και Νότια̋ Ευρώπη̋ αντιστοίχω̋, 

το CEMR απευθύνει πρόσκληση και σε τοπικέ̋ 

αρχέ̋ των ∆υτικών Βαλκανίων.  

 

 
Τα συµπεράσµατα και των τριών σεµιναρίων θα 

συµβάλουν στην προετοιµασία τη̋ Τελική̋ 

∆ιακήρυξη̋ του Συνεδρίου για τι̋ ευρωπἀκέ̋ 

αδελφοποιήσει̋ που θα πραγµατοποιηθεί στο 

Ρύµπνικ τη̋ Πολωνία̋ το Σεπτέµβριο του 2011, 

στο πλαίσιο τη̋ Πολωνική̋ Προεδρία̋ τη̋ ΕΕ. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

κακακακα    Manuella PortierManuella PortierManuella PortierManuella Portier    
EEEE----mail: mail: mail: mail: manuella.portier@ccre.orgmanuella.portier@ccre.orgmanuella.portier@ccre.orgmanuella.portier@ccre.org    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Νέε̋ Πόλει̋ και Πολιτικέ̋Νέε̋ Πόλει̋ και Πολιτικέ̋Νέε̋ Πόλει̋ και Πολιτικέ̋Νέε̋ Πόλει̋ και Πολιτικέ̋    

((((ΑλµέρεΑλµέρεΑλµέρεΑλµέρε----ΟλλανδίαΟλλανδίαΟλλανδίαΟλλανδία, , , , 11111111----12 Νοεµβρίου 12 Νοεµβρίου 12 Νοεµβρίου 12 Νοεµβρίου 2010)2010)2010)2010)    
 

Το ∆ιεθνέ̋ Ινστιτούτο Νέων Πόλεων διοργανώνει το 

τέταρτο ετήσιο συνέδριό του µε θέµα το 

 

 
 

σχεδιασµό και την πολιτική διάσταση νέων πόλεων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

seminar@newtowninstitute.orgseminar@newtowninstitute.orgseminar@newtowninstitute.orgseminar@newtowninstitute.org 

54545454oooo    ΠΠΠΠαγκόσµιο Συνέδριο τη̋ ∆ιεθνού̋ αγκόσµιο Συνέδριο τη̋ ∆ιεθνού̋ αγκόσµιο Συνέδριο τη̋ ∆ιεθνού̋ αγκόσµιο Συνέδριο τη̋ ∆ιεθνού̋ 

Οµοσπονδία̋ για τη Στέγαση και τη Οµοσπονδία̋ για τη Στέγαση και τη Οµοσπονδία̋ για τη Στέγαση και τη Οµοσπονδία̋ για τη Στέγαση και τη 

ΧωροταξίαΧωροταξίαΧωροταξίαΧωροταξία 

(Πόρτο Αλέγκρε, 14(Πόρτο Αλέγκρε, 14(Πόρτο Αλέγκρε, 14(Πόρτο Αλέγκρε, 14----17 Νοεµβρίου 2010)17 Νοεµβρίου 2010)17 Νοεµβρίου 2010)17 Νοεµβρίου 2010)    
 

Με βασικό θέµα την «Οικοδόµηση Κοινοτήτων στι̋ 

Πόλει̋ του Μέλλοντο̋» πραγµατοποιείται το 54ο 

Παγκόσµιο Συνέδριο τη̋ ∆ιεθνού̋ Οµοσπονδία̋ για 

τη Στέγαση και τη Χωροταξία. 

    
    
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....ifhpifhpifhpifhp2010201020102010portoalegreportoalegreportoalegreportoalegre....comcomcomcom....brbrbrbr////    

    

Αστική Ανάπτυξη και ΒιωσιµότηταΑστική Ανάπτυξη και ΒιωσιµότηταΑστική Ανάπτυξη και ΒιωσιµότηταΑστική Ανάπτυξη και Βιωσιµότητα    

((((ΑµβούργοΑµβούργοΑµβούργοΑµβούργο, , , , 15151515----18 Νοεµβρίου18 Νοεµβρίου18 Νοεµβρίου18 Νοεµβρίου 2010) 2010) 2010) 2010)    
 

Η πόλη του Αµβούργου θα φιλοξενήσει φέτο̋ το     

    

Παγκόσµιο Συνέδριο τη̋ ∆ιεθνού̋ Ένωση̋ για 

τα Στερεά Απόβλητα. Αντικείµενο του 

συνεδρίου είναι οι διάφορε̋ όψει̋ τη̋ 

βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ σε έναν αστικοποιηµένο 

κόσµο µε ιδιαίτερη έµφαση στι̋ καινοτόµε̋ 

τεχνικέ̋ που χρησιµοποιούνται κατά τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iswa2010.org/http://www.iswa2010.org/http://www.iswa2010.org/http://www.iswa2010.org/    

Παγκόσµια Σύνοδο̋ των Πόλεων τη̋ Παγκόσµια Σύνοδο̋ των Πόλεων τη̋ Παγκόσµια Σύνοδο̋ των Πόλεων τη̋ Παγκόσµια Σύνοδο̋ των Πόλεων τη̋ 

Γνώση̋Γνώση̋Γνώση̋Γνώση̋    

(Μελβούρνη, 16(Μελβούρνη, 16(Μελβούρνη, 16(Μελβούρνη, 16----19 Νοεµβρίου 2010)19 Νοεµβρίου 2010)19 Νοεµβρίου 2010)19 Νοεµβρίου 2010)    
 

Η έννοια τη̋ Πόλη̋ τη̋ Γνώση̋ αναδείχθηκε 

ω̋ µέσο ενσωµάτωση̋ όλων των όψεων τη̋ 

κοινωνική̋, πολιτιστική̋ και οικονοµική̋ ζωή̋ 

µια̋ πόλη̋ σε ένα συνεκτικό σύνολο πολιτικών 

για την ευηµερία των κατοίκων και κοινωνικών 

φορέων τη̋. Η Μελβούρνη, µαζί µε τη Βοστόνη, 

το Μάντσεστερ και τη Βαρκελώνη, αποτελεί το 

κατεξοχήν διεθνέ̋ πρότυπο Πόλη̋ τη̋ Γνώση̋ 

και φέτο̋ στο εκθεσιακό και συνεδριακό τη̋  

κέντρο θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίε̋ τη̋ 

παγκόσµια̋ συνόδου των Πόλεων τη̋ Γνώση̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.melbourneknowledgesummit.com/http://www.melbourneknowledgesummit.com/http://www.melbourneknowledgesummit.com/http://www.melbourneknowledgesummit.com/    

    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Αστική Κινητικότητα 2010Αστική Κινητικότητα 2010Αστική Κινητικότητα 2010Αστική Κινητικότητα 2010    

(Στρασβούργο, 16(Στρασβούργο, 16(Στρασβούργο, 16(Στρασβούργο, 16----17 Νοεµβρίου 2010)17 Νοεµβρίου 2010)17 Νοεµβρίου 2010)17 Νοεµβρίου 2010)    

    
Οι µετακινήσει̋ στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋ αποτελούν 

κοµβικό ζήτηµα, καθώ̋, επηρεάζουν το 70% του 

πληθυσµού των ευρωπαίων πολιτών και 

διαπλέκονται µε τι̋ τεχνολογικέ̋ εξελίξει̋ στα 

εργαλεία που επιτρέπουν τι̋ µετακινήσει̋ και την 

επανάσταση των χρήσεων που προκύπτουν από 

την εµφάνιση νέων τύπων µεταφορικών µέσων. 

Αυτέ̋ οι εξελίξει̋ στο χώρο των µεταφορών 

προσφέρουν το ιδανικό πεδίο πειραµατισµού για 

νέε̋ τεχνολογικέ̋ λύσει̋ πριν τη χρήση των 

οχηµάτων που ετοιµάζουν οι κατασκευαστικέ̋ 

εταιρείε̋.  

 

    
Ο Πόλο̋ των Οχηµάτων του Μέλλοντο̋, ο οποίο̋ 

προωθεί τι̋ συνέργειε̋ µεταξύ επιχειρήσεων, την 

πληροφόρηση και την έρευνα για την υλοποίηση 

σχεδίων έρευνα̋ και ανάπτυξη̋ µε τη συνδροµή 

τη̋ καινοτοµία̋, θέτει τα ανωτέρα ζητήµατα στην 

ηµερήσια διάταξη του συνεδρίου για την αστική 

κινητικότητα που πραγµατοποιείται στο 

Στρασβούργο 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.mobilisconference.com/en/index.htmlhttp://www.mobilisconference.com/en/index.htmlhttp://www.mobilisconference.com/en/index.htmlhttp://www.mobilisconference.com/en/index.html    
 

7777οοοο ∆ιεθνέ̋ Τουριστικό Φόρουµ  ∆ιεθνέ̋ Τουριστικό Φόρουµ  ∆ιεθνέ̋ Τουριστικό Φόρουµ  ∆ιεθνέ̋ Τουριστικό Φόρουµ     

(Πουέρτο Βαλάρτα(Πουέρτο Βαλάρτα(Πουέρτο Βαλάρτα(Πουέρτο Βαλάρτα----Μεξικό, 16Μεξικό, 16Μεξικό, 16Μεξικό, 16----18 18 18 18 

Νοεµβρίου 2010)Νοεµβρίου 2010)Νοεµβρίου 2010)Νοεµβρίου 2010)    

    
Ο Παγκόσµιο̋ Οργανισµό̋ Τουρισµού και η 

µεξικανική κυβέρνηση διοργανώνουν το 7ο διεθνέ̋ 

τουριστικό φόρουµ για του̋ αντιπροσώπου̋ 

εθνικών κοινοβουλίων και τοπικών αρχών, 

αναγνωρίζοντα̋ τη σηµασία του τουρισµού ω̋  
 

εργαλείου για την αντιµετώπιση τη̋ 

τρέχουσα̋ κρίση̋, δηµιουργώντα̋ θέσει̋ 

απασχόληση̋ και την ανακούφιση των 

τοπικών κοινωνιών από τη φτώχεια.  

    

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Παγκόσµιο̋ Οργανισµό̋ ΤουρισµούΠαγκόσµιο̋ Οργανισµό̋ ΤουρισµούΠαγκόσµιο̋ Οργανισµό̋ ΤουρισµούΠαγκόσµιο̋ Οργανισµό̋ Τουρισµού    

Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: www.unwto.orgwww.unwto.orgwww.unwto.orgwww.unwto.org    

    

Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε Σχέδια Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε Σχέδια Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε Σχέδια Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε Σχέδια 

ΑδελφοποιηµένωνΑδελφοποιηµένωνΑδελφοποιηµένωνΑδελφοποιηµένων Πόλεων Πόλεων Πόλεων Πόλεων    

(Βρυξέλλε̋, 17 Νοεµβρίου 2010)(Βρυξέλλε̋, 17 Νοεµβρίου 2010)(Βρυξέλλε̋, 17 Νοεµβρίου 2010)(Βρυξέλλε̋, 17 Νοεµβρίου 2010)    
    

Όπω̋ κάθε χρόνο έτσι και φέτο̋ θα γίνει η 

απονοµή των «Χρυσών Αστεριών» στο πλαίσιο 

του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ «Ευρώπη για 

του̋ Πολίτε̋», παρέχοντα̋ επίσηµη 

αναγνώριση σε πρωτοβουλίε̋ 

αδελφοποιηµένων πόλεων που προβάλλουν τη 

συνεργασία, τι̋ αποτελεσµατικέ̋ µεθόδου̋ 

εργασία̋ και τα απτά αποτελέσµατα στον 

τοµέα τη̋ συµµετοχή̋ των πολιτών σε τοπικό 

επίπεδο. 

 

    
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.
phpphpphpphp    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Συνάντηση Πόλεων και ΑθλητισµούΣυνάντηση Πόλεων και ΑθλητισµούΣυνάντηση Πόλεων και ΑθλητισµούΣυνάντηση Πόλεων και Αθλητισµού    

(Βρυξέλλε̋, 17(Βρυξέλλε̋, 17(Βρυξέλλε̋, 17(Βρυξέλλε̋, 17----19 Νοεµβρίου 2010)19 Νοεµβρίου 2010)19 Νοεµβρίου 2010)19 Νοεµβρίου 2010)    
 
Η διεθνής οµοσπονδία πανεπιστηµιακού αθλητισµού 

διοργανώνει συνέδριο µε θέµα τη συνάντηση 

 

 
 

πόλεων µε αθλητικού̋ οργανισµού̋, 

επιτρέποντα̋ στου̋ εκπροσώπου̋ των 

τοπικών αρχών να εντοπίσουν και να 

συζητήσουν απευθεία̋ µε του̋ οργανωτέ̋ για 

τι̋ µελλοντικέ̋ αθλητικέ̋ εκδηλώσει̋ που 

επιθυµούν να φιλοξενήσουν. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://cityeventshttp://cityeventshttp://cityeventshttp://cityevents----

sport.com/2010/Download/city_events_25032010.pdfsport.com/2010/Download/city_events_25032010.pdfsport.com/2010/Download/city_events_25032010.pdfsport.com/2010/Download/city_events_25032010.pdf

    

Πρώτο παγκόσµιο συνέδριο για την Πρώτο παγκόσµιο συνέδριο για την Πρώτο παγκόσµιο συνέδριο για την Πρώτο παγκόσµιο συνέδριο για την 

ΚαινοτοµίαΚαινοτοµίαΚαινοτοµίαΚαινοτοµία, την Παγκόσµια , την Παγκόσµια , την Παγκόσµια , την Παγκόσµια     

∆ιακυβέρνηση και την Πόλη του 2030∆ιακυβέρνηση και την Πόλη του 2030∆ιακυβέρνηση και την Πόλη του 2030∆ιακυβέρνηση και την Πόλη του 2030 

(Μεξικό, 17(Μεξικό, 17(Μεξικό, 17(Μεξικό, 17----20 Νοεµβρίου 2010)20 Νοεµβρίου 2010)20 Νοεµβρίου 2010)20 Νοεµβρίου 2010)    

    
Το διεθνέ̋ δίκτυο των Ηνωµένων 

Πόλεων και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, 

σε συνεργασία µε τη πόλη του Μεξικού, 

διοργανώνει το πρώτο παγκόσµιο 

συνέδριο τοπικών και περιφερειακών 

αρχών µε θεµατικό περιεχόµενο την 

προώθηση τη̋ καινοτοµία̋, τη νέα 

παγκόσµια διακυβέρνηση και το όραµα 

τη̋ πόλη̋ του 2030. 

    

Εν προκειµένω, το συνέδριο θα 

αναδείξει ενδιαφέρουσε̋ πρακτικέ̋ σε 

τοπικό επίπεδο στα κάτωθι ζητήµατα: 

 

• Οικονοµικά ΟΤΑ. 

• Παροχή δηµόσιων υπηρεσιών. 

• Τοπική οικονοµική ανάπτυξη. 

• Αντιµετώπιση τη̋ φτώχεια̋. 

• Πολιτιστική ποικιλοµορφία και 

διαπολιτισµικό̋ διάλογο̋. 

• Εταιρικέ̋ σχέσει̋ στην 

περιφερειακή ολοκλήρωση και 

την αναπτυξιακή βοήθεια. 

• Η ζωή, η εργασία και η 

µετακίνηση στι̋ πόλει̋. 

    

ΠληρΠληρΠληρΠληροφορίε̋:οφορίε̋:οφορίε̋:οφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....uclgmexicocityuclgmexicocityuclgmexicocityuclgmexicocity2010.2010.2010.2010.orgorgorgorg////    
 



Ανταγωνισµό̋ προ̋ ένα Βιώσιµο ΜέλλονΑνταγωνισµό̋ προ̋ ένα Βιώσιµο ΜέλλονΑνταγωνισµό̋ προ̋ ένα Βιώσιµο ΜέλλονΑνταγωνισµό̋ προ̋ ένα Βιώσιµο Μέλλον    

(Τορόντο, 22(Τορόντο, 22(Τορόντο, 22(Τορόντο, 22----23 Νοεµβρίου 2010)23 Νοεµβρίου 2010)23 Νοεµβρίου 2010)23 Νοεµβρίου 2010)    

    
Το Φόρουµ του Τορόντο για τι̋ Παγκόσµιε̋ Πόλει̋ 

αποτελεί µια µη κερδοσκοπική οργάνωση που 

προωθεί το διάλογο για εθνικού και παγκόσµιου 

ενδιαφέροντο̋ θέµατα. Στη φετινή σύνοδό του 

εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίοι οι παγκόσµιε̋ 

πόλει̋ ανταγωνίζονται µεταξύ του̋ για την 

προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων προ̋ τη 

βιώσιµη ανάπτυξη, δηλαδή την ενθάρρυνση 

υψηλού επιπέδου καινοτοµία̋ και 

παραγωγικότητα̋.  

 

    
    

Οι βασικέ̋ θεµατικέ̋ τη̋ συνόδου 

επικεντρώνονται, αφενό̋, στην ενέργεια και τι̋ 

µεταφορέ̋, και αφετέρου, στον ανταγωνισµό σε 

έναν κόσµο καινοτόµων πόλεων.     

 

ΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίε̋:ε̋:ε̋:ε̋:    

http://www.forumforglobalcities.com/en/index.phphttp://www.forumforglobalcities.com/en/index.phphttp://www.forumforglobalcities.com/en/index.phphttp://www.forumforglobalcities.com/en/index.php

?page=home?page=home?page=home?page=home    

    

3333οοοο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ασφάλεια  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ασφάλεια  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ασφάλεια  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ασφάλεια 

των Γυναικών: Οικοδοµώντα̋ Περιεκτικέ̋ των Γυναικών: Οικοδοµώντα̋ Περιεκτικέ̋ των Γυναικών: Οικοδοµώντα̋ Περιεκτικέ̋ των Γυναικών: Οικοδοµώντα̋ Περιεκτικέ̋ 

Πόλει̋ (Νέο ∆ελχί, 22Πόλει̋ (Νέο ∆ελχί, 22Πόλει̋ (Νέο ∆ελχί, 22Πόλει̋ (Νέο ∆ελχί, 22----24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου 

2010)2010)2010)2010)    

    
Η έλλειψη ασφάλεια̋ των γυναικών στι̋ πόλει̋ 
αποτελεί ένα σοβαρό εµπόδιο για την επίτευξη 

    
φυλετική̋ ισότητα̋, καθώ̋ περιορίζει την 

κινητικότητα και τα δικαιώµατά του̋ για να 

συµµετέχουν πλήρω̋ στι̋ υποθέσει̋ των 

κοινοτήτων του̋. Πρόκειται για ένα 

πολυδιάστατο πρόβληµα που περικλείει άλλα 

ουσιώδη ζητήµατα για τι̋ πόλει̋, όπω̋ η βία 

εναντίον των γυναικών, η πρόσβαση στι̋ 

βασικέ̋ υπηρεσίε̋, η ορθή διακυβέρνηση, ο 

αστικό̋ σχεδιασµό̋ και η πολιτική συµµετοχή. 

  

 
 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ∆ιεθνή̋ Ένωση των 

Γυναικών των Πόλεων διοργανώνει το τρίτο εν 

θέµατι διεθνέ̋ συνέδριο στο Νέο ∆ελχί µε σκοπό 

να διερευνηθούν οι ανάγκε̋ ασφάλεια̋ του 

γυναικείου πληθυσµού των αστικών κέντρων. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.womenincities.org/pdfhttp://www.womenincities.org/pdfhttp://www.womenincities.org/pdfhttp://www.womenincities.org/pdf----

general/CONCEPT%20general/CONCEPT%20general/CONCEPT%20general/CONCEPT%20NOTE%20March%2024_web.pdfNOTE%20March%2024_web.pdfNOTE%20March%2024_web.pdfNOTE%20March%2024_web.pdf    

 

Καινοτοµία στι̋ µεταφορέ̋ για Καινοτοµία στι̋ µεταφορέ̋ για Καινοτοµία στι̋ µεταφορέ̋ για Καινοτοµία στι̋ µεταφορέ̋ για 

Βιώσιµε̋ Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Βιώσιµε̋ Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Βιώσιµε̋ Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Βιώσιµε̋ Πόλει̋ και Περιφέρειε̋    

(∆ρέσδη, 25(∆ρέσδη, 25(∆ρέσδη, 25(∆ρέσδη, 25----26 Νοεµβρίου 2010)26 Νοεµβρίου 2010)26 Νοεµβρίου 2010)26 Νοεµβρίου 2010)    

    
Το ετήσιο συνέδριο του ευρωπἀκού δικτύου 

Polis παρέχει την ευκαιρία στι̋ πόλει̋ και στι̋ 

περιφέρειε̋ να επιδείξουν τα επιτεύγµατά του̋ 

στο χώρο των µεταφορών σε ένα ευρύ κοινό, 

ενώ δίνει και τη δυνατότητα στην κοινότητα του 

εν λόγω τοµέα να συνεργαστεί µε εκπροσώπου̋ 

των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών πάνω 

σε καινοτόµε̋ λύσει̋.  

    

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

   

   
Συνέδριο του Ευρωπἀκού Συνέδριο του Ευρωπἀκού Συνέδριο του Ευρωπἀκού Συνέδριο του Ευρωπἀκού 

Προγράµµατο̋ Προγράµµατο̋ Προγράµµατο̋ Προγράµµατο̋ URBACTURBACTURBACTURBACT    

(Λιέγη, 30 Νοεµβρίου(Λιέγη, 30 Νοεµβρίου(Λιέγη, 30 Νοεµβρίου(Λιέγη, 30 Νοεµβρίου---- 1 ∆εκεµβρίου  1 ∆εκεµβρίου  1 ∆εκεµβρίου  1 ∆εκεµβρίου 

2010)2010)2010)2010)    

    
Το Πρόγραµµα URBACT δηµιουργήθηκε µε στόχο 

την ανάπτυξη δικτύων µεταξύ των πόλεων που 

υλοποίησαν προγράµµατα στο πλαίσιο τη̋ 

Κοινοτική̋ Πρωτοβουλία̋ URBAN και των 

Αστικών Πιλοτικών Προγραµµάτων. Οι στόχοι 

που τέθηκαν ήταν οι εξή̋: 

α. η ανάπτυξη ανταλλαγή̋ εµπειριών µεταξύ 

των κρατών-µελών και των πόλεων. 

β. η κεφαλαιοποίηση των εµπειριών αυτών. 

γ. η διάδοση των καλών πρακτικών.. 

  

 

Στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου του 

Προγράµµατο̋ θα παρουσιαστούν τα έξι σχέδια 

URBACT που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα µε 

αντικείµενο δράσει̋ ανταλλαγών και µάθηση̋. 

Οι εταίροι των σχεδίων εργάστηκαν εντατικά επί 

δύο χρόνια αναζητώντα̋ κοινέ̋, 

αποτελεσµατικέ̋ και βιώσιµε̋ λύσει̋ στι̋ 

µείζονε̋ αστικέ̋ προκλήσει̋: καινοτόµο̋ 

διακυβέρνηση και διασυνοριακή συνεργασία 

µεταξύ πόλεων, κώδικε̋ µελέτη̋, οικιστική 

ανάπτυξη, µητροπολιτική διακυβέρνηση και 

ανταγωνιστικότητα, διαχείριση τη̋ χρήση̋ γη̋ 

και αστική ανανέωση καθώ̋ και περιφερειακή 

χωροταξία.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://urbact.eu/en/headerhttp://urbact.eu/en/headerhttp://urbact.eu/en/headerhttp://urbact.eu/en/header----main/newsmain/newsmain/newsmain/news----andandandand----

events/viewevents/viewevents/viewevents/view----one/urbactone/urbactone/urbactone/urbact----events/?entryId=4824events/?entryId=4824events/?entryId=4824events/?entryId=4824    

 

    
    

 

Στη φετινή διοργάνωση τα θέµατα ενδιαφέροντο̋ 

εκτείνονται από το τοπικό στο παγκόσµιο 

επίπεδο: η κλιµατική αλλαγή και  η απάντηση 

των µέσων µεταφορών, οι συνέπειε̋ τη̋ 

παγκόσµια̋ οικονοµική̋ ύφεση̋ στι̋ υπηρεσίε̋ 

µεταφορών και το όραµα για την αντιµετώπιση 

αυτών των προκλήσεων και τη διατήρηση τη̋ 

καινοτοµία̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.polishttp://www.polishttp://www.polishttp://www.polis----

online.org/fileadmin/POLIS_EVENTS/Conference2010/confonline.org/fileadmin/POLIS_EVENTS/Conference2010/confonline.org/fileadmin/POLIS_EVENTS/Conference2010/confonline.org/fileadmin/POLIS_EVENTS/Conference2010/conf

prog1308.pdfprog1308.pdfprog1308.pdfprog1308.pdf    

    

Σεµινάριο για την Απάντηση των Πόλεων Σεµινάριο για την Απάντηση των Πόλεων Σεµινάριο για την Απάντηση των Πόλεων Σεµινάριο για την Απάντηση των Πόλεων 

στην Κλιµατική Αλλαγήστην Κλιµατική Αλλαγήστην Κλιµατική Αλλαγήστην Κλιµατική Αλλαγή    

(Σαντιάγκο, 29 Νοεµβρί(Σαντιάγκο, 29 Νοεµβρί(Σαντιάγκο, 29 Νοεµβρί(Σαντιάγκο, 29 Νοεµβρίουουουου---- 3 ∆εκεµβρίου  3 ∆εκεµβρίου  3 ∆εκεµβρίου  3 ∆εκεµβρίου 

2010)2010)2010)2010)    

    
Η Οικονοµική Επιτροπή για την Λατινική Αµερική 

και τι̋ χώρε̋ τη̋ Καρἀβική̋ (ECLAC) 

διοργανώνει σεµινάριο για του̋ τρόπου̋ 

αντίδραση̋ των πόλεων στην κλιµατική αλλαγή. 

  

    
Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

http://climatehttp://climatehttp://climatehttp://climate----l.org/events/seminarl.org/events/seminarl.org/events/seminarl.org/events/seminar----onononon----

cities%e2%80%99cities%e2%80%99cities%e2%80%99cities%e2%80%99----responseresponseresponseresponse----totototo----climateclimateclimateclimate----change/change/change/change/    
    



 

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

Πρόταση ορισµού του 2012 ω̋ Πρόταση ορισµού του 2012 ω̋ Πρόταση ορισµού του 2012 ω̋ Πρόταση ορισµού του 2012 ω̋ 

Ευρωπἀκού Έτου̋ για την Ενεργό Ευρωπἀκού Έτου̋ για την Ενεργό Ευρωπἀκού Έτου̋ για την Ενεργό Ευρωπἀκού Έτου̋ για την Ενεργό 

ΓήρανσηΓήρανσηΓήρανσηΓήρανση    
 

Το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

υπέβαλαν στι̋ 6 Σεπτεµβρίου τ.ε. πρόταση να 

οριστεί το 2012 ω̋ «Ευρωπἀκό Έτο̋ για την 

Ενεργό Γήρανση» µε γενικό σκοπό να ενθαρρύνει 

και να υποστηρίξει τι̋ προσπάθειε̋ που 

καταβάλλουν τα κράτη-µέλη, οι περιφερειακέ̋ 

και τοπικέ̋ αρχέ̋ του̋, οι κοινωνικοί εταίροι και 

η κοινωνία των πολιτών για να προωθήσουν την 

ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 

αποτελεσµατικότερα το δυναµικό τού 

αυξανόµενου µε ταχεί̋ ρυθµού̋ πληθυσµού που 

πλησιάζει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 

διαφυλάσσοντα̋ µε τον τρόπο αυτό την 

αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών. 

 

 
 

Η Ευρωπἀκή  Επιτροπή τονίζει τη σηµασία τη̋ 

προαγωγή̋ ενό̋ υγιού̋ και ενεργού 

γηράσκοντο̋ πληθυσµού, που θα συµβάλει, 

µεταξύ άλλων, στην επίτευξη υψηλή̋ 

απασχόληση̋, στην επένδυση στι̋ δεξιότητε̋ 

και στη µείωση τη̋ φτώχεια̋. 

    
 

    

    

Η ενεργό̋ γήρανση αποτελεί αντικείµενο 

πολλών προγραµµάτων τη̋ ΕΕ, όπω̋ είναι το 

Ευρωπἀκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ευρωπἀκό  

Ταµείο Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋, το 

πρόγραµµα PROGRESS, το πρόγραµµα ∆ια βίου 

Μάθηση, το πρόγραµµα για τη ∆ηµόσια Υγεία, 

τα ειδικά προγράµµατα τεχνολογιών τη̋ 

πληροφορία̋ και τη̋ επικοινωνία̋ και  των 

κοινωνικοοικονοµικών και ανθρωπιστικών 

επιστηµών του 7ου Προγράµµατο̋ - Πλαισίου 

έρευνα̋ και ανάπτυξη̋, το σχέδιο δράση̋ «Η 

ευγηρία στην Kοινωνία τη̋ Πληροφορία̋», το 

κοινό πρόγραµµα αυτόνοµη̋ διαβίωση̋ 

υποβοηθούµενη̋ από το περιβάλλον (AAL) για 

έρευνα και καινοτοµία, το πρόγραµµα για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία µε 

πιλοτικά σχέδια µε θέµα τι̋ Τεχνολογίε̋ 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την ευγηρία 

και το σχέδιο δράση̋ για τι̋ αστικέ̋ 

µετακινήσει̋.  

 
Πληροφορίες: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20

10:0462:FIN:EL:DOC 

    

Χρηµατοδότηση τοπικών σχεδίων Χρηµατοδότηση τοπικών σχεδίων Χρηµατοδότηση τοπικών σχεδίων Χρηµατοδότηση τοπικών σχεδίων 

ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋    

    
Η Επιτροπή Βιοµηχανία̋, Έρευνα̋ και Ενέργεια̋ 

του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου αποφάσισε στι̋ 2 

Σεπτεµβρίου τ.ε. τη διάθεση 115 εκατοµµυρίων 

ευρώ σε πόλει̋ και τοπικέ̋ αρχέ̋ για 

επενδύσει̋ σε υπηρεσίε̋ που θα δηµιουργήσουν 

θέσει̋ απασχόληση̋ και θα βελτιώσουν την 

ενεργειακή αποδοτικότητα. 

 

Τα χρήµατα αποτελούν µέρο̋ από του̋ 

αδιάθετου̋ πόρου̋ του Ευρωπἀκού 

Ενεργειακού Προγράµµατο̋ Ανάκαµψη̋ και θα 

πρέπει να προωθηθούν σε τοπικέ̋ 

πρωτοβουλίε̋, όπω̋ καθαρέ̋ µεταφορέ̋, 

έξυπνα και περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά 

πλέγµατα, περισσότερο αποδοτικό̋ φωτισµό̋ 

οδών, ηλιακή ενέργεια, έξυπνη µέτρηση τη̋ 

ενεργειακή̋ χρήση̋. 
    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Γενικότερο̋ σκοπό̋ αυτή̋ τη̋ ανακατανοµή̋ 

των πόρων είναι η επένδυση σε ασφαλεί̋ και 

ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋, η µείωση 

εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα και η 

δηµιουργία θέσεων απασχόληση̋, σύµφωνα µε 

την στρατηγική ΕΕ 2020. 

 

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο πώ̋ θα γίνει η 

διαχείριση αυτών των πόρων, ήδη από τον 

περασµένο Μά̓ο, όταν η Ευρωπἀκή Επιτροπή 

ανακοίνωσε την τροποποίηση του Ενεργειακού 

Προγράµµατο̋ και τη νέα ανακατανοµή, το 

δίκτυο πόλεων Eurocities ζήτησε οι πόλει̋ να 

έχουν ευχερή πρόσβαση σε αυτού̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Η οδική ασφάλεια στην κορυφή τη̋ Η οδική ασφάλεια στην κορυφή τη̋ Η οδική ασφάλεια στην κορυφή τη̋ Η οδική ασφάλεια στην κορυφή τη̋ 

ατζέντα̋ τη̋ ΕΕ για τι̋ µεταφορέ̋ατζέντα̋ τη̋ ΕΕ για τι̋ µεταφορέ̋ατζέντα̋ τη̋ ΕΕ για τι̋ µεταφορέ̋ατζέντα̋ τη̋ ΕΕ για τι̋ µεταφορέ̋    
 

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα το 4ο 

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ράση̋ για την Οδική 

Ασφάλεια µε τίτλο «Προ̋ µια περιοχή 

Ευρωπἀκή̋ οδική̋ ασφάλεια̋: Πολιτικέ̋ 

κατευθύνσει̋ για την οδική ασφάλεια 2011-

2020». Πρόκειται για ένα τολµηρό πρόγραµµα 

για τη µείωση κατά το ήµισυ εντό̋ των 

εποµένων 10 ετών του αριθµού των θανάτων 

από τροχαία ατυχήµατα στου̋ ευρωπἀκού̋ 

δρόµου̋. Το πρόγραµµα αφορά ένα ευρύ φάσµα 

θεµάτων που ξεκινούν από τον καθορισµό 

αυστηρότερων προτύπων ασφαλεία̋ των  
 

οχηµάτων και φθάνουν  µέχρι τη βελτίωση τη̋ 

εκπαίδευση̋ των οδηγών και την ενίσχυση τη̋ 

επιβολή̋ των κανόνων οδική̋ κυκλοφορία̋.  Εν 

προκειµένω, η Επιτροπή προσδιόρισε ένα µίγµα 

πρωτοβουλιών οι οποίε̋ εστιάζουν στην 

επίτευξη βελτιώσεων στα οχήµατα, στην 

υποδοµή και στη συµπεριφορά των χρηστών των 

οδών.   

Προσδιορίστηκαν επτά στρατηγικοί στόχοι:  

 

• Βελτίωση των µέτρων ασφάλεια̋ σε 

οχήµατα ιδιωτική̋ και δηµόσια̋ χρήση̋ 

• Κατασκευή ασφαλέστερων οδών  

• Κατασκευή ευφυών οχηµάτων 

• Ενίσχυση των κανόνων χορήγηση̋ αδειών 

και τη̋ εκπαίδευση̋ των οδηγών  

• Βελτίωση τη̋ επιβολή̋ του νόµου  

• Στόχευση συγκεκριµένων τραυµατισµών  

• Ανανέωση του ενδιαφέροντο̋ σε θέµατα 

µοτοσικλετιστών 

 

 
 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, θα 

επιδιωχθεί η λήψη των εξή̋ µέτρων: εθνική 

συνεργασία, ανταλλαγή υποδειγµατικών 

πρακτικών, έρευνα και µελέτε̋, εκστρατείε̋ 

ευαισθητοποίηση̋ του κοινού σε τοπικό επίπεδο 

και, σε ορισµένε̋ περιπτώσει̋, θέσπιση νέων 

ρυθµίσεων. Με τον τρόπο αυτόν, θα ενισχυθεί το 

στοιχείο τη̋ ασφάλεια̋ για του̋ χρήστε̋ του 

οδικού δικτύου, τα οχήµατα και τι̋ σχετικέ̋ 

υποδοµέ̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Μελέτη γΜελέτη γΜελέτη γΜελέτη για τι̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋ τη̋ ια τι̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋ τη̋ ια τι̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋ τη̋ ια τι̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋ τη̋ 

Ευρώπη̋Ευρώπη̋Ευρώπη̋Ευρώπη̋    
 

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα 

µια πανευρωπἀκή έρευνα µε τίτλο «Κόσµο̋ και 

Ευρωπἀκέ̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋», στην οποία 

εξετάζεται ο τρόπο̋ δυνητική̋ συµφιλίωση̋ τη̋ 

συνεχού̋ αστικοποίηση̋ µε τη βιώσιµη και 

περιεκτική ανάπτυξη.  

 

 

Σκοπό̋ τη̋ έρευνα̋ είναι η ενθάρρυνση τη̋ 

στροφή̋ προ̋ µια κουλτούρα οικονοµική̋, 

κοινωνική̋ και περιβαλλοντική̋ βιωσιµότητα̋. Εν 

προκειµένω, το κύριο µήνυµα τη̋ ανωτέρω 

έκδοση̋ υπογραµµίζει τη ζωτικότητα µια̋ 

τέτοια̋ προσέγγιση̋. Μέχρι το 2030 

υπολογίζεται ότι 5 δισεκατοµµύρια άνθρωποι θα 

ζουν σε πόλει̋. Μολονότι τα όργανα τη̋ ΕΕ έχουν 

δεσµευθεί στην προώθηση µια̋ βιώσιµη̋  
 

 

ανάπτυξη̋ χωρί̋ αποκλεισµού̋, παραµένει 

ζητούµενο ο τρόπο̋ αντιµετώπιση̋ των 

προκλήσεων που απορρέουν από την 

αστικοποίηση, όπω̋ η παροχή βασικών 

υπηρεσιών, η µετανάστευση, οι νέοι τύποι 

φτώχεια̋ και το πράσινο στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋. 

 

Η µελέτη παρουσιάζει ένα δείγµα ευρωπἀκών 

πρωτοβουλιών και δράσεων του Προγράµµατο̋ 

Ανθρωπίνων Οικισµών των Ηνωµένων Εθνών, 

όπου εξετάζονται διαφορετικέ̋ όψει̋ των 

πόλεων και ζητήµατα τη̋ αστικοποίηση̋.  Αυτό 

που κυρίω̋ υπογραµµίζεται  µέσα από τι̋  

βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ βιώσιµων σχεδίων αστική̋ 

ανάπτυξη̋ είναι ότι ο αγώνα̋ για κοινωνίε̋ µε  

µεγαλύτερη συνοχή πρέπει να ξεκινήσει από τι̋ 

πόλει̋. Αν και οι τοπικέ̋ αρχέ̋ δεν µπορούν να 

ελέγξουν ούτε είναι αρµόδιε̋ για τι̋ βαθύτερε̋ 

αιτίε̋ τη̋ φτώχεια̋ και του κοινωνικού 

αποκλεισµού, µπορούν να διαδραµατίσουν 

σηµαντικό ρόλο για την ανακούφιση, πρόληψη και 

επίλυση αυτών των προβληµάτων, εφαρµόζοντα̋ 

ευέλικτε̋ και καινοτόµε̋ πρωτοβουλίε̋ σε τοπικό 

επίπεδο. Στι̋ συµπερασµατικέ̋ επισηµάνσει̋ 

τη̋, η µελέτη σηµειώνει ότι θα πρέπει πλέον να 

αρθεί ο διαχωρισµό̋ ανάµεσα σε αστικά και 

αγροτικά ζητήµατα.  

 

Η Πράσινη Βίβλο̋ για την Εδαφική Συνοχή, που 

δηµοσιεύθηκε από την την Ευρωπἀκή Επιτροπή 

τον Οκτώβριο του 2008, είναι ένα βήµα προ̋ αυτή 

την κατεύθυνση.    
 
Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/social-
sciences/pdf/sustainable-cities-report_en.pdf 
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Οι Ε.Ο.Ε.Σ. κλειδίΟι Ε.Ο.Ε.Σ. κλειδίΟι Ε.Ο.Ε.Σ. κλειδίΟι Ε.Ο.Ε.Σ. κλειδί    στην στην στην στην Ευρωπἀκή Ευρωπἀκή Ευρωπἀκή Ευρωπἀκή 

Στρατηγική για την Οικονοµική και Στρατηγική για την Οικονοµική και Στρατηγική για την Οικονοµική και Στρατηγική για την Οικονοµική και 

Κοινωνική Ανάπτυξη των Ορεινών, Κοινωνική Ανάπτυξη των Ορεινών, Κοινωνική Ανάπτυξη των Ορεινών, Κοινωνική Ανάπτυξη των Ορεινών, 

Νησιωτικών και ΑραιοκατοικηµένωνΝησιωτικών και ΑραιοκατοικηµένωνΝησιωτικών και ΑραιοκατοικηµένωνΝησιωτικών και Αραιοκατοικηµένων    

ΠΠΠΠεριοχώνεριοχώνεριοχώνεριοχών    
 

Οι άνθρωποι που ζουν σε νησιωτικέ̋, ορεινέ̋ και 

αραιοκατοικηµένε̋ περιοχέ̋, αντιστοιχούν σε 

περισσότερο από 10% του πληθυσµού τη̋ ΕΕ. Γι’ 

αυτό το λόγο χρειάζεται ένα εξειδικευµένο 

ευρωπἀκό πλαίσιο πολιτική̋ για τι̋ περιοχέ̋ 

αυτέ̋ ώστε να υπερκεραστούν τα προβλήµατά 

του̋ και να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των 

πόρων του̋. Αυτό υποστηρίζεται σε ψήφισµα 

που υιοθέτησε στι̋ 22 Σεπτεµβρίου τ.ε. η 

Ολοµέλεια του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ). 

 

 
 

Μάλιστα, το ΕΚ θεωρεί ότι οι ορεινέ̋, νησιωτικέ̋ 

και αραιοκατοικηµένε̋ περιοχέ̋ αποτελούν 

οµοιογενεί̋ οµάδε̋ περιοχών και ότι διαθέτουν 

ορισµένα σηµαντικά κοινά χαρακτηριστικά που 

τι̋ διαφοροποιούν από άλλε̋ περιοχέ̋ και 

απαιτούνται εξειδικευµένα προγράµµατα 

περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋, ενώ τονίζεται η 

ιδιόµορφη κατάσταση των νησιωτικών κρατών 

µελών που βρίσκονται στην περιφέρεια τη̋ 

Ένωση̋.  

 

Άλλωστε, η συνθήκη τη̋ Λισαβόνα̋ αναγνωρίζει 

ότι πρέπει να δοθεί "ιδιαίτερη προσοχή" στι̋ 

περιοχέ̋ µε σοβαρά και µόνιµα φυσικά ή 

δηµογραφικά προβλήµατα. Το ΕΚ υποστηρίζει ότι 

οι ρήτρε̋ αυτέ̋ τη̋ συνθήκη̋ πρέπει να 

µεταφραστούν σε συγκεκριµένε̋ αναπτυξιακέ̋ 

στρατηγικέ̋ και απτά µέτρα. Μολονότι το  
 

Ακαθάριστο Εγχώριο Πρὀόν παραµένει το κύριο 

κριτήριο επιλεξιµότητα̋ για τη χορήγηση 

βοήθεια̋ περιφερειακή̋ πολιτική̋, το ΕΚ καλεί 

εντούτοι̋ την Επιτροπή και τα κράτη-µέλη να 

εργαστούν µε στόχο την εκπόνηση στατιστικών 

δεικτών πλέον κατάλληλων, ώστε να παρέχεται 

µια περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα του 

επιπέδου ανάπτυξη̋ αυτών των περιοχών. Οι 

ευρωβουλευτέ̋ καλούν την Επιτροπή και τα 

κράτη µέλη να µεριµνήσουν ώστε να συνεχίσουν 

αυτέ̋ οι περιοχέ̋ να ωφελούνται από 

συγκεκριµένε̋ διατάξει̋ βάσει του νέου 

πολυετού̋ δηµοσιονοµικού πλαισίου που θα 

ξεκινήσει το 2014. 

 

Σε αυτό  το σηµείο, στο ψήφισµα του ΕΚ 

εκφράστηκε η ικανοποίηση για του̋ Ευρωπἀκού̋ 

Οµίλου̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ) διότι 

θεωρούνται, µαζί µε την Ευρωπἀκή Πολιτική 

Γειτονία̋, µέσο που θα επιτρέψει τον 

υπερκερασµό των εµποδίων που παρακωλύουν 

την εδαφική συνεργασία, θα ενθαρρύνει τι̋ 

ορεινέ̋, νησιωτικέ̋ και αραιοκατοικηµένε̋ 

περιοχέ̋ να κάνουν χρήση των ΕΟΕΣ όσον αφορά 

τη διαχείριση των έργων εδαφική̋ συνεργασία̋ 

µε άλλε̋ περιοχέ̋ που συγχρηµατοδοτούνται από 

την ΕΕ, κάτι που µπορεί να τι̋ φέρει κοντύτερα 

στι̋ οικονοµικέ̋ περιοχέ̋ που τι̋ περιβάλλουν� 

    

    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Τοπικέ̋ στρατηγικέ̋ διαχείριση̋ Τοπικέ̋ στρατηγικέ̋ διαχείριση̋ Τοπικέ̋ στρατηγικέ̋ διαχείριση̋ Τοπικέ̋ στρατηγικέ̋ διαχείριση̋ 

υδάτινων πόρωνυδάτινων πόρωνυδάτινων πόρωνυδάτινων πόρων    

    
Το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και 

Περιφερειών (CEMR) και τα δίκτυα πόλεων 

΄Κλιµατική Συµµαχία’ και ‘Τοπικέ̋ Αρχέ̋ για τη 

Βιωσιµότητα’ έκαναν έκκληση για ένα νέο µοντέλο 

αλληλεγγύη̋ µεταξύ των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ, 

των πόλεων, των επαρχιών και των περιφερειών 

µε σκοπό την επιτυχή προσαρµογή τη̋ 

διαχείριση̋ των υδάτινων πόρων στι̋ συνέπειε̋ 

τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋.  

 

 
 

Στο πλαίσιο τη̋ Ηµέρα̋ τη̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋ που πραγµατοποιήθηκε στο 

Μόναχο στι̋ 13 Σεπτεµβρίου τ.ε.,  οι εκπρόσωποι 

των ευρωπἀκών τοπικών και περιφερειακών 

αρχών επεσήµαναν τη συµµετοχή των πόλεών 

του̋ σε ευρωπἀκά σχέδια για την ανταλλαγή 

πρακτικών, καθώ̋ ερευνητέ̋ και ΟΤΑ θα πρέπει 

να ενώσουν τι̋ δυνάµει̋ του̋ για την περαιτέρω 

ανάπτυξη τη̋ γνώση̋ σχετικά µε τι̋ συνέπειε̋ 

τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο 

παρουσιάστηκαν πρακτικέ̋ επιτυχού̋ 

συνεργασία̋ µε κοινωνικού̋ εταίρου̋ στο πεδίο 

τη̋ διαχείριση̋ των υδάτινων πόρων από 

τοπικού̋ φορεί̋ τη̋ Γερµανία̋, τη̋ Αυστρία̋, τη̋ 

Νορβηγία̋, τη̋ Ολλανδία̋ και του Βελγίου. 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Μια ολοκληρωµένη στρατηγική για τιΜια ολοκληρωµένη στρατηγική για τιΜια ολοκληρωµένη στρατηγική για τιΜια ολοκληρωµένη στρατηγική για τι̋ ̋ ̋ ̋ 

πολιτιστικέ̋ και δηµιουργικέ̋ πολιτιστικέ̋ και δηµιουργικέ̋ πολιτιστικέ̋ και δηµιουργικέ̋ πολιτιστικέ̋ και δηµιουργικέ̋ 

βιοµηχανίε̋βιοµηχανίε̋βιοµηχανίε̋βιοµηχανίε̋    
 

Το µεγαλύτερο ευρωπἀκό δίκτυο πόλεων 

Eurocities, συνεισφέροντα̋ στη διαβούλευση για 

την Πράσινη Βίβλο ‘Απελευθέρωση του δυναµικού 

των κλάδων του πολιτισµού και τη̋ 

δηµιουργικότητα̋’, παρουσίασε µια 

ολοκληρωµένη στρατηγική για τι̋ πολιτιστικέ̋ 

και δηµιουργικέ̋ βιοµηχανίε̋. Με δεδοµένη τη 

συνεισφορά του̋ στου̋ τρει̋ στόχου̋ τη̋ 

Στρατηγική̋ ΕΕ2020 (ευφυή, βιώσιµη και 

περιεκτική ανάπτυξη), καθώ̋ και στην 

οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, το 

Eurocities επεσήµανε ότι οι πολιτιστικέ̋ και 

δηµιουργικέ̋ βιοµηχανίε̋ θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη στη νέα γενιά των Ευρωπἀκών 

Προγραµµάτων. Προ̋ τούτο, το ευρωπἀκό δίκτυο 

πρότεινε τα εξή̋: 

• Την ανάπτυξη δεικτών και συλλογή 

δεδοµένων. 

• Ένα περισσότερο ευνὀκό περιβάλλον για 

τι̋ πολιτιστικέ̋ και δηµιουργικέ̋ 

βιοµηχανίε̋. 

• Ανταλλαγή, µάθηση, δικτύωση και 

καλύτερη προώθηση του κλάδου. 

 

 

Η υποβαλλόµενη στρατηγική υποστηρίζεται από 

µια συλλογή συγκεκριµένων πρακτικών που 

υλοποιήθηκαν σε 16 ευρωπἀκέ̋ πόλει̋. 
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Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ για την Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ για την Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ για την Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ για την     

Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνησηΠολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνησηΠολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνησηΠολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση    

    
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) υιοθέτησε στι̋ 

19 Ιουνίου του 2009 τη Λευκή Βίβλο για την 

Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση, η οποία θέτει τι̋ 

παραµέτρου̋ για την προώθηση πολυεπίπεδη̋ 

διακυβέρνηση̋ ω̋ το κατά προτίµηση µοντέλο ή 

διαδικασία παραγωγή̋ δεσµευτικών αποφάσεων 

στο πλαίσιο τη̋ ΕΕ. Σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο, η 

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση συνεπάγεται «τη 

συντονισµένη δράση από την ΕΕ, τα κράτη-µέλη 

και τι̋ τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋, βάσει 

τη̋ εταιρική̋ σχέση̋ και αποσκοπεί στη χάραξη 

και υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών».  

 

 
 

Προ̋ τούτο, η ΕτΠ διοργάνωσε στι̋ 22 Ιουνίου τ.ε. 

στι̋ Βρυξέλλε̋ εργαστήριο µε θέµα «Επεξεργασία 

ενό̋ Χάρτη για την Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση: 

∆ιαδικασίε̋ και Υλοποίηση» µε τη συµµετοχή 

εκπροσώπων τη̋ ΕτΠ, του Συµβουλίου τη̋ 

Ευρώπη̋ (ΣτΕ), τοπικών και περιφερειακών αρχών 

και ενώσεών του̋, καθώ̋ και ακαδηµἀκών. 

Μάλιστα, το Γραφείο του Κογκρέσου Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του ΣτΕ υπογράµµισε 

πρόσφατα την ανάγκη εναρµόνιση̋ ενό̋ τέτοιου 

Χάρτη µε τον Ευρωπἀκό Χάρτη Τοπική̋ 

Αυτονοµία̋ και το Πρόσθετο Πρωτόκολλό του, το 

κεκτηµένο του ΣτΕ, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ 

Στρατηγική̋ για την Καινοτοµία και την Ορθή 

∆ιακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Ολιστική Προσέγγιση για την Πρόληψη των Ολιστική Προσέγγιση για την Πρόληψη των Ολιστική Προσέγγιση για την Πρόληψη των Ολιστική Προσέγγιση για την Πρόληψη των 

ΚαταστροφώνΚαταστροφώνΚαταστροφώνΚαταστροφών    

    
Η πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών στην ΕΕ µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε 

επαρκή χρηµατοδότηση, µε νέα νοµοθεσία για την 

προστασία των δασών, µε µέτρα πρόληψη̋ για τι̋ 

πυρκαγιέ̋ και τη λειψυδρία και µε µία ισορροπηµένη 

γεωργική πολιτική. Αυτό αναφέρει η  Ολοµέλεια του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στο ψήφισµα που 

υιοθέτησε στι̋ 21 Σεπτεµβρίου τ.ε. Το ΕΚ υποστηρίζει 

σθεναρά ότι η ενεργό̋ συµµετοχή των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στο σχεδιασµό και την 

εφαρµογή στρατηγικών µείωση̋ του κινδύνου και 

πρόληψη̋ καταστροφών είναι ο καλύτερο̋ τρόπο̋ 

για να διασφαλισθεί η εξεύρεση των 

αποτελεσµατικότερων και λειτουργικότερων λύσεων.  

Το ΕΚ τονίζει την ανάγκη δηµιουργία̋ ενό̋ 

κατάλληλου χρηµατοδοτικού πλαισίου για την 

πρόληψη καταστροφών και ενό̋ ευρωπἀκού 

δηµόσιου γεωργικού συστήµατο̋ ασφάλιση̋, για να 

αντισταθµιστούν οι απώλειε̋ των γεωργών από 

φυσικέ̋ και ανθρωπογενεί̋ καταστροφέ̋.  

 

 
 

Το ΕΚ ζητά επίση̋ τη δηµιουργία ενό̋ "συστήµατο̋ 

ελάχιστη̋ αποζηµίωση̋" στο οποίο θα έχουν ίση 

πρόσβαση οι αγρότε̋ όλων των κρατών µελών. 

Επιπλέον, οι αγρότε̋ πρέπει να λαµβάνουν ειδική 

χρηµατοδότηση για τι̋ πρόσθετε̋ δαπάνε̋ που 

προκύπτουν εξαιτία̋ τη̋ επιβολή̋ προληπτικών 

µέτρων πυροπροστασία̋ και µέτρων καθαρισµού των 

υδάτων. 
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Η Συνεισφορά τη̋ Περιφερειακή̋ Η Συνεισφορά τη̋ Περιφερειακή̋ Η Συνεισφορά τη̋ Περιφερειακή̋ Η Συνεισφορά τη̋ Περιφερειακή̋ 

Πολιτική̋ τη̋ Ε.Ε.Πολιτική̋ τη̋ Ε.Ε.Πολιτική̋ τη̋ Ε.Ε.Πολιτική̋ τη̋ Ε.Ε. σ σ σ στην Κοινωνική Ένταξητην Κοινωνική Ένταξητην Κοινωνική Ένταξητην Κοινωνική Ένταξη    
 

Με αφορµή το Ευρωπἀκό Έτο̋ για την 

Καταπολέµηση τη̋ Φτώχεια̋ και του Κοινωνικού 

Αποκλεισµού (2010), το φθινοπωρινό τεύχο̋ του 

περιοδικού Panorama Inforegio, τη̋ Γενική̋ ∆/νση̋ 

Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋, είναι αφιερωµένο στη συνεισφορά τη̋ 

περιφερειακή̋ πολιτική̋ τη̋ Ε.Ε. για την σε 

µεγαλύτερο βαθµό επίτευξη του στόχου τη̋ 

κοινωνική̋ ένταξη̋.  

 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Κοινοτικό δίκαιο και ΟΤΑΚοινοτικό δίκαιο και ΟΤΑΚοινοτικό δίκαιο και ΟΤΑΚοινοτικό δίκαιο και ΟΤΑ    

Η βρετανική ένωση των φορέων τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ δηµοσίευσε πρόσφατα έναν οδηγό 

όπου περιγράφονται οι επιπτώσει̋ τη̋ 

εφαρµογή̋ του κοινοτικού δικαίου στου̋ ΟΤΑ. 

 

Καθώ̋ οι  τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ είναι 

αρµόδιε̋ για την υλοποίηση του 70% περίπου τη̋ 

κοινοτική̋ νοµοθεσία̋, η εν λόγω έκδοση, καίτοι 

αφορά το αυτοδιοικητικό τοπίο του Ηνωµένου 

Βασιλείου, αν µη τι άλλο βοηθά στην κατανόηση 

των επιπτώσεων του κοινοτικού δικαίου στον 

τρόπο λειτουργία̋ των δηµοτικών αρχών και στην 

άσκηση των αρµοδιοτήτων του̋. Ειδικότερα, 

επικεντρώνοντα̋ το ενδιαφέρον τη̋ στι̋ σχετικέ̋ 

κοινοτικέ̋ ρυθµίσει̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋, των δηµόσιων προµηθειών και 

στην υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων, η 

ανωτέρω έκθεση αναδεικνύει την ανάγκη 

συµµετοχή̋ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ στη 

διαδικασία εκπόνηση̋ του κοινοτικού δικαίου και 

συνεργασία̋ των ευρωβουλευτών, τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, των κεντρικών 

διοικήσεων και των εθνικών κοινοβουλίων µε τι̋ 

εθνικέ̋ ενώσει̋ των ΟΤΑ. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.lga.gov.uk/lga/aio/12481552http://www.lga.gov.uk/lga/aio/12481552http://www.lga.gov.uk/lga/aio/12481552http://www.lga.gov.uk/lga/aio/12481552 



    27 
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα    
 

Κοινό̋ ∆είκτη̋ για τη µέτρηση Κοινό̋ ∆είκτη̋ για τη µέτρηση Κοινό̋ ∆είκτη̋ για τη µέτρηση Κοινό̋ ∆είκτη̋ για τη µέτρηση 

εεεεκποµπών αερίων θερµοκηπίουκποµπών αερίων θερµοκηπίουκποµπών αερίων θερµοκηπίουκποµπών αερίων θερµοκηπίου    
 

Στο περιθώριο τη̋ πέµπτη̋ συνόδου του 

Παγκόσµιου Αστικού Φόρουµ που 

πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο το Πρόγραµµα για το Περιβάλλον 

(UNEP) και το Πρόγραµµα Ανθρωπίνων Οικισµών 

(UN-HABITAT) των Ηνωµένων Εθνών και η  

Παγκόσµια Τράπεζα εκπόνησαν ένα διεθνή 

δείκτη για τη µέτρηση των εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου για τι̋ πόλει̋.  

 

 
 

Ο νέο̋ δείκτη̋ υπολογίζει τι̋ εκποµπέ̋ αερίων 

ανάλογα µε το πληθυσµό των πόλεων. Έχει 

υπολογιστεί, εν προκειµένω, ότι οι κατά 

κεφαλήν εκποµπέ̋ αερίων υπολογίζονται για τη 

Βαρκελώνη (Ισπανία) στου̋ 4.20 τόνου̋ 

διοξειδίου του άνθρακα, στου̋ 10.6 στη 

Μπανγκόγκ (Τἀλάνδη) και στου̋ 17.8 στο 

Κάλγκαρι (Καναδά̋). Τα ποσοστά εκποµπών των 

αερίων ποικίλουν ανάλογα µε την πρωτογενή 

πηγή ενέργεια̋, το κλίµα, τα µέσα µεταφορά̋ 

και το βαθµό αστικοποίηση̋. Για παράδειγµα, η 

Νέα Υόρκη, µια υψηλή̋ σε πυκνότητα 

πληθυσµού αµερικανική πόλη, παράγει κατά 

κεφαλήν 10.4 τόνου̋ διοξειδίου του άνθρακα, 

ενώ το Ντένβερ, αµερικανική πόλη µε 

χαµηλότερη πληθυσµιακή πυκνότητα, παράγει 

τη διπλάσια ποσότητα που αγγίζει του̋ 21.3 
τόνου̋. Με το νέο διεθνέ̋ δείκτη, οι πόλει̋     

µπορούν πλέον να συγκρίνουν τι̋ αποδόσει̋ 

του̋ σε διαχρονική βάση και σε 

συγκεκριµένου̋ τοµεί̋, όπω̋ η ενέργεια, οι 

µεταφορέ̋ και τα απορρίµµατα. 

    

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/8830http://www.unhabitat.org/downloads/docs/8830http://www.unhabitat.org/downloads/docs/8830http://www.unhabitat.org/downloads/docs/8830
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Ποδηλατόδροµοι για πιο ασφαλεί̋ Ποδηλατόδροµοι για πιο ασφαλεί̋ Ποδηλατόδροµοι για πιο ασφαλεί̋ Ποδηλατόδροµοι για πιο ασφαλεί̋ 

δρόµου̋δρόµου̋δρόµου̋δρόµου̋ για του̋ πεζού̋ για του̋ πεζού̋ για του̋ πεζού̋ για του̋ πεζού̋    

 

Σε µια νέα µελέτη του τµήµατο̋ µεταφορών 

τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋ επισηµαίνεται ότι οι πόλει̋ 

µε χρωµατιστά διαµορφωµένε̋ διαδροµέ̋ για 

την κίνηση ποδηλάτων διαθέτουν δρόµου̋ 

κατά 40% πιο ασφαλεί̋ για του̋ πεζού̋.  

 

 

 

Μεταξύ άλλων των ενδιαφερόντων ευρηµάτων 

τη̋ µελέτη̋ για τη χάραξη στρατηγικών για 

ασφαλεί̋ δρόµου̋, η απροσεξία των οδηγών 

αναδεικνύεται ω̋ η βασική αιτία για το 36% 

των ατυχηµάτων µε θύµατα πεζού̋, ενώ 

προτείνεται ο καθορισµό̋, σε πιλοτική βάση, 

ω̋ µέγιστου ορίου ταχύτητα̋ τα 20 χλµ./ώρα 

σε κατοικηµένε̋ περιοχέ̋. 
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http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/nyhttp://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/nyhttp://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/nyhttp://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/ny
c_ped_safety_study_action_plan.c_ped_safety_study_action_plan.c_ped_safety_study_action_plan.c_ped_safety_study_action_plan.pdfpdfpdfpdf    
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Παγκόσµια Έκθεση Αστικών Παγκόσµια Έκθεση Αστικών Παγκόσµια Έκθεση Αστικών Παγκόσµια Έκθεση Αστικών 

ΚαταστροφώνΚαταστροφώνΚαταστροφώνΚαταστροφών    

 

Η ∆ιεθνή̋ Οµοσπονδία Ερυθρού Σταυρού είναι η 

µεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση 

παγκοσµίω̋ που παρέχει βοήθεια χωρί̋ 

διακρίσει̋ για τη βελτίωση τη̋ ζωή̋ των πιο 

ευπαθών οµάδων του πληθυσµού των πόλεων. 

Στη φετινή ετήσια έκθεσή τη̋, το ενδιαφέρον 

στρέφεται στου̋ κινδύνου̋ που αντιµετωπίζουν 

τα αστικά κέντρα σε έναν αυξανόµενα 

αστικοποιηµένο κόσµο, του οποίου ο µισό̋ 

πληθυσµό̋ κατοικεί σε πόλει̋ και περισσότεροι 

άνθρωποι από ποτέ σε φτωχογειτονιέ̋.  

 

 

Η έκθεση υπογραµµίζει ότι η βασική αιτία για 

την οποία σήµερα τόσοι πολλοί άνθρωποι 

πλήττονται από τι̋ φυσικέ̋ καταστροφέ̋ στι̋ 

πόλει̋ είναι οι φτωχέ̋ υποδοµέ̋ και υπηρεσίε̋ 

σε περιοχέ̋ µε υψηλά ποσοστά 

παραβατικότητα̋ και κατοικίε̋ χαµηλή̋ 

ποιότητα̋.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ifrc.org/Docs/pubs/disasters/wdr2010http://www.ifrc.org/Docs/pubs/disasters/wdr2010http://www.ifrc.org/Docs/pubs/disasters/wdr2010http://www.ifrc.org/Docs/pubs/disasters/wdr2010
/WDR2010/WDR2010/WDR2010/WDR2010----full.pdffull.pdffull.pdffull.pdf    

Η πρόσβαση σε πόσιµο νερόΗ πρόσβαση σε πόσιµο νερόΗ πρόσβαση σε πόσιµο νερόΗ πρόσβαση σε πόσιµο νερό    

Αποτελεί πλέον θΑποτελεί πλέον θΑποτελεί πλέον θΑποτελεί πλέον θεµελιώδε̋ ανθρώπινο εµελιώδε̋ ανθρώπινο εµελιώδε̋ ανθρώπινο εµελιώδε̋ ανθρώπινο 

δικαίωµα δικαίωµα δικαίωµα δικαίωµα     

 

Με συντριπτική πλειοψηφία, η Συνέλευση των 

Ηνωµένων Εθνών αναγνώρισε ω̋ θεµελιώδε̋ 

ανθρώπινο δικαίωµα την πρόσβαση σε πόσιµο 

νερό, δικαιώνοντα̋, µε αυτό τον τρόπο, την 

15ετή παγκόσµια εκστρατεία τη̋ Βολιβία̋, και 

εκφράζοντα̋, έτσι, τη συµπαράστασή τη̋ σε 

884 εκατοµµύρια ανθρώπου̋, οι οποίοι δεν 

διαθέτουν καθαρό νερό και 2.6 δισεκατοµµύρια 

κατοίκου̋ αυτού του πλανήτη, οι οποίοι 

στερούνται βασικέ̋ συνθήκε̋ υγιεινή̋.  

 

 
 

Το ψήφισµα καλεί τα κράτη και του̋ διεθνεί̋ 

οργανισµού̋ να επενδύσουν σε τεχνολογικά 

µέσα για να βοηθήσουν τι̋ φτωχότερε̋ χώρε̋ 

να προσφέρουν καθαρό και πόσιµο νερό για 

όλου̋. Μάλιστα,  για τα µέλη του δικτύου των 

Ηνωµένων Πόλεων και Τοπικών Αρχών (UCLG), 

του αντιπροσωπευτικού οργάνου των φορέων 

τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ παγκοσµίω̋, η 

υλοποίηση του ψηφίσµατο̋ συνεπάγεται νέε̋ 

πρακτικέ̋ διακυβέρνηση̋ και αναγνώριση του 

ρόλου τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ στην παροχή 

πόσιµου νερού και αξιοπρεπών συνθηκών 

υγιεινή̋ για του̋ κατοίκου̋ των αστικών 

κέντρων.  
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οι αφαιρέσει̋ από τον υπολογισµό οι οποίε̋ 

σχετίζονται µε τη χρήση γη̋, την αλλαγή στη 

χρήση γη̋ και τι̋ δασοκοµικέ̋ 

δραστηριότητε̋, στη δέσµευση τη̋ Κοινότητα̋ 

για µείωση, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε 

εναρµονισµένου̋ τρόπου̋ που εξασφαλίζουν 

σταθερότητα και την περιβαλλοντική 

ακεραιότητα τη̋ συµβολή̋ τη̋ χρήση̋ γη̋, τη̋ 

αλλαγή̋ στη χρήση γη̋ και τη̋ δασοκοµία̋, 

καθώ̋ και ακριβή παρακολούθηση και 

λογιστική καταγραφή. 
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Νέα Προγράµµατα τη̋ ΕΕ στου̋ τοµεί̋ Νέα Προγράµµατα τη̋ ΕΕ στου̋ τοµεί̋ Νέα Προγράµµατα τη̋ ΕΕ στου̋ τοµεί̋ Νέα Προγράµµατα τη̋ ΕΕ στου̋ τοµεί̋ 

τη̋ Εκπαίδευσητη̋ Εκπαίδευσητη̋ Εκπαίδευσητη̋ Εκπαίδευση̋, τη̋ Κατάρτιση̋, ̋, τη̋ Κατάρτιση̋, ̋, τη̋ Κατάρτιση̋, ̋, τη̋ Κατάρτιση̋, τη̋ τη̋ τη̋ τη̋ 

Νεολαία̋Νεολαία̋Νεολαία̋Νεολαία̋ και των  και των  και των  και των ΜΜΕΜΜΕΜΜΕΜΜΕ    
 

Εδώ και µια εικοσαετία τουλάχιστον, η 

Ευρωπἀκή Ένωση στηρίζει προγράµµατα 

υπέρ τη̋ εκπαίδευση̋, τη̋ κατάρτιση̋ και τη̋ 

νεολαία̋. Τα προγράµµατα αυτά ενθαρρύνουν 

τη διακρατική κινητικότητα ατόµων όλων των 

ηλικιών, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και 

λοιπού προσωπικού, προγράµµατα 

συνεργασία̋ µεταξύ σχολείων, 

πανεπιστηµίων, συλλόγων, οργανώσεων 

ενδιαφερόµενων µερών, περιφερειακών και 

τοπικών αρχών που αποσκοπούν στην 

ενίσχυση τη̋ κινητικότητα̋ (Πρόγραµµα «∆ια 

Βίου Μάθηση») αλλά και στη βελτίωση των 

συστηµάτων εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ στην 

Ευρώπη, καθώ̋ και την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων 

µέσω πολλών και ποικίλων µη 

τυπικών δραστηριοτήτων, όπω̋ 

διαπολιτισµικέ̋ ανταλλαγέ̋ νέων, διεθνεί̋ 

δράσει̋ εθελοντισµού, συναντήσει̋ µεταξύ 

νέων και φορέων χάραξη̋ πολιτική̋,  
 

∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
Ευρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή Επιτροπή    
 

 

Ο ρόλο̋ τη̋ γεωργία̋ και δασοκοµία̋ Ο ρόλο̋ τη̋ γεωργία̋ και δασοκοµία̋ Ο ρόλο̋ τη̋ γεωργία̋ και δασοκοµία̋ Ο ρόλο̋ τη̋ γεωργία̋ και δασοκοµία̋ 

στην επίτευξη των δεσµεύσεων τη̋ ΕΕ στην επίτευξη των δεσµεύσεων τη̋ ΕΕ στην επίτευξη των δεσµεύσεων τη̋ ΕΕ στην επίτευξη των δεσµεύσεων τη̋ ΕΕ 

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

Σκοπό̋ τη̋ διαβούλευση̋ είναι η συλλογή 

απόψεων από πολίτε̋, οργανισµού̋ και 

δηµόσιε̋ αρχέ̋ για τον τρόπο µε τον οποίο οι 

δραστηριότητε̋ που σχετίζονται µε τη χρήση 

τη̋ γη̋ µπορούν να συνεισφέρουν στον 

περιορισµό τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋, για το αν η 

χρήση τη̋ γη̋, οι αλλαγέ̋ τη̋ χρήση̋ τη̋ γη̋ 

και οι δασοκοµικέ̋ δραστηριότητε̋ θα πρέπει 

να υπολογίζονται στη δέσµευση τη̋ Κοινότητα̋ 

για µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και 

για τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει 

αυτό.  

 

Σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπἀκού 

Συµβουλίου του Μαρτίου 2007, η Κοινότητα 

αναλαµβάνει σθεναρή ανεξάρτητη δέσµευση να 

επιτύχει µείωση των εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% έω̋ το 

2020, σε σχέση µε το 1990 και κατά 30%, εάν οι 

συνθήκε̋ το επιτρέψουν. Ωστόσο, σύµφωνα µε 

την υπ’αριθ.406/2009/ΕΚ Απόφαση του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου τη̋ 

23η̋ Απριλίου 2009, η Επιτροπή διατυπώνει 
πρόταση για να περιληφθούν οι εκποµπέ̋ και    



ανταλλαγέ̋ πρακτικών και εµπειριών µεταξύ 

οργανώσεων στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ κλπ. 

(Πρόγραµµα «Νέα Γενιά Εν ∆ράσει»). Επίση̋, ο 

οπτικοακουστικό̋ τοµέα̋ αποτελεί ουσιαστικό 

φορέα για τη µεταλαµπάδευση και την άνθηση 

των ευρωπἀκών πολιτιστικών αξιών. 

∆ιαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο στην 

οικοδόµηση µια̋ ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ 

ταυτότητα̋ και την έκφραση τη̋ ιδιότητα̋ του 

ευρωπαίου πολίτη. Η διακίνηση των 

ευρωπἀκών οπτικοακουστικών έργων 

συµβάλλει στην ενδυνάµωση του 

διαπολιτισµικού διαλόγου και τη βελτίωση τη̋ 

αµοιβαία̋ κατανόηση̋ και γνωριµία̋ των 

ευρωπἀκών πολιτισµών. Έτσι, το Πρόγραµµα 

«ΜEDIA 2007-2013» αποσκοπεί στη διαφύλαξη 

και ανάδειξη τη̋ πολιτιστική̋ και γλωσσική̋ 

ποικιλοµορφία̋ τη̋ Ευρώπη̋ και τη̋ 

κινηµατογραφική̋ και οπτικοακουστική̋ τη̋ 

κληρονοµιά̋, στην εξασφάλιση τη̋ 

προσβασιµότητά̋ τη̋ στου̋ ευρωπαίου̋ 

πολίτε̋, καθώ̋ και στην προώθηση του 

διαπολιτισµικού διαλόγου� στην αύξηση τη̋ 

κυκλοφορία̋ των ευρωπἀκών 

οπτικοακουστικών έργων εντό̋ και εκτό̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋� και στην ενίσχυση τη̋ 

ανταγωνιστικότητα̋ του ευρωπἀκού 

οπτικοακουστικού τοµέα στο πλαίσιο µια̋ 

ανοικτή̋, ανταγωνιστική̋ και ευνὀκή̋ για την 

απασχόληση αγορά̋. 

 

Σκοπό̋, εποµένω̋, αυτή̋ τη̋ δηµόσια̋ 

διαβούλευση̋ είναι η συλλογή απόψεων για την 

καλύτερη  δυνατή κατάρτιση των µελλοντικών 

ευρωπἀκών προγραµµάτων για τη νεολαία, 

την εκπαίδευση και τα ΜΜΕ που θα διαδεχθούν 

τα Προγράµµατα «Νέα Γενιά εν ∆ράσει», «∆ια 

Βίου Μάθηση» και «MEDIA 2007-2013» 

αντιστοίχω̋.   
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Αναθεώρηση τη̋ οδηγία̋ 2003/98/EΚ για Αναθεώρηση τη̋ οδηγία̋ 2003/98/EΚ για Αναθεώρηση τη̋ οδηγία̋ 2003/98/EΚ για Αναθεώρηση τη̋ οδηγία̋ 2003/98/EΚ για 

την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 

δηµόσιου τοµέαδηµόσιου τοµέαδηµόσιου τοµέαδηµόσιου τοµέα    

    

Σύµφωνα µε τη σχετική Ανακοίνωση τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ τη̋ 19η̋ Μα˙ου τ.ε. η 

υλοποίηση τη̋ Ψηφιακή̋ Ατζέντα̋ για την 

Ευρώπη θα συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στην 

οικονοµική ανάπτυξη τη̋ ΕΕ και θα επεκτείνει 

τα οφέλη τη̋ ψηφιακή̋ εποχή̋ σε ολόκληρο το 

κοινωνικό φάσµα.  

 

Προ̋ τούτο, στην Ψηφιακή Ατζέντα 

σκιαγραφούνται επτά πεδία προτεραιότητα̋ 

για την ανάληψη δράση̋: δηµιουργία ψηφιακή̋ 

ενιαία̋ αγορά̋, µεγαλύτερη 

διαλειτουργικότητα, επαύξηση τη̋ 

εµπιστοσύνη̋ και τη̋ ασφάλεια̋, πολύ 

ταχύτερη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, 

περισσότερε̋ επενδύσει̋ σε έρευνα και 

ανάπτυξη, βελτίωση του ψηφιακού 

αλφαβητισµού, των δεξιοτήτων και τη̋ 

κοινωνική̋ ένταξη̋, καθώ̋ και εφαρµογή των 

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 

για την αντιµετώπιση προβληµάτων τη̋ 

κοινωνία̋, όπω̋ η κλιµατική αλλαγή και η 

γήρανση του πληθυσµού. Μεταξύ των βασικών 

δράσεων τη̋ Ατζέντα̋ αναφέρεται η 

αναθεώρηση τη̋ υπ’αριθ.2003/98/ΕΚ Οδηγία̋ 

για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 

δηµόσιου τοµέα.  

 

Εν προκειµένω, υπογραµµίζεται ότι «οι 

κυβερνήσει̋ µπορούν να τονώσουν τι̋ αγορέ̋ 

περιεχοµένου, καθιστώντα̋ πληροφορίε̋ του 

δηµόσιου τοµέα διαθέσιµε̋ µε όρου̋ διαφανεί̋, 

αποτελεσµατικού̋ και αµερόληπτου̋. 

Πρόκειται για σηµαντική πηγή δυνητική̋ 

ανάπτυξη̋ καινοτόµων διαδικτυακών 

υπηρεσιών».  
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Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4169http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4169http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4169http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4169    

    

European Negotiations II: Interpersonal and European Negotiations II: Interpersonal and European Negotiations II: Interpersonal and European Negotiations II: Interpersonal and 

Intercultural Dimensions of European NegotiatioIntercultural Dimensions of European NegotiatioIntercultural Dimensions of European NegotiatioIntercultural Dimensions of European Negotiationsnsnsns 

Ηµεροµηνία: 25252525----26 Νοεµβρίου26 Νοεµβρίου26 Νοεµβρίου26 Νοεµβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3515http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3515http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3515http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3515    

    

Supporting SME and Enterprise Development Supporting SME and Enterprise Development Supporting SME and Enterprise Development Supporting SME and Enterprise Development 

through EU Programmes and Policiesthrough EU Programmes and Policiesthrough EU Programmes and Policiesthrough EU Programmes and Policies    

Ηµεροµηνία: 25252525----26 Νοεµβρίου26 Νοεµβρίου26 Νοεµβρίου26 Νοεµβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=3525=3525=3525=3525    

    

How to Set Up and Implement a Successful How to Set Up and Implement a Successful How to Set Up and Implement a Successful How to Set Up and Implement a Successful 

Twinning ProjectTwinning ProjectTwinning ProjectTwinning Project    

Ηµεροµηνία: 29292929----30 Νοεµ30 Νοεµ30 Νοεµ30 Νοεµβρίουβρίουβρίουβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    
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Ε λλη ν ικ ή

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

1. 1. 1. 1. «Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋»«Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋»«Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋»«Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋»    

(7(7(7(7οοοο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα----Πλαίσιο για την Έρευνα και Πλαίσιο για την Έρευνα και Πλαίσιο για την Έρευνα και Πλαίσιο για την Έρευνα και 

την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)    

    
Στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατο̋-Πλαισίου για την 

Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ 

δηµοσιεύθηκε πρόσφατα πρόσκληση υποβολή̋ 

προτάσεων για το ειδικό πρόγραµµα «Περιφέρειε̋ τη̋ 

Γνώση̋. Τo ειδικό πρόγραµµα    "Περιφέρειε̋ τη̋ 

Γνώση̋", το οποίο εντάσσεται στο πρόγραµµα 

Ικανότητε̋ του 7ου ΠΠ, στοχεύει στην ενίσχυση του 

ερευνητικού δυναµικού των ευρωπἀκών περιοχών, 

µέσω περιφερειακών "συσπειρώσεων µε γνώµονα την 

έρευνα" (clusters). Οι συσπειρώσει̋ περιλαµβάνουν 

πανεπιστήµια/ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσει̋ και 

τοπικέ̋ ή περιφερειακέ̋ αρχέ̋ στο πλαίσιο µία̋ 

γεωγραφική̋ περιφέρεια̋.  

 



  
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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- νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται 

στον τοµέα τη̋ έρευνα̋ (πανεπιστήµια, 

ερευνητικού̋ οργανισµού̋)˙ 

- επιχειρήσει̋˙ 

- Τοπικέ̋/περιφερειακέ̋ αρχέ̋. 

 

Κάθε πρόταση πρὁποθέτει µια κοινοπραξία από 

τρία τουλάχιστον περιφερειακά ερευνητικά 

συµπλέγµατα («τριπλό̋ έλικα̋») από τουλάχιστον 

τρία διαφορετικά κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ και/ή 

συνδεδεµένα µέλη. Στην ανωτέρω κοινοπραξία, οι 

φορεί̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ αναλαµβάνουν 

υποχρεωτικά το ρόλο του συντονιστή. 

 

Ο συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ που προβλέπεται 

στο πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ ανέρχεται 

στα 18.660.000 ευρώ. Η κοινοτική χρηµατοδότηση 

καλύπτει το 100% του συνολικού ύψου̋ τη̋ 

επιλέξιµη̋ δαπάνη̋ του έργου. Το δε ποσό τη̋ 

αιτούµενη̋ επιχορήγηση̋ ανά σχέδιο πρόταση̋ 

κυµαίνεται από ένα (1) έω̋ τρία (3) εκατοµµύρια 

ευρώ. 

 

Προθεσµία: 9 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 9 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 9 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 9 ∆εκεµβρίου 2010    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

    

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

n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=338&act_codn=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=338&act_codn=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=338&act_codn=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=338&act_cod

e=REGIONS&ID_ACTIVITY=15e=REGIONS&ID_ACTIVITY=15e=REGIONS&ID_ACTIVITY=15e=REGIONS&ID_ACTIVITY=15    

    

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋    

(υπόψη κα Γεωργία Τζένου, τηλ: 210 7273965, e-
mail: tzenou@ekt.gr).    

Σκοπό̋ τη̋ δράση̋ «Περιφέρειε̋ τη̋ γνώση̋» 

είναι να υποστηρίξει τη χάραξη και την εφαρµογή 

βέλτιστων πολιτικών και στρατηγικών για την 

ανάπτυξη περιφερειακών συσπειρώσεων µε 

γνώµονα την Ε&Α. Θα υποστηριχθούν ιδίω̋ τα 

έργα εκείνα τα οποία υπαγορεύονται από τη 

ζήτηση, προσανατολίζονται στην επίλυση 

προβληµάτων, και εστιάζονται σε συγκεκριµένου̋ 

τεχνολογικού̋ τοµεί̋ ή κλάδου̋. Οι 

χρηµατοδοτούµενε̋ δράσει̋ θα πρέπει να 

υλοποιούν του̋ γενικού̋ και ειδικού̋ στόχου̋ τη̋ 

ανωτέρω πρόσκληση̋, και εν προκειµένω, σε 

θεµατικό πεδίο να καλύπτουν όλε̋ τι̋ πτυχέ̋ του 

τοµέα των µεταφορών. Πιο συγκεκριµένα, οι 

επιχορηγούµενε̋ δράσει̋ αφορούν: 
 

α) Ανάλυση, ανάπτυξη και εφαρµογή των 

ερευνητικών στρατηγικών σχεδίων των 

περιφερειακών ή διασυνοριακών συσπειρώσεων 

και συνεργασία µεταξύ του̋. 

  

β) «Καθοδήγηση» των λιγότερο αναπτυγµένων στο 

χώρο τη̋ έρευνα̋ περιφερειών από πιο 

ανεπτυγµένε̋ στον τοµέα αυτό, µέσω τη̋ 

ανάπτυξη̋ συσπειρώσεων µε γνώµονα την Ε&Α.  

 

γ) Πρωτοβουλίε̋ προ̋ υποστήριξη τη̋ 

ενσωµάτωση̋ των ερευνητικών συντελεστών και 

οργανισµών στον περιφερειακό οικονοµικό ιστό, 

µέσω των αλληλεπιδράσεών του̋ στο πλαίσιο 

των περιφερειακών συσπειρώσεων.  

 

Τα περιφερειακά ερευνητικά συµπλέγµατα θα 

πρέπει να περιλαµβάνουν τρει̋ τύπου̋ φορέων: 

 

 
 

 
    



2222. Χρηµατοδότηση συµπράξεων µεταξύ Χρηµατοδότηση συµπράξεων µεταξύ Χρηµατοδότηση συµπράξεων µεταξύ Χρηµατοδότηση συµπράξεων µεταξύ 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σδηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σδηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σδηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στο 7ο το 7ο το 7ο το 7ο 

ΠρόγραµµαΠρόγραµµαΠρόγραµµαΠρόγραµµα----Πλαίσιο για την Έρευνα και Πλαίσιο για την Έρευνα και Πλαίσιο για την Έρευνα και Πλαίσιο για την Έρευνα και 

την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕτην Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕτην Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕτην Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ        
 

Στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατο̋ 

‘Συνεργασία’ του 7ου Προγράµµατο̋-Πλαισίου για 

την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ, 

η Ευρωπἀκή Επιτροπή, προκειµένου να 

αντιµετωπίσει τη µείωση τη̋ ζήτηση̋ που 

σηµειώθηκε στου̋ κλάδου̋ τη̋ µεταποίηση̋, των 

κατασκευών και τη̋ αυτοκινητοβιοµηχανία̋, έχει 

αναλάβει πρωτοβουλία για την υποστήριξη 

καινοτόµων συµπράξεων στου̋ κάτωθι 

θεµατικού̋ τοµεί̋: 

 

«Μελλοντικό ∆ιαδίκτυο»«Μελλοντικό ∆ιαδίκτυο»«Μελλοντικό ∆ιαδίκτυο»«Μελλοντικό ∆ιαδίκτυο»    

    

Οι στόχοι των προτεινόµενων Σ∆ΙΤ ορίζονται ω̋ 

εξή̋: 

 

(α) να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών και τη λειτουργία 

υποδοµών και εφαρµογών υψηλή̋ κοινωνική̋ 

αξία̋. Προ̋ τούτο απαιτείται χρήση 

επεξεργασµένων διαδικτυακών αρχιτεκτονικών, 

υπηρεσιών και τεχνολογιών στο πλαίσιο 

εφαρµογών µεγάλη̋ κλίµακα̋, 

(β) να στραφούν σε αρχιτεκτονικέ̋ και 

πλατφόρµε̋ υπηρεσιών, µε βάση µακροπρόθεσµε̋ 

ανάγκε̋ του ∆ιαδικτύου και ενθαρρύνοντα̋ την 

ευρωπἀκή βιοµηχανία να αντιµετωπίσει τι̋ 

προκλήσει̋ των έξυπνων υποδοµών, 

συµβάλλοντα̋ παράλληλα σε πολιτικέ̋ τη̋ ΕΕ 

όσον αφορά στόχου̋ σχετικού̋ µε την καινοτοµία, 

την αειφόρο ανάπτυξη, την ενέργεια και το 

περιβάλλον, 

(γ) να προωθήσουν διακλαδικέ̋ συµπράξει̋ γύρω 

από αξιακέ̋ αλυσίδε̋ του Μελλοντικού Ίντερνετ, 

και µε τη συµµετοχή χρηστών και δηµόσιων αρχών 

σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 

δ) να αξιοποιήσουν την υποδοµή του ∆ιαδικτύου 

ω̋ ανοικτή̋, ασφαλού̋ και αξιόπιστη̋ 

πλατφόρµα̋ για τη δηµιουργία δικτυακών 

 
εφαρµογών βάσει ανοικτών συστηµάτων 

καινοτοµία̋ µε επίκεντρο το χρήστη, 

(ε) να αντιµετωπίσουν ρυθµιστικά θέµατα και 

θέµατα πολιτική̋, όπω̋ η διαλειτουργικότητα, 

ο ανοιχτό̋ χαρακτήρα̋, τα πρότυπα, η 

ασφάλεια των δεδοµένων και η προστασία τη̋ 

ιδιωτική̋ ζωή̋ στο πλαίσιο σύνθετων και 

«έξυπνων» σεναρίων χρήση̋ του Μελλοντικού 

Ίντερνετ. Μπορούν επίση̋ να εξεταστούν οι 

απαιτούµενε̋ µέθοδοι, διαδικασίε̋ και βέλτιστη 

πρακτική που απαιτούνται για την 

αντιµετώπιση διακρατικών πτυχών, όπω̋ η 

πρόληψη του εγκλήµατο̋ στον κυβερνοχώρο, 

όπου είναι απαραίτητο̋ υψηλό̋ βαθµό̋ 

συνεργασία̋ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η 

συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα σε Σ∆ΙΤ θα είναι 

βασικό εργαλείο για την πρόοδο σε αυτά τα µη 

τεχνολογική̋ φύσεω̋ θέµατα. 

(στ) να µεγιστοποιήσουν το κοινωνικό όφελο̋ µε 

τη συµµετοχή οργανώσεων τη̋ κοινωνία̋ των 

πολιτών / καταναλωτών, όπου απαιτείται. 

Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2010 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

    

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

on=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3on=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3on=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3on=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3

28#prereg28#prereg28#prereg28#prereg    

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Γ.Γ. Έρευνα̋ και 

Τεχνολογία̋ (υπόψη κα Μ. Κουτροκόη, τηλ: 210 

7711519, e-mail: mkoutr@gsrt.gr) & Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωση̋ (υπόψη κα Γ. Μαζιώτη, τηλ: 210 

7273925, e-mail: gmazio@ekt.gr)  
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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«Πράσινα Αυτοκίνητα»«Πράσινα Αυτοκίνητα»«Πράσινα Αυτοκίνητα»«Πράσινα Αυτοκίνητα»    

    

Τα "Πράσινα αυτοκίνητα" είναι µια πρωτοβουλία 

που δίνει έµφαση στην ανάπτυξη ανανεώσιµων 

και µη ρυπογόνων ενεργειακών πηγών, στην 

ασφάλεια και στην κυκλοφοριακή ροή στον τοµέα 

του αυτοκινήτου.  

 

 
Η στροφή σε οικολογικότερα αυτοκίνητα και 

ευφυέστερα συστήµατα µεταφορά̋, 

συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ ηλεκτροκίνηση̋ των 

οδικών και αστικών µεταφορών και τη̋ έρευνα̋ 

σε υβριδικέ̋ τεχνολογίε̋, είναι απαραίτητη για 

να επιτευχθούν οι ευρωπἀκοί και παγκόσµιοι 

στόχοι για τη µείωση των ρυπογόνων εκποµπών. 

    

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2010201020102010    

    

ΠληΠληΠληΠληροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:    

 

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

n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=331n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=331n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=331n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=331

 

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Γ.Γ. Έρευνα̋ και 

Τεχνολογία̋ (υπόψη κα Μ. Κουτροκόη, τηλ: 210 

7711519, e-mail: mkoutr@gsrt.gr) & Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωση̋ (υπόψη κα Γ. Μαζιώτη, τηλ: 210 

7273925, e-mail: gmazio@ekt.gr)  

 

«Κτίρια υψηλή̋ ενεργειακή̋ απόδοση̋»«Κτίρια υψηλή̋ ενεργειακή̋ απόδοση̋»«Κτίρια υψηλή̋ ενεργειακή̋ απόδοση̋»«Κτίρια υψηλή̋ ενεργειακή̋ απόδοση̋»    

    

Στο πλαίσιο τη̋ σύµπραξη̋ "Κτίρια υψηλή̋ 

ενεργειακή̋ απόδοση̋" θα προωθηθούν οι 

πράσινε̋ τεχνολογίε̋ και θα αναπτυχθούν 

 

ενεργειακά αποδοτικά συστήµατα, νέα υλικά και 

κατασκευαστικέ̋ τεχνικέ̋ για νέα, φιλικά προ̋ 

το περιβάλλον κτίρια, ενώ θα προωθηθούν και 

αλλαγέ̋ σε υφιστάµενα κτίρια προσβλέποντα̋ 

στη µείωση τη̋ υπερβολική̋ ενεργειακή̋ 

κατανάλωση̋ των ευρωπἀκών κτιρίων στην 

οποία οφείλεται το ένα τρίτο των εκποµπών CO2 

στην ΕΕ. 

    

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2010201020102010    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

 

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

n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=355n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=355n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=355n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=355

    

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ (∆ρ. Αν. 

Κωνσταντίνου, τηλ. 210-3608042, e-mail: 

nats@help-forward.gr, ∆ρ. Απ. ∆ηµητριάδη̋, τηλ. 

2810 391963, e-mail: adimi@help-forward.gr). 

 

 

 



 
«Εργοστάσια του µέλλοντο̋»«Εργοστάσια του µέλλοντο̋»«Εργοστάσια του µέλλοντο̋»«Εργοστάσια του µέλλοντο̋»    
 

Η σύµπραξη "Εργοστάσια του µέλλοντο̋" είναι 

µια πρωτοβουλία υπέρ των κατασκευαστών, 

ιδίω̋ των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, 

προκειµένου να προσαρµοστούν στην παγκόσµια 

ανταγωνιστική πίεση µε τη βελτίωση των 

γνώσεών του̋ και τη χρήση των τεχνολογιών του 

µέλλοντο̋.  

 

 

Θα αναπτυχθούν, µεταξύ άλλων, καινοτόµε̋ 

τεχνολογίε̋ µεταποίηση̋, υλικά και διεργασίε̋ 

για µεγαλύτερη παραγωγή, µε παράλληλη 

κατανάλωση λιγότερων υλών, λιγότερη̋ 

ενέργεια̋ και παραγωγή λιγότερων αποβλήτων. 

 

 

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2010201020102010    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

 

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

n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=339n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=339n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=339n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=339

    

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ (∆ρ. Αν. 

Κωνσταντίνου, τηλ. 210-3608042, e-mail: 

nats@help-forward.gr, ∆ρ. Απ. ∆ηµητριάδη̋, τηλ. 

2810 391963, e-mail: adimi@help-forward.gr). 

 
 

 

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

   

   

  5 

3333. Αειφόρε̋ Επίγειε̋ ΜεταφορέΑειφόρε̋ Επίγειε̋ ΜεταφορέΑειφόρε̋ Επίγειε̋ ΜεταφορέΑειφόρε̋ Επίγειε̋ Μεταφορέ̋ ̋ ̋ ̋     

((((7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα----Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα 

και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)    
 

Το ερευνητικό φάσµα του προγράµµατο̋ 

καλύπτει όλο το σύστηµα επίγειων µεταφορών: 

πρὀόντα (οχήµατα, σκάφη και υποδοµέ̋), 

υπηρεσίε̋, λειτουργίε̋ και χρήστε̋. Η σχετική 

πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων αφορά στι̋ 

εξή̋ θεµατικέ̋ περιοχέ̋: 

 

- Οικολογικέ̋ επίγειε̋ µεταφορέ̋. 

- Υποστήριξη τη̋ στροφή̋ προ̋ άλλου̋ 

τρόπου̋ µεταφορά̋ και αποσυµφόρηση 

των οδών. 

- Βελτίωση τη̋ ασφάλεια̋. 

- Ενίσχυση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋. 

- ∆ιατοµεακέ̋ δραστηριότητε̋ για την 

εφαρµογή του υποπρογράµµατο̋. 

- Η ευρωπἀκή πρωτοβουλία για τα 

πράσινα αυτοκίνητα. 

    

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2 ∆εκεµβρίου 2010201020102010    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

 

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

n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=344n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=344n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=344n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=344    

    

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ (υπόψη ∆ρ. 

Κ. Τζιτζινού, τηλ. 2310-552791, e-mail: 

katerina@help-forward.gr, Επ. Χριστοφιλόπουλο̋, 

τηλ. 2310-552791, e-mail: epaminondas@help-

forward.gr) 

 



 

Η στρατηγική που παρουσιάζεται στο σχέδιο 

δράση̋ θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε 

ερευνητικού̋ οργανισµού̋-εταίρου̋. Ενδέχεται 

να προβλεφθεί η συγκρότηση Συντονιστική̋ 

Επιτροπή̋ για τη χάραξη ερευνητική̋ 

στρατηγική̋ µε τη συµµετοχή κορυφαίων 

επιστηµόνων (ενδεχοµένω̋ των ερευνητικών 

οργανισµών-εταίρων), και εφόσον ενδείκνυται, µε 

συµµετοχή περιφερειακών αρχών, εκπροσώπων 

των εθνικών ερευνητικών φορέων και τελικών 

χρηστών (ΜΜΕ, βιοµηχανία, κ.λπ.). Η συντονιστική 

επιτροπή θα έχει ω̋ στόχο τη βιωσιµότητα του 

σχεδίου δράση̋ και τη̋ ερευνητική̋ ατζέντα̋ 

πέραν του τέλου̋ του έργου. 

Οι προτάσει̋ µπορούν να αναφέρονται σε 

οποιοδήποτε θεµατικό πεδίο του 7ου Π.Π.  

 

Η δράση θα στηρίξει την εφαρµογή ενό̋ σχεδίου 

δράση̋ το οποίο θα προταθεί από τον ερευνητικό 

φορέα, και θα προκύψει από µία ανάλυση SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). 

Το σχέδιο δράση̋ πρέπει να περιλαµβάνει την 

ακόλουθη δέσµη τεσσάρων συνεκτικών µέτρων:  

- Ανταλλαγή τεχνογνωσία̋ και εµπειριών. 

- Πρόσληψη πεπειραµένων ερευνητών. 

- Αναβάθµιση, ανάπτυξη ή αγορά ερευνητικού 

εξοπλισµού  

- Οργάνωση σεµιναρίων και συνεδρίων, 

δραστηριότητε̋ διάδοση̋ και προβολή̋.  
 

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 7 ∆εκεµβρίου 7 ∆εκεµβρίου 7 ∆εκεµβρίου 7 ∆εκεµβρίου 2010201020102010    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=320n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=320n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=320n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=320    

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωση̋    (υπόψη κκ Αργ.Καραχάλιου, τηλ: 210 

7273921 και Γ. Τζένου, τηλ: 210 7273965, e-mail: 

tzenou@ekt.gr).    

    

    

  6 
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

   

4444. Ανάδειξη και ανάπτυξη του Ανάδειξη και ανάπτυξη του Ανάδειξη και ανάπτυξη του Ανάδειξη και ανάπτυξη του 

ερευνητικού δυναµικού των ερευνητικών ερευνητικού δυναµικού των ερευνητικών ερευνητικού δυναµικού των ερευνητικών ερευνητικού δυναµικού των ερευνητικών 

φορέων στι̋ περιφέρειε̋ σύγκλιση̋ τη̋ φορέων στι̋ περιφέρειε̋ σύγκλιση̋ τη̋ φορέων στι̋ περιφέρειε̋ σύγκλιση̋ τη̋ φορέων στι̋ περιφέρειε̋ σύγκλιση̋ τη̋ 

ΕΕ και στι̋ ιδιαίτερα αποµακρυσµένε̋ ΕΕ και στι̋ ιδιαίτερα αποµακρυσµένε̋ ΕΕ και στι̋ ιδιαίτερα αποµακρυσµένε̋ ΕΕ και στι̋ ιδιαίτερα αποµακρυσµένε̋ 

περιφέρειε̋περιφέρειε̋περιφέρειε̋περιφέρειε̋ 

((((7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα----Πλαίσιο για την ΈρΠλαίσιο για την ΈρΠλαίσιο για την ΈρΠλαίσιο για την Έρευνα ευνα ευνα ευνα 

και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)    

 

Η δράση αυτή θα επιτρέψει την ενεργό 

ενσωµάτωση στον Ευρωπἀκό Χώρο Έρευνα̋ των 

πλέον ποιοτικών ή πιο ελπιδοφόρων ερευνητικών 

φορέων σηµαντικού µεγέθου̋ (όπω̋ 

Πανεπιστηµιακά Τµήµατα, Σχολέ̋, ειδικευµένα 

ερευνητικά Ινστιτούτα ή σηµαντικού µεγέθου̋ 

ερευνητικά εργαστήρια) στι̋ επιλέξιµε̋ περιοχέ̋, 

που δραστηριοποιούνται στι̋ θεµατικέ̋ 

προτεραιότητε̋ του 7ου ΠΠ. Αυτό θα καταστεί 

δυνατό µέσω µία̋ συνεκτική̋ δέσµη̋ µέτρων 

("Action Plan") για την ενίσχυση του δυναµικού Ε&Τ 

µέσω τη̋ υποστήριξη̋ και κινητοποίηση̋ των 

ανθρώπινων και υλικών πόρων, τη̋ ανάπτυξη̋ 

στρατηγικών εταιρικών σχέσεων 

(συµπεριλαµβανοµένων των αδελφοποιήσεων) µε 

άλλου̋ εξέχοντε̋ ερευνητικού̋ φορεί̋ σε άλλε̋ 

περιοχέ̋ τη̋ Ε.Ε. και -όπου αυτό κρίνεται 

σκόπιµο- µε ΜΜΕ ή βιοµηχανίε̋, τη̋ διάδοση̋ τη̋ 

επιστηµονική̋ πληροφόρηση̋, καθώ̋ και των 

Ε&Τ αποτελεσµάτων, τη̋ διευκόλυνση̋ τη̋ 

επικοινωνία̋ µεταξύ των ερευνητικών φορέων 

που έχουν παρόµοια επιστηµονικά ενδιαφέροντα 

και τη̋ βελτίωση̋ τη̋ ανταπόκρισή̋ του̋ στι̋ 

κοινωνικο-οικονοµικέ̋ ανάγκε̋ τη̋ χώρα̋.  

 



 

  7 
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

β) η υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και 

καινοτοµιών στα συστήµατα, στα ιδρύµατα και 

στι̋ πρακτικέ̋ τη̋ επαγγελµατική̋ εκπαίδευση̋ 

και κατάρτιση̋˙ 

 

γ) η ενίσχυση τη̋ ελκυστικότητα̋ τη̋ 

επαγγελµατική̋ εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ 

καθώ̋ και τη̋ κινητικότητα̋ για του̋ εργοδότε̋. 

 

Το Πρόγραµµα Leonardo da Vinci περιλαµβάνει: α) 

κεντρικέ̋ δράσει̋ (πολυµερή σχέδια, θεµατικά 

δίκτυα, συνοδευτικά µέτρα), για τι̋ οποίε̋ η 

επιλογή των αιτήσεων και η διαχείριση των 

εγκεκριµένων σχεδίων  γίνεται από την 

Ευρωπἀκή Επιτροπή (EACEA), και β) 

αποκεντρωµένε̋ δράσει̋ (ατοµική κινητικότητα, 

εταιρικέ̋ σχέσει̋, πολυµερή σχέδια, 

προπαρασκευαστικέ̋ επισκέψει̋), για τι̋ οποίε̋ 

η επιλογή των αιτήσεων και η διοικητική και 

οικονοµική διαχείριση γίνεται από τι̋ αρµόδιε̋ 

Εθνικέ̋ Μονάδε̋ κάθε χώρα̋. 

 

Εν προκειµένω, για τι̋ προπαρασκευαστικέ̋ 

επισκέψει̋ η υποβολή των αιτήσεων γίνεται 8 

εβδοµάδε̋ πριν την έναρξη τη̋ δράση̋, δηλαδή, 

εντό̋ του πρώτου δεκαηµέρου του ∆εκεµβρίου. 

 

Προθεσµία: 10 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 10 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 10 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 10 ∆εκεµβρίου 2010    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/education/lifelonghttp://ec.europa.eu/education/lifelonghttp://ec.europa.eu/education/lifelonghttp://ec.europa.eu/education/lifelong----learninglearninglearninglearning----

programme/doc82_en.htmprogramme/doc82_en.htmprogramme/doc82_en.htmprogramme/doc82_en.htm    

 

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Ίδρυµα Κρατικών 

Υποτροφιών (τηλ.: 210-3726300, e-mail: 

iky@hol.gr). 

 

 
 

5555. EEEEπαγγελµατική κατάρτισηπαγγελµατική κατάρτισηπαγγελµατική κατάρτισηπαγγελµατική κατάρτιση &  &  &  & 

Εκπαίδευση Ενηλίκων Εκπαίδευση Ενηλίκων Εκπαίδευση Ενηλίκων Εκπαίδευση Ενηλίκων     

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου 

ΜάθησηΜάθησηΜάθησηΜάθηση----    LeonardoLeonardoLeonardoLeonardo    dadadada    VanciVanciVanciVanci    ––––    GrundtvigGrundtvigGrundtvigGrundtvig))))    
 

Η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση    

βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράµµατο̋ 

Leonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da Vinci, το οποίο- ω̋ τοµεακό 

πρόγραµµα του ευρωπἀκού εκπαιδευτικού 

προγράµµατο̋ ∆ια βίου Μάθηση- καλείται να 

συνεισφέρει στην ανάδειξη τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋ ω̋ τη̋ πλέον ανταγωνιστική̋ οικονοµία̋ 

τη̋ γνώση̋, εστιάζοντα̋ στην αναβάθµιση των 

δεξιοτήτων των ατόµων που εισέρχονται ή είναι 

ήδη ενταγµένοι στην ευρωπἀκή αγορά εργασία̋ 

και στη βελτίωση των συστηµάτων και των 

πρακτικών που εφαρµόζονται στο χώρο τη̋ 

επαγγελµατική̋ εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋.  
 

To πρόγραµµα Leonardo da Vinci απευθύνεται 

στι̋ ανάγκε̋ διδασκαλία̋ και µάθηση̋ όλων    

όσων δραστηριοποιούνται στην επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, εκτό̋ τη̋ 

τριτοβάθµια̋, καθώ̋ και στι̋ ανάγκε̋ των 

ιδρυµάτων και των οργανισµών που παρέχουν ή 

διευκολύνουν ανάλογη εκπαίδευση.  
 

Στο πλαίσιο αυτό οι ειδικοί στόχοι του 

προγράµµατο̋ Leonardo da Vinci είναι οι εξή̋:  
 

α) η υποστήριξη των συµµετεχόντων σε 

δραστηριότητε̋ κατάρτιση̋ και συνεχού̋ 

κατάρτιση̋ για την απόκτηση και τη χρήση 

γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που 

διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την 

απασχολησιµότητα και τη συµµετοχή στην 

ευρωπἀκή αγορά εργασία̋˙ 

 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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-Υποστήριξη προ̋ άτοµα από ευάλωτε̋ 

κοινωνικέ̋ οµάδε̋ και άτοµα που βρίσκονται σε 

κίνδυνο κοινωνική̋ περιθωριοποίηση̋, ιδιαίτερα 

άτοµα µεγαλύτερη̋ ηλικία̋ και σε όσου̋ 

εγκατέλειψαν τι̋ σπουδέ̋ του̋ χωρί̋ να 

κατορθώσουν να αποκτήσουν τα βασικά εφόδια, 

µε απώτερο στόχο να του̋ δοθούν εναλλακτικέ̋ 

ευκαιρίε̋ πρόσβαση̋ στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

-∆ιευκόλυνση τη̋ ανάπτυξη̋ καινοτόµων 

πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων και διάδοσή 

του̋, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ µεταφορά̋ 

εµπειρία̋ από µια συµµετέχουσα χώρα σε µια 

άλλη. 

-Υποστήριξη τη̋ ανάπτυξη̋ καινοτόµου 

περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών και 

πρακτικών στη δια βίου µάθηση, µέσω των 

τεχνολογιών τη̋ Πληροφορία̋ και τη̋ 

Επικοινωνία̋ (ICT).  

 

 
 

-Bελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και 

τη̋ διοίκηση̋ των οργανισµών που παρέχουν 

εκπαίδευση ενηλίκων.  

Πιο συγκεκριµένα, για τη δράση όσον αφορά στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, η υποβολή των αιτήσεων 

γίνεται 8 εβδοµάδε̋ πριν την έναρξη τη̋ δράση̋, 

δηλαδή εντό̋ του πρώτου δεκαηµέρου του 

∆εκεµβρίου.  

    

Προθεσµία: 10 και 17 ∆εκεµβρίου 2010 Προθεσµία: 10 και 17 ∆εκεµβρίου 2010 Προθεσµία: 10 και 17 ∆εκεµβρίου 2010 Προθεσµία: 10 και 17 ∆εκεµβρίου 2010 (για τι̋ 

προπαρασκευαστικέ̋ επισκέψει̋ και ανταλλαγέ̋ 

αντιστοίχω̋) 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/education/lifelonghttp://ec.europa.eu/education/lifelonghttp://ec.europa.eu/education/lifelonghttp://ec.europa.eu/education/lifelong----learninglearninglearninglearning----

programme/doc86_en.htmprogramme/doc86_en.htmprogramme/doc86_en.htmprogramme/doc86_en.htm    

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Ίδρυµα Κρατικών 

Υποτροφιών (τηλ.: 210-3726300, e-mail: 

iky@hol.gr). 

 

Μέσω του Προγράµµατο̋ GrundtvigGrundtvigGrundtvigGrundtvig η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή επιχορηγεί δράσει̋ για την προώθηση 

τη̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋, τη̋ ποιότητα̋, 

τη̋ καινοτοµία̋ και τη̋ ευρωπἀκή̋ διάσταση̋ 

σε όλου̋ του̋ τοµεί̋ εκπαίδευση̋ ενηλίκων. Το 

Πρόγραµµα Grundtvig    ανταποκρίνεται στι̋ 

διδακτικέ̋ και µαθησιακέ̋ ανάγκε̋ όλων των µη 

επαγγελµατικών µορφών εκπαίδευση̋ ενηλίκων, 

επισήµων, ανεπισήµων και ατύπων, καθώ̋ και 

των Ιδρυµάτων και των Οργανισµών που 

παρέχουν ή διευκολύνουν αυτού του είδου̋ τι̋ 

ευκαιρίε̋ για εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι 

ειδικοί στόχοι του προγράµµατο̋ αφορούν στα 

εξή̋: 

- Ανταπόκριση στην εκπαιδευτική 

πρόκληση του γηράσκοντο̋ πληθυσµού 

τη̋ Ευρώπη̋. 

- Παροχή µαθησιακών ευκαιριών σε 

ενήλικε̋ για τη βελτίωση των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων του̋. 

Οι δε επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατο̋ 

είναι ακολούθω̋ οι εξή̋: 

- Βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ και τη̋ 

πρόσβασιµότητα̋ σε προγράµµατα 

κινητικότητα̋ σε όλη την Ευρώπη, για άτοµα 

που ασχολούνται µε την εκπαίδευση ενηλίκων 

και αύξηση τη̋ συµµετοχή̋ του̋, µε στόχο την 

κινητικότητα τουλάχιστον 7.000 ατόµων ανά 

έτο̋ µέχρι το 2013. 

-Βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ και αύξηση του 

αριθµού των συµπράξεων µεταξύ οργανισµών 

που συµµετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. 



 
σεβασµού και κατανόηση̋ µεταξύ των πόλεων. 

 

Μάλιστα, ω̋ βασική διάσταση τη̋ παρα-

διπλωµατία̋ των πόλεων, οι αδελφοποιήσει̋, 

όπω̋ τόνισε ο κ. Αντώνη̋ Καρβούνη̋, 

εκπρόσωπο̋ του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωση̋ και Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋ 

και εθνικό σηµείο επαφή̋ του προγράµµατο̋, 

αποτελούν εργαλείο βελτίωση̋ τη̋ ικανότητα̋ 

προσαρµογή̋ των τοπικών αρχών και 

πληθυσµών σ’ ένα πολύµορφο και πολύπλοκο  

κοινωνικό περιβάλλον, αλλά συνιστούν και µια 

πρόκληση για τι̋ ίδιε̋ τι̋ δοµέ̋ διακυβέρνηση̋ 

των ΟΤΑ, σε επίπεδο οργάνων και υπηρεσιών 

του̋.  

 

Στη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 

ακολούθησαν, οι εκπρόσωποι των δύο πόλεων 

συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψει̋ για κοινά 

προβλήµατα και πρακτικέ̋ στου̋ τοµεί̋ του 

πολιτισµού και τη̋ κοινωνική̋ πολιτική̋.  

 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Αχαρνών (υπόψη κα Έλενα Ἀναλή, Ειδική 

Σύµβουλο̋ σε Ευρωπἀκά Προγράµµατα, Ε-mail: 

elenainal@yahoo.com) 

    

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

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1.1.1.1.    ∆ήµο̋ Αχαρνών∆ήµο̋ Αχαρνών∆ήµο̋ Αχαρνών∆ήµο̋ Αχαρνών    

«Ενσωµάτωση Κοινωνικά Ευπαθών Οµάδων «Ενσωµάτωση Κοινωνικά Ευπαθών Οµάδων «Ενσωµάτωση Κοινωνικά Ευπαθών Οµάδων «Ενσωµάτωση Κοινωνικά Ευπαθών Οµάδων 

µέσω του ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου»µέσω του ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου»µέσω του ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου»µέσω του ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου»    

(Ε(Ε(Ε(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα υρωπἀκό Πρόγραµµα υρωπἀκό Πρόγραµµα υρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους 

Πολίτες, 2007-2013’))))    
Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη 

για του̋ Πολίτε̋, 2007-2013’ (µέτρο 1.1 Συναντήσει̋ 

Πολιτών Αδελφοποιηµένων Πόλεων), και µε αφορµή 

 

 

το Ευρωπἀκό Έτο̋ για την καταπολέµηση τη̋ 

Φτώχεια̋ και του Κοινωνικού Αποκλεισµού (2010), ο 

∆ήµο̋ Αχαρνών πραγµατοποίησε πρόσφατα (1-3 

Οκτωβρίου τ.ε.), σε συνεργασία µε τον κυπριακό ∆ήµο 

Ιδαλίου, τριήµερο συνέδριο µε θέµα την ενσωµάτωση 

των ευπαθών κοινωνικά οµάδων µέσω του 

διαπολιτισµικού διαλόγου. Μάλιστα, στη διάρκεια 

των εκδηλώσεων τη̋ πρώτη̋ ηµέρα̋ του συνεδρίου 

οι δηµοτικέ̋ αρχέ̋ των δύο πόλεων υπέγραψαν όρκο 

αδελφοποίηση̋ και πρωτόκολλο συνεργασία̋, 

επισφραγίζοντα̋, µε αυτόν τον τρόπο, τη µακρά και 

γόνιµη συνεργασία του̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ διαχείριση̋ 

τη̋ ποικιλοµορφία̋ και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Εν προκειµένω, στι̋ οµιλίε̋ των ∆ηµάρχων κκ 

Παναγιώτη Φωτιάδη (∆ήµο̋ Αχαρνών) και Λεόντιο 

Καλλένο (∆ήµο̋ Ιδαλίου) υπογραµµίστηκε η αξία του 

θεσµού των αδελφοποιήσεων, ω̋ µέσου διάδοση̋ 

ιδεών και δηµοκρατικών αξιών και ω̋ ένδειξη  
 



2. ∆ήµο̋ Αγ. Στεφάνου2. ∆ήµο̋ Αγ. Στεφάνου2. ∆ήµο̋ Αγ. Στεφάνου2. ∆ήµο̋ Αγ. Στεφάνου    

«Νέε̋ Πόλει̋ «Νέε̋ Πόλει̋ «Νέε̋ Πόλει̋ «Νέε̋ Πόλει̋ και τα Μητροπολιτικά και τα Μητροπολιτικά και τα Μητροπολιτικά και τα Μητροπολιτικά 

Κέντρα του̋»Κέντρα του̋»Κέντρα του̋»Κέντρα του̋»    

(Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Νέων Πόλεων(Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Νέων Πόλεων(Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Νέων Πόλεων(Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Νέων Πόλεων----ENTPENTPENTPENTP))))    
 
Στο πλαίσιο τη̋ ετήσια̋ γενική̋ συνέλευση̋ του 

ευρωπἀκού δικτύου νέων πόλεων (ENTP), 

διοργανώθηκε πρόσφατα (26-28 Μα˙ου τ.ε.) 

συνέδριο από το ∆ήµο Αγίου Στεφάνου, ο οποίο̋ 

είναι µέλο̋ του δικτύου από το 2007, µε θέµα τι̋ 

νέε̋ προκλήσει̋ που αντιµετωπίζουν οι 

ευρωπἀκέ̋ πόλει̋, εν µέσω οικονοµική̋ κρίση̋, 

και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία των ευρωπἀκών 

προγραµµάτων.  

 

 
 

Με τη συµµετοχή 56 εκπροσώπων πόλεων από 

την Αγγλία, Γαλλία, Φιλανδία, Ουγγαρία, Ισπανία, 

Ολλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτο και την Κίνα,  

παρουσιάστηκαν ορθέ̋ πρακτικέ̋ των αρµοδίων 

ΟΤΑ, όπω̋ η δηµιουργία ενό̋ ολοκληρωµένου 

δικτύου µέσων µαζική̋ µεταφορά̋ που θα 

εξυπηρετεί ολόκληρη την περιοχή του Παρισιού 

από  τη γαλλική πόλη Senart˙ η αναζωογόνηση 

των ολλανδικών προαστίων µε την παροχή 

µεγαλύτερη̋ ασφάλεια̋ στου̋ πολίτε̋ και τι̋ 

αλλαγέ̋ στι̋ υποδοµέ̋ του̋ για την προστασία 

του περιβάλλοντο̋˙ η παρουσίαση τη̋ 

φινλανδική̋ πόλη̋ Vantaa, η οποία ανακηρύχθηκε 

ω̋ η πρωτεύουσα τη̋ παγκόσµια̋ σχεδίαση̋ για 

το έτο̋ 2012, καινοτοµώντα̋ στην αρχιτεκτονική, 

στην τέχνη και στο σχέδιο˙ και ο ρόλο̋ των 

τοπικών επιχειρήσεων και βιοµηχανιών στην 

ανάπτυξη των αγγλικών πόλεων. 

    

 

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπο̋ του Υπουργείου 

Ανάπτυξη̋ Αιγύπτου έκανε αναφορά στι̋ νέε̋ 

πόλει̋ που ιδρύονται στην έρηµο προκειµένου να 

αποκεντρωθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του 

κέντρου, ενώ ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Αναπτυξιακή̋ 

Εταιρεία̋ τη̋ Σαγκάη̋ παρουσίασε το σχέδιο τη̋ 

ένωση̋ των φορέων αυτοδιοίκηση̋ για την ίδρυση 

10 νέων πιλοτικών πόλεων, υποστηρίζοντα̋ το 

Κρατικό Σχέδιο Αστικοποίηση̋.  

 

Σηµαντική, τέλο̋, ήταν και η παρέµβαση του 

∆ηµάρχου Αγίου Στεφάνου κ.  Παναγιώτη Βορριά  

που, εκτό̋ από την παρουσίαση των γνωστών 

προβληµάτων  που αντιµετωπίζουν οι ελληνικέ̋ 

πόλει̋, έκανε µια συνοπτική αναφορά στο νέο 

διοικητικό µοντέλο αυτοδιοίκηση̋, το πρόγραµµα 

«Καλλικράτη̋». Παράλληλα µε τι̋ εργασίε̋ του 

συνεδρίου, οι συµµετέχοντε̋ παρακολούθησαν 

ειδική εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων 

στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αγ. Στεφάνου 

µέσα από εικόνε̋ και  µουσικέ̋ από τον Πόντο και 

την Ελλάδα.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Αγ. Στεφάνου (υπόψη κα ∆ήµητρα 

Γιδαράκου, Γραφείο Οργανωτική̋ Ανάπτυξη̋ και 

Ευρωπἀκών Προγραµµάτων, e-mail: 

gidarakou@agstefanos.gr). 

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ  
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3. ∆ήµο̋ Αθηναίων3. ∆ήµο̋ Αθηναίων3. ∆ήµο̋ Αθηναίων3. ∆ήµο̋ Αθηναίων    

«Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ «Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ «Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ «Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ ––––    

Ολοκληρωµένη Αστική ΑΟλοκληρωµένη Αστική ΑΟλοκληρωµένη Αστική ΑΟλοκληρωµένη Αστική Ανάπτυξη, νάπτυξη, νάπτυξη, νάπτυξη, 

∆ιακυβέρνηση και Χρηµατοδότηση» ∆ιακυβέρνηση και Χρηµατοδότηση» ∆ιακυβέρνηση και Χρηµατοδότηση» ∆ιακυβέρνηση και Χρηµατοδότηση» 

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα CREPUDCREPUDCREPUDCREPUD----MEDMEDMEDMED))))    
 

Το Πρόγραµµα CREPUD-MED (Περιφερειακή 

Συνεργασία για ένα Βιώσιµο Αστικό Σχεδιασµό) 

διερευνά στρατηγικέ̋ αειφόρου ανάπτυξη̋ και 

χωροταξικού σχεδιασµού µέσω τη̋ συνεργασία̋ 

ανάµεσα σε τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ 

από τη Γαλλία (Περιφέρεια Άλπεων Κυανή̋ 

Ακτή̋), την Ελλάδα (∆ήµο̋ Αθηναίων), την 

Ισπανία (Βαρκελώνη) και την Ιταλία (Επαρχία τη̋ 

Μπολώνια). Με διάρκεια τριετή (3/2009-

12/2011), το πρόγραµµα αποσκοπεί στον 

καθορισµό µια̋ ενιαία̋ µεθοδολογία̋ 

πολεοδοµικού σχεδιασµού που θα ενσωµατώνει 

πολιτικέ̋ αντιµετώπιση̋ των παρενεργειών που 

προκύπτουν από την επέκταση των πόλεων 

(«πόλει̋ παντού»), όπω̋ περιβαλλοντικά 

ζητήµατα, προσβασιµότητα µε χρήση µέσων 

µαζική̋ µεταφορά̋, ανεργία και χωρική 

ανοµοιογένεια. Μελετώντα̋ τα εθνικά σχέδια 

χωροταξικού σχεδιασµού και τι̋ διαδικασίε̋ που 

ακολουθούνται για την υλοποίηση των 

θεσµοθετηµένων παρεµβάσεων, των 

συµµετεχουσών χωρών, θα επιτευχθεί η επινόηση 

νέων πολιτικών αντιµετώπιση̋ τη̋ 

αστικοποίηση̋ και τη̋ υποβάθµιση̋ (αισθητική̋, 

οικολογική̋, κοινωνική̋) των πυκνοκατοικηµένων 

αστικών κέντρων. 

 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του ανωτέρω 

προγράµµατο̋, η Αναπτυξιακή Εταιρεία του  

 
 

∆ήµου Αθηναίων (ΑΕ∆Α) διοργάνωσε την Τρίτη 5 

Οκτωβρίου τ.ε.  συνέδριο µε θέµα "Οι πόλει̋ του 

µέλλοντο̋ - Ολοκληρωµένη Αστική Ανάπτυξη, 

∆ιακυβέρνηση και Χρηµατοδότηση", µε τη 

συµµετοχή εκπροσώπων των εταίρων του 

προγράµµατο̋, διακεκριµένων ακαδηµἀκών 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και στελεχών 

τη̋ ελληνική̋ δηµόσια̋ διοίκηση̋ και τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋.  

 
 

Με βάση τη διεθνή εµπειρία, όπω̋ το νέο 

µητροπολιτικό σύστηµα µεταφορών και τα 

εργαλεία εδαφική̋ συνοχή̋ τη̋ Μπολώνια 

(διαδηµοτικοί σύνδεσµοι, εδαφικά σύµφωνα), το 

σιδηροδροµικό δίκτυο τη̋ Καταλονία̋, τι̋ 

συνεργασίε̋ µικρή̋ κλίµακα̋ τη̋ Περιφέρεια̋ 

των Άλπεων-Κυανή̋ Ακτή̋, το συνέδριο 

διερεύνησε του̋ τρόπου̋ µε του̋ οποίου̋ οι 

ελληνικέ̋ πόλει̋ µπορούν να σχεδιάσουν το 

µέλλον του̋ και να χρηµατοδοτήσουν τι̋ 

στρατηγικέ̋ αναπτυξιακέ̋ παρεµβάσει̋ του̋. 

Στι̋ σηµαντικέ̋ συζητήσει̋ του συνεδρίου έγινε 

ειδική αναφορά στι̋ αναπτυξιακέ̋ διαστάσει̋ 

του ‘Προγράµµατο̋ Καλλικράτη’, αλλά και στην 

εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µηχανισµού 

JESSICA στην Ελλάδα, που θα αποτελέσει βασικό 

µηχανισµό χρηµατοδότηση̋ τη̋ βιώσιµη̋ 

αστική̋ ανάπτυξη̋ και έργων ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋. Η πρώτη προκήρυξη 

αναµένεται µέσα στο άµεσο προσεχέ̋ διάστηµα. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆ήµου Αθηναίων 

Λεωνίδου 16, Αθήνα 

Τηλ: 210-5201611 

Fax: 210-5222743 

E-mail: aeda@aeda.gr 
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

Πόλει̋ και Περιφέρειε̋ τη̋ Μάθηση̋ Πόλει̋ και Περιφέρειε̋ τη̋ Μάθηση̋ Πόλει̋ και Περιφέρειε̋ τη̋ Μάθηση̋ Πόλει̋ και Περιφέρειε̋ τη̋ Μάθηση̋     

(Γκαπορόνε(Γκαπορόνε(Γκαπορόνε(Γκαπορόνε----Μποτσουάνα, 1Μποτσουάνα, 1Μποτσουάνα, 1Μποτσουάνα, 1----3 ∆εκεµβρίου 3 ∆εκεµβρίου 3 ∆εκεµβρίου 3 ∆εκεµβρίου 

2010)2010)2010)2010)    

    
Τα πανεπιστήµιο τη̋ Μποτσουάνα διοργανώνει το 

9ο διεθνέ̋ συνέδριο του Παρατηρητηρίου Pascal µε 

θέµα τι̋ εταιρικέ̋ σχέσει̋ ανάµεσα στου̋ φορεί̋ 

τη̋ ακαδηµἀκή̋ κοινότητα̋ και τι̋ τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋.  

 

 
 

Οι έννοιε̋ ‘πόλη τη̋ µάθηση̋’ και ‘περιφέρεια τη̋ 

µάθηση̋’ υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη του 

ανθρωπίνου δυναµικού διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική 

συνοχή, την ανάδειξη τη̋ πολιτιστική̋ ταυτότητα̋ 

και περιβαλλοντική̋ βιωσιµότητα̋ των περιοχών 

αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, πόλει̋ και περιφέρειε̋ 

καλούνται να αξιοποιήσουν τη γνώση των 

πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων για την επίτευξη 

κοινών στόχων προ̋ όφελο̋ των τοπικών 

κοινωνιών. Το συνέδριο θα εξετάσει αυτή τη σχέση 

µεταξύ των υποεθνικών επιπέδων διοίκηση̋ και 

των πανεπιστηµίων ω̋ παράγοντα για τη 

βιωσιµότητα των περιοχών του̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://obspascal.dsc.rmit.edu.au/node/1057http://obspascal.dsc.rmit.edu.au/node/1057http://obspascal.dsc.rmit.edu.au/node/1057http://obspascal.dsc.rmit.edu.au/node/1057    

 

 

∆∆∆∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιώσιµη ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιώσιµη ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιώσιµη ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιώσιµη 

ΚινητικότηταΚινητικότηταΚινητικότηταΚινητικότητα    

(Μαλαισία, 1(Μαλαισία, 1(Μαλαισία, 1(Μαλαισία, 1----3 ∆εκεµβρίου 2010)3 ∆εκεµβρίου 2010)3 ∆εκεµβρίου 2010)3 ∆εκεµβρίου 2010)    

    
Το πανεπιστήµιο τεχνολογία̋ τη̋ Μαλαισία̋ 

διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα τι̋ 

τελευταίε̋ εξελίξει̋ στον τοµέα των πράσινων 

τεχνολογιών, και ειδικότερα, στο πεδίο των 

µεταφορών.  

 

 

Σκοπό̋ του συνεδρίου είναι η παρουσίαση ιδεών 

και µελετών για τη βιώσιµη τεχνολογία, η 

δηµιουργία δικτύων και η ανταλλαγή πρακτικών 

µεταξύ πανεπιστηµίων, βιοµηχανία̋, εθνικών 

και τοπικών αρχών. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://seminar.spaceutm.edu.my/icsm2010/http://seminar.spaceutm.edu.my/icsm2010/http://seminar.spaceutm.edu.my/icsm2010/http://seminar.spaceutm.edu.my/icsm2010/    

    

Πολυεπίπεδη Ολοκληρωµένη Στρατηγική Πολυεπίπεδη Ολοκληρωµένη Στρατηγική Πολυεπίπεδη Ολοκληρωµένη Στρατηγική Πολυεπίπεδη Ολοκληρωµένη Στρατηγική 

Ανάπτυξη̋ των ΠόλεωνΑνάπτυξη̋ των ΠόλεωνΑνάπτυξη̋ των ΠόλεωνΑνάπτυξη̋ των Πόλεων    

(Λιέγη, 1(Λιέγη, 1(Λιέγη, 1(Λιέγη, 1----2 ∆εκεµβρίου 2010)2 ∆εκεµβρίου 2010)2 ∆εκεµβρίου 2010)2 ∆εκεµβρίου 2010)    

    
Με τη συµµετοχή δικτύων ευρωπἀκών πόλεων, 

και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται 

στο πλαίσιο τη̋ κοινοτική̋ πρωτοβουλία̋ 

URBACT, διοργανώνεται, υπό την αιγίδα τη̋  

 

 
    



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

   

   

   13 

Βελγική̋ Προεδρία̋, συνέδριο µε θέµα την 

υλοποίηση πολυεπίπεδη̋, ολοκληρωµένη̋ 

αστική̋ πολιτική̋ µέσω τη̋ Ανοικτή̋ Μεθόδου 

Συντονισµού, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών 

του θα εξεταστεί και η πρόοδο̋ που έχει 

συντελεστεί από την εφαρµογή τη̋ Χάρτα̋ τη̋ 

Λειψία̋ για τι̋ ευρωπἀκέ̋ βιώσιµε̋ πόλει̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eutrio.be/multihttp://www.eutrio.be/multihttp://www.eutrio.be/multihttp://www.eutrio.be/multi----levellevellevellevel----conconconconferenceferenceferenceference----

integratedintegratedintegratedintegrated----developmentdevelopmentdevelopmentdevelopment----townstownstownstowns    

    

Συνέδριο τη̋ Ευρωπἀκή̋ Πρωτοβουλία̋ Συνέδριο τη̋ Ευρωπἀκή̋ Πρωτοβουλία̋ Συνέδριο τη̋ Ευρωπἀκή̋ Πρωτοβουλία̋ Συνέδριο τη̋ Ευρωπἀκή̋ Πρωτοβουλία̋ 

CONCERTOCONCERTOCONCERTOCONCERTO    

(Βρυξέλλε̋, 6(Βρυξέλλε̋, 6(Βρυξέλλε̋, 6(Βρυξέλλε̋, 6----7 ∆εκεµβρίου 2010)7 ∆εκεµβρίου 2010)7 ∆εκεµβρίου 2010)7 ∆εκεµβρίου 2010)    
 

Η πρωτοβουλία CONCERTO τη̋ Γ∆ Ενέργεια̋ και 

Μεταφορών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, η οποία 

χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του 7ου 

Προγράµµατο̋-Πλαισίου, αποτελεί αρωγό των 

τοπικών αρχών, σε συγκεκριµένε̋ γεωγραφικέ̋ 

περιοχέ̋ και ζώνε̋ τη̋ ΕΕ, κατά την εκπόνηση 

στρατηγικών και δράσεων ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋. 

 

Για την καλύτερη διάχυση των αποτελεσµάτων 

τη̋ εν λόγω πρωτοβουλία̋, διοργανώνεται 

συνέδριο όπου θα παρουσιαστούν σχετικέ̋ 

δράσει̋ από 58 ευρωπἀκέ̋ πόλει̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://concertoplus.eu/cms/FORUM/http://concertoplus.eu/cms/FORUM/http://concertoplus.eu/cms/FORUM/http://concertoplus.eu/cms/FORUM/    
 

Παγκόσµια Σύνοδο̋ Μητροπολιτικών Παγκόσµια Σύνοδο̋ Μητροπολιτικών Παγκόσµια Σύνοδο̋ Μητροπολιτικών Παγκόσµια Σύνοδο̋ Μητροπολιτικών 

ΚέντρωνΚέντρωνΚέντρωνΚέντρων    

(Σικάγο, 7(Σικάγο, 7(Σικάγο, 7(Σικάγο, 7----8 ∆εκεµβρίου 2010)8 ∆εκεµβρίου 2010)8 ∆εκεµβρίου 2010)8 ∆εκεµβρίου 2010)    
 

Το ίδρυµα Brookings, το LSE και το ίδρυµα Alfred 

Herrhausen τη̋ γερµανική̋ εθνική̋ τράπεζα̋ 

διοργανώνουν στι̋ ΗΠΑ συνέδριο µε θέµα την 

 

   
 

εξέταση του µεταβαλλόµενου οικονοµικού 

τοπίου των πόλεων σε διεθνέ̋ επίπεδο και του 

τρόπου αξιοποίηση̋ από τα αστικά κέντρα του 

δυναµικού τη̋ πράσινη̋ οικονοµία̋ για τη 

δηµιουργία νέων θέσεων απασχόληση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.urbanhttp://www.urbanhttp://www.urbanhttp://www.urban----age.net/conferences/chicago/age.net/conferences/chicago/age.net/conferences/chicago/age.net/conferences/chicago/    

 

Η Σηµασία τη̋ Παγκόσµια̋ Πολιτιστική̋ Η Σηµασία τη̋ Παγκόσµια̋ Πολιτιστική̋ Η Σηµασία τη̋ Παγκόσµια̋ Πολιτιστική̋ Η Σηµασία τη̋ Παγκόσµια̋ Πολιτιστική̋ 

Κληρονοµιά̋: ∆ιαχείριση και Κληρονοµιά̋: ∆ιαχείριση και Κληρονοµιά̋: ∆ιαχείριση και Κληρονοµιά̋: ∆ιαχείριση και 

Επιπτώσει̋ Επιπτώσει̋ Επιπτώσει̋ Επιπτώσει̋     

(Φάλου(Φάλου(Φάλου(Φάλουνννν----Σουηδία, 8Σουηδία, 8Σουηδία, 8Σουηδία, 8----10 ∆εκεµβρίου 10 ∆εκεµβρίου 10 ∆εκεµβρίου 10 ∆εκεµβρίου 

2010)2010)2010)2010)    
 

Με τη συµµετοχή ερευνητών και εκπροσώπων 

εθνικών και τοπικών αρχών διεξάγεται το 

πρώτο διεθνέ̋ συνέδριο τη̋ ερευνητική̋ οµάδα̋ 

 
 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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‘Παγκόσµιε̋ Πολιτιστικέ̋ Κληρονοµιέ̋’ του 

Πανεπιστηµίου Νταλάρνα τη̋ Σουηδία̋ µε σκοπό να 

εκτιµήσει τι̋ επιπτώσει̋ σε τοπικό επίπεδο από 

την αναγνώριση µια̋ περιοχή̋ ω̋ µνηµείου 

παγκόσµια̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.du.se/en/Research/Forskningsomraden/Thttp://www.du.se/en/Research/Forskningsomraden/Thttp://www.du.se/en/Research/Forskningsomraden/Thttp://www.du.se/en/Research/Forskningsomraden/T

hehehehe----WorldWorldWorldWorld----HeritagesHeritagesHeritagesHeritages----GlobalGlobalGlobalGlobal----DiscourseDiscourseDiscourseDiscourse----andandandand----LocLocLocLocalalalal----

ImplementationsImplementationsImplementationsImplementations----////    

    

Απονοµή Βραβείου Μπιλµπάο για έναν Απονοµή Βραβείου Μπιλµπάο για έναν Απονοµή Βραβείου Μπιλµπάο για έναν Απονοµή Βραβείου Μπιλµπάο για έναν 

Πολιτισµό Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτωνΠολιτισµό Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτωνΠολιτισµό Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτωνΠολιτισµό Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων    

(Μπιλµπάο, 10 ∆εκεµβρίου 2010)(Μπιλµπάο, 10 ∆εκεµβρίου 2010)(Μπιλµπάο, 10 ∆εκεµβρίου 2010)(Μπιλµπάο, 10 ∆εκεµβρίου 2010)    
 

Το Βραβείο Μπιλµπάο τη̋ UNESCO για την 

προώθηση ενό̋ Πολιτισµού Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων ανταµείβει σχετικέ̋ δράσει̋ 

οργανισµών, ιδρυµάτων και φυσικών προσώπων σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

 

 
 

Το βραβείο θεσµοθετήθηκε το 2008 χάριν τη̋ 

γενναία̋ συνδροµή̋ και πρωτοβουλία̋ τη̋ 

ισπανική̋ πόλη̋ του Μπιλµπάο να φιλοξενήσει το 

θεσµό. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....ifhpifhpifhpifhp2010201020102010portoalegreportoalegreportoalegreportoalegre....comcomcomcom....brbrbrbr////    

    
    

Μεταφορέ̋ και Αστική ΒιωσιµότηταΜεταφορέ̋ και Αστική ΒιωσιµότηταΜεταφορέ̋ και Αστική ΒιωσιµότηταΜεταφορέ̋ και Αστική Βιωσιµότητα    

(Χονγκ Κονγκ, 11(Χονγκ Κονγκ, 11(Χονγκ Κονγκ, 11(Χονγκ Κονγκ, 11----14 ∆εκεµβρίου 2010)14 ∆εκεµβρίου 2010)14 ∆εκεµβρίου 2010)14 ∆εκεµβρίου 2010)    
 

Η Εταιρία για τι̋ Σπουδέ̋ Μεταφορών και η 

Πολυτεχνική Σχολή του Χονγκ Κονγκ 

διοργανώνουν από κοινού διεθνέ̋ συνέδριο µε 

βασικό θέµα τη διαχείριση των σύγχρονων 

συστηµάτων µεταφορών και τι̋ επιπτώσει̋ 

του̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://home.netvigator.com/~hksts/conf.htmhttp://home.netvigator.com/~hksts/conf.htmhttp://home.netvigator.com/~hksts/conf.htmhttp://home.netvigator.com/~hksts/conf.htm    

    

∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για το Αστικό ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για το Αστικό ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για το Αστικό ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για το Αστικό 

ΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλον    

((((XiamenXiamenXiamenXiamen----Κίνα, 11Κίνα, 11Κίνα, 11Κίνα, 11----13 ∆εκεµβρίου 2010)13 ∆εκεµβρίου 2010)13 ∆εκεµβρίου 2010)13 ∆εκεµβρίου 2010)    
 

Το διεθνέ̋ φόρουµ για τι̋ Πόλει̋ και το 

Περιβάλλον διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια 

από την πόλη τη̋ Xiamen µε σκοπό την 

ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και 

πρωτοβουλιών στον τοµέα τη̋ βιώσιµη̋ 

ανάπτυξη̋ στα αστικά κέντρα. Η φετινή 

 

  



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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διοργάνωση θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον τη̋ 

στι̋ εξελίξει̋ στι̋ επιστήµε̋ του αστικού 

περιβάλλοντο̋, στην ανάπτυξη τεχνολογιών 

αστικού περιβάλλοντο̋, καθώ̋ και στο βιώσιµο 

πολεοδοµικό σχεδιασµό και τη διαχείριση. 

 Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....xiamenforumxiamenforumxiamenforumxiamenforum....orgorgorgorg////forumforumforumforum2/2/2/2/DefaultDefaultDefaultDefault____enenenen....asasasas

pxpxpxpx 
 

ΒιώΒιώΒιώΒιώσιµη ∆ιαχείριση των Υδάτων για τι̋ σιµη ∆ιαχείριση των Υδάτων για τι̋ σιµη ∆ιαχείριση των Υδάτων για τι̋ σιµη ∆ιαχείριση των Υδάτων για τι̋ 

Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ Πόλει̋ του Μέλλοντο̋     

(Σαραγόσα, 13(Σαραγόσα, 13(Σαραγόσα, 13(Σαραγόσα, 13----17 ∆εκεµβρίου 2010)17 ∆εκεµβρίου 2010)17 ∆εκεµβρίου 2010)17 ∆εκεµβρίου 2010)    

    
Το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών  για την 

Υποστήριξη τη̋ ∆ιεθνού̋ ∆εκαετία̋ για τη ∆ράση 

‘Νερό για τη Ζωή, 2005-2015’, η πόλη τη̋ 

Σαραγόσα̋ και η ευρωπἀκή κοινοπραξία του 

ερευνητικού προγράµµατο̋ SWITCH (∆ιαχείριση 

Υδάτων για την Πόλη του Μέλλοντο̋) 

διοργανώνουν συνέδριο µε τη συµµετοχή ειδικών, 

στελεχών των ΟΤΑ και εκπροσώπων κοινωνικών 

φορέων µε σκοπό να συζητήσουν το ζήτηµα τη̋  

 

 

βιώσιµη̋, αποδοτική̋ διαχείριση̋ των υδάτινων 

πόρων, και εν προκειµένω, τι̋ ολιστικέ̋ 

προσεγγίσει̋, τι̋ µεθόδου̋, τι̋ αναγκαίε̋ 

δεξιότητε̋ που είναι αναγκαίε̋ για τη σύναψη 

επιτυχών συνεργασιών και τη διαµόρφωση ενό̋ 

συλλογικού οράµατο̋ και προγράµµατο̋ δράση̋ 

προ̋ αυτό το σκοπό. 

    

ΠληροφοΠληροφοΠληροφοΠληροφορίε̋:ρίε̋:ρίε̋:ρίε̋:    

http://www.switchurbanwater.eu/news_fevents.phphttp://www.switchurbanwater.eu/news_fevents.phphttp://www.switchurbanwater.eu/news_fevents.phphttp://www.switchurbanwater.eu/news_fevents.php    

 
 

Βιώσιµη ΑστικοποίησηΒιώσιµη ΑστικοποίησηΒιώσιµη ΑστικοποίησηΒιώσιµη Αστικοποίηση    

(Χονγκ Κονγκ, 15(Χονγκ Κονγκ, 15(Χονγκ Κονγκ, 15(Χονγκ Κονγκ, 15----17 ∆εκεµβρίου 2010)17 ∆εκεµβρίου 2010)17 ∆εκεµβρίου 2010)17 ∆εκεµβρίου 2010)    
 

Τα προγράµµατα µαζική̋ αστικοποίηση̋ 

βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλέ̋ χώρε̋ 

παγκοσµίω̋, πολλέ̋ φορέ̋, σε περιφέρειε̋ 

που διαθέτουν πενιχρού̋ πόρου̋, 

δηµιουργώντα̋ ασφυκτικέ̋ πιέσει̋ για 

αποτελεσµατικέ̋ υποδοµέ̋ υπηρεσιών (π.χ. 

µεταφορέ̋, στέγαση, καθαρό περιβάλλον, 

επαρκή συστήµατα υγειονοµική̋ φροντίδα̋).  

 

 
 

Αυτέ̋ οι προκλήσει̋ προσλαµβάνουν 

µεγαλύτερε̋ διαστάσει̋ λόγω τη̋ κλιµατική̋ 

αλλαγή̋ και των περιορισµένων ενεργειακών 

και υδάτινων πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

Πολυτεχνική Σχολή του Χονγκ Κονγκ θα 

διοργανώσει το πρώτο διεθνέ̋ συνέδριο για τη 

βιώσιµη αστικοποίηση, παρέχοντα̋, µε αυτόν 

τον τρόπο, ένα φόρουµ για τη διεθνή 

επιστηµονική κοινότητα, και όχι µόνον, µε 

σκοπό να αναζητηθούν αποτελεσµατικέ̋ 

λύσει̋ για µια βιώσιµη διαδικασία 

αστικοποίηση̋ και διαχείριση των 

αστικοποιηµένων περιοχών. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....polyupolyupolyupolyu....eduedueduedu....hkhkhkhk////fclufclufclufclu////ICSUICSUICSUICSU2010/2010/2010/2010/iframeiframeiframeiframe____

aimaimaimaim....htmlhtmlhtmlhtml    
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Ευρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά Θέµατα    
    

«Ένωση Καινοτοµία̋»: Μετατροπή των «Ένωση Καινοτοµία̋»: Μετατροπή των «Ένωση Καινοτοµία̋»: Μετατροπή των «Ένωση Καινοτοµία̋»: Μετατροπή των 

Ιδεών σε θέσει̋ εργασία̋, οικολογική Ιδεών σε θέσει̋ εργασία̋, οικολογική Ιδεών σε θέσει̋ εργασία̋, οικολογική Ιδεών σε θέσει̋ εργασία̋, οικολογική 

οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική 

πρόοδοπρόοδοπρόοδοπρόοδο    

Σε πρόσφατη (6 Οκτωβρίου τ.ε.) Ανακοίνωση τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ «Εµβληµατική 

Πρωτοβουλία τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020: Ένωση 

Καινοτοµία̋» εκτίθεται για πρώτη φορά σε 

ευρωπἀκό επίπεδο µια στρατηγική προσέγγιση 

τη̋ καινοτοµία̋. Η καινοτοµία περιγράφεται 

στην ανωτέρω Ανακοίνωση ω̋ η αλλαγή που 

επιταχύνει και βελτιώνει τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιλαµβανόµαστε, δηµιουργούµε, παράγουµε 

και έχουµε πρόσβαση σε νέα πρὀόντα και 

υπηρεσίε̋˙ αλλαγή που δηµιουργεί 

περισσότερε̋ θέσει̋ απασχόληση̋, βελτιώνει το 

επίπεδο διαβίωση̋ των πολιτών και δηµιουργεί 

πιο πράσινε̋ και καλύτερε̋ κοινωνίε̋. Με την 

Ένωση Καινοτοµία̋, οι προσπάθειε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ και η συνεργασία µε τρίτε̋ χώρε̋ θα 

εστιαστούν σε προκλήσει̋ όπω̋ η κλιµατική 

αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασµού µε ενέργεια 

και τρόφιµα, η υγεία και η δηµογραφική 

γήρανση. Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ διευρυµένη̋ 

    

    

    

έννοια̋ τη̋ καινοτοµία̋, δεν περιλαµβάνονται 

µόνον οι τεχνολογικέ̋ εφαρµογέ̋, αλλά και 

µοντέλα επιχειρήσεων, οργάνωση δηµοσίων 

υπηρεσιών και διαχείριση τη̋ ταυτότητα̋ µια̋ 

πόλη̋ που συνιστούν προστιθέµενη αξία για 

του̋ χρήστε̋ αυτών.  

 
Σε αυτόν τον κύκλο καινοτοµία̋ συµµετέχουν 

όλοι οι φορεί̋ από όλε̋ τι̋ περιφέρειε̋ τη̋ ΕΕ. 

Η παρέµβαση του δηµόσιου τοµέα θα 

χρησιµοποιηθεί για την τόνωση του ιδιωτικού 

τοµέα και την άρση σηµείων συµφόρηση̋ που 

ανακόπτουν την προώθηση των ιδεών στην 

αγορά. Μεταξύ των ανασχετικών αυτών 

παραγόντων συγκαταλέγονται η έλλειψη 

χρηµατοδότηση̋, ο κατακερµατισµό̋ των 

ερευνητικών συστηµάτων και τη̋ αγορά̋, ο 

χαµηλό̋ βαθµό̋ χρησιµοποίηση̋ των δηµοσίων 

συµβάσεων προ̋ όφελο̋ τη̋ καινοτοµία̋ και ο 

αργό̋ ρυθµό̋ θέσπιση̋ προτύπων.   

 

Μεταξύ των βασικών στόχων τη̋ στρατηγική̋ 

καινοτοµία̋ είναι η δηµιουργία ευρωπἀκών 

συµπράξεων καινοτοµία̋ σε διάφορα πεδία, 

όπω̋ οι «έξυπνε̋ πόλει̋», η κινητικότητα, η 

αποδοτική χρήση του νερού, η αειφορική και 

παραγωγική γεωργία. Εν προκειµένω, τα δέκα 

βασικά σηµεία τη̋ Ένωση̋ Καινοτοµία̋ είναι 

τα εξή̋:  

 

- ∆ηµιουργία ευρωπἀκών συµπράξεων 

καινοτοµία̋. 

- Συγκέντρωση 25 δεικτών καινοτοµία̋ 

- Λήψη µέτρων για τη βελτίωση τη̋ 

πρόσβαση̋ στη χρηµατοδότηση. 

- Εντατικοποίηση υφιστάµενων ερευνητικών 

πρωτοβουλιών. 
    



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

 

   17 

- Σύσταση Ευρωπἀκού Συµβουλίου 

Πρωτοπορία̋ Σχεδιασµού και Ευρωπἀκού 

Σήµατο̋ Αριστεία̋ Σχεδιασµού. 

- ∆ροµολόγηση µεγάλου ερευνητικού 

προγράµµατο̋ µε αντικείµενο την 

καινοτοµία στο δηµόσιο τοµέα και την 

κοινωνική καινοτοµία. 

- Πρόβλεψη των εθνικών κυβερνήσεων για 

ιδιαίτερου̋ πρὁπολογισµού̋ για δηµόσιε̋ 

συµβάσει̋ προµήθεια̋ καινοτόµων 

πρὀόντων και υπηρεσιών. 

- Υποβολή νοµοθετική̋ πρόταση̋ για την 

επιτάχυνση και τον εκσυγχρονισµό τη̋ 

θέσπιση̋ προτύπων. 

- Εκσυγχρονισµό̋ του καθεστώτο̋ 

διανοητική̋ ιδιοκτησία̋ στην Ευρώπη.  

- Επανεξέταση των πλαισίων διαρθρωτική̋ 

χρηµατοδότηση̋ και κρατικών ενισχύσεων 

µε σκοπό την τόνωση τη̋ καινοτοµία̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/research/innovationhttp://ec.europa.eu/research/innovationhttp://ec.europa.eu/research/innovationhttp://ec.europa.eu/research/innovation----

union/pdf/innovationunion/pdf/innovationunion/pdf/innovationunion/pdf/innovation----unionunionunionunion----

communication_en.pdf#view=fit&pagemode=nonecommunication_en.pdf#view=fit&pagemode=nonecommunication_en.pdf#view=fit&pagemode=nonecommunication_en.pdf#view=fit&pagemode=none    

    
Νέο Σχέδιο ∆ράση̋ για Νέο Σχέδιο ∆ράση̋ για Νέο Σχέδιο ∆ράση̋ για Νέο Σχέδιο ∆ράση̋ για τα ∆ίκτυα τα ∆ίκτυα τα ∆ίκτυα τα ∆ίκτυα 

Ευρυζωνικότητα̋Ευρυζωνικότητα̋Ευρυζωνικότητα̋Ευρυζωνικότητα̋    

    
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή ενέκρινε στι̋ 30 

Σεπτεµβρίου τ.ε. συµπληρωµατικά µέτρα µε τα 

οποία διευκολύνεται η επέκταση και αφοµοίωση 

ταχεία̋ και υπερταχεία̋ δικτύων 

ευρυζωνικότητα̋ στην ΕΕ µέσα από ιδιωτικέ̋ 

και δηµόσιε̋ επενδύσει̋. Τα µέτρα τη̋ 

Επιτροπή̋ αποβλέπουν στην ενθάρρυνση 

περισσότερων δηµόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα 

ευρυζωνικά δίκτυα, που µε τη σειρά του̋ θα 

αποφέρουν αύξηση τη̋ ζήτηση̋ υπηρεσιών που 

διανέµονται µέσω ευρυζωνικών δικτύων και, 

τοιουτοτρόπω̋, θα προκαλέσουν έναν ενάρετο 

κύκλο οικονοµική̋ ανάπτυξη̋ στην Ευρωπἀκή 

Ένωση.  

 

 

Το σχέδιο δράση̋ περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, 

έναν αριθµό πρωτοβουλιών µε τη συµµετοχή των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών: 

-  Ενθάρρυνση των περιφερειακών και τοπικών 

αρχών να προωθήσουν επενδύσει̋ και να 

µειώσουν το κόστο̋ τη̋ ευρυζωνικότητα̋. Αυτό 

θα µειώσει κατά 80% τη δαπάνη ανάπτυξη̋ 

νέων υποδοµών. 

-  Καλύτερη αξιοποίηση των πόρων των 

διαρθρωτικών ταµείων.    

----    Εκπόνηση σχεδίων  από την Ευρωπἀκή 

Επιτροπή και την Ευρωπἀκή Τράπεζα 

Επενδύσεων για την ενεργοποίηση 

χρηµατοπιστωτικών µέσων που αφορούν την 

ευρυζωνικότητα....    

----        Πρόταση τη̋ Επιτροπή̋ για απόφαση του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

σχετικά µε θέσπιση πενταετού̋ προγράµµατο̋ 

πολιτική̋ για προώθηση αποδοτική̋ 

διαχείριση̋ του ραδιοφάσµατο̋ και, ειδικότερα, 

για την εξασφάλιση τη̋ διάθεση̋, από το 2013, 

επαρκού̋ εύρου̋ ραδιοφάσµατο̋ για 

ασύρµατε̋ ευρυζωνικέ̋ υπηρεσίε̋ (που θα 

συµβάλουν σηµαντικά στην επέκταση των 

ευρυζωνικών συνδέσεων στι̋ απόκεντρε̋ 

περιοχέ̋ και θα καταστήσουν τι̋ καινοτόµε̋ 

υπηρεσίε̋ διαθέσιµε̋ σε ολόκληρη την Ευρώπη)    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://ecececec....europaeuropaeuropaeuropa....eueueueu////informationinformationinformationinformation____societysocietysocietysociety////newsroomnewsroomnewsroomnewsroom
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Υπογραµµίζοντα̋ το ρόλο τη̋ περιφερειακή̋ 

πολιτική̋ για την αξιοποίηση του αναπτυξιακού 

δυναµικού τη̋ ΕΕ µέσω του Ευρωπἀκού Ταµείου 

Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΤΠΑ), η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση µε τίτλο «Η 

περιφερειακή πολιτική συµβάλλει στην έξυπνη 

ανάπτυξη στο πλαίσιο τη̋ Ευρώπη̋ 2020». 

∆εδοµένου  ότι οι Περιφέρειε̋ διαδραµατίζουν 

κεντρικό ρόλο, ω̋ ο κύριο̋ θεσµικό̋ εταίρο̋ για 

τα πανεπιστήµια, άλλα και τα ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τι̋ ΜΜΕ, που είναι 

βασικοί παράγοντε̋ στη διαδικασία καινοτοµία̋, 

η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει το ρόλο τη̋ 

περιφερειακή̋ πολιτική̋ στην εφαρµογή τη̋ 

στρατηγική̋ «Ευρώπη 2020», στον τοµέα τη̋ 

έξυπνη̋ ανάπτυξη̋ και ιδίω̋ τη̋ εµβληµατική̋ 

πρωτοβουλία̋ «Ένωση Καινοτοµία̋».  

 

 
 

Όπω̋ έχει υπογραµµιστεί από το Ευρωπἀκό 

Συµβούλιο τη̋ 17η̋ Ιουνίου τ.ε., η περιφερειακή 

πολιτική µπορεί να ξεκλειδώσει το αναπτυξιακό 

δυναµικό τη̋ ΕΕ, προάγοντα̋ την καινοτοµία σε 

όλε̋ τι̋ περιφέρειε̋, διασφαλίζοντα̋, 

παράλληλα, τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ τη̋ 

ενωσιακή̋, τη̋ εθνική̋ και τη̋ περιφερειακή̋ 

στήριξη̋ για την καινοτοµία, την Ε&Α, την 

επιχειρηµατικότητα και τι̋ ΤΠΕ. 
 

Πράγµατι, η περιφερειακή πολιτική αποτελεί  

βασικό µέσο µετατροπή̋ των προτεραιοτήτων 

τη̋ Ένωση̋ Καινοτοµία̋ σε πρακτική επιτόπια 

δράση. Το επιτυγχάνει δηµιουργώντα̋ ευνὀκέ̋ 

συνθήκε̋ για την καινοτοµία, την εκπαίδευση και 

την έρευνα, ενθαρρύνοντα̋ έτσι την Ε&Α και τι̋ 

επενδύσει̋ µε ένταση γνώσεων, καθώ̋ και τι̋ 

δραστηριότητε̋ µε µεγαλύτερη προστιθέµενη  

αξία. Έτσι, µπορεί να βοηθήσει στην 

υλοποίηση τη̋ πολύ µεγάλη̋ πρόκληση̋, για τα 

κράτη µέλη και τι̋ περιφέρειε̋, τη̋ αύξηση̋ 

τη̋ δυνατότητα̋ για καινοτοµία και τη̋ Ε&Α στι̋ 

επιχειρήσει̋ και τη̋ ενίσχυση̋ των δεσµών του̋ 

µε τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα. 
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Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική 
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Η πολιτική συνοχή̋ πρέπει να χρηµατοδοτηθεί 

επαρκώ̋ και να καταστεί περισσότερο ευέλικτη, 

αντικατοπτρίζοντα̋ τι̋ διαφορέ̋ µεταξύ των 

περιφερειών. Αυτό αναφέρεται στα δύο 

ψηφίσµατα που υιοθέτησε το Ευρωπἀκό 

Κοινοβούλιο  στι̋ 7 Οκτωβρίου τ.ε. για τι̋ 

προτεραιότητε̋ τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ µετά το 

2013. Οι ευρωβουλευτέ̋ θεωρούν ότι η παρούσα 

διάρθρωση τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋, η οποία 

επιτρέπει τη διάθεση πόρων µε βάση του̋ τρει̋ 

στόχου̋: "Σύγκλιση", "Περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση" και 

"Εδαφική συνεργασία", πρέπει να παραµείνει ω̋ 

έχει, και η συνεργασία µεταξύ των περιφερειών 

πρέπει να ενισχυθεί. Το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Πρὀόν πρέπει να παραµένει το βασικό κριτήριο 

επιλεξιµότητα̋ για τη χορήγηση βοήθεια̋ 

περιφερειακή̋ πολιτική̋, ενώ θα µπορούσαν να 

προστεθούν και άλλοι δείκτε̋, αφήνοντα̋ 

περιθώριο στι̋ εθνικέ̋ αρχέ̋ να εφαρµόζουν και 

άλλα κριτήρια µε βάση τα χαρακτηριστικά των  
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περιφερειών. Η µελλοντική πολιτική θα πρέπει να 

είναι ευέλικτη ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί 

στι̋ ανάγκε̋ των διαφόρων περιοχών, και 

επίση̋, να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στι̋ 

πόλει̋, όπω̋ αναφέρει το ψήφισµα. Γι' αυτό το 

λόγο, οι ευρωβουλευτέ̋ προτείνουν να διατεθούν 

χρηµατοδοτικοί πόροι για επενδύσει̋ σε αστικά 

και υπο-αστικά έργα και να µελετηθεί η 

εφαρµογή του κατάλληλου µέσου 

χρηµατοδότηση̋. Στο ψήφισµα γίνεται, ακόµα, 

έκκληση για εναρµόνιση των διαδικασιών ώστε 

να καταστεί η πολιτική για τη συνοχή πιο φιλική 

προ̋ το χρήστη. Οι ευρωβουλευτέ̋ ζητούν να 

προσανατολιστεί η πολιτική για τη συνοχή 

περισσότερο στο αποτέλεσµα, επιτυγχάνοντα̋ 

έτσι καλύτερη ισορροπία µεταξύ τη̋ απόδοση̋ 

στην εκτέλεση των σχεδίων και του ελέγχου τη̋ 

χρήση̋ των οικονοµικών πόρων. 

Τα δύο ψηφίσµατα υιοθετήθηκαν ενόψει τη̋ 

έκθεση̋ τη̋ Επιτροπή̋ για τη συνοχή, η οποία θα 

παρουσιάσει µία πρώτη εικόνα για τι̋ 

προοπτικέ̋ τη̋ πολιτική̋ στο µέλλον. Το σχέδιο 

νοµοθετική̋ πρόταση̋ αναµένεται στα µέσα του 

2011. Τα ψηφίσµατα συνεισφέρουν, επίση̋, στην 

τρέχουσα συζήτηση για την αναθεώρηση του 

µακροπρόθεσµου πρὁπολογισµού τη̋ ΕΕ. 
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Η πολιτική συνοχή̋ τη̋ ΕΕ θα διαδραµατίσει 

καίριο ρόλο στην υλοποίηση των στόχων τη̋ 

στρατηγική̋ Ευρώπη 2020, αλλά κύριο µέληµά 

τη̋ παραµένει η µείωση των ανισοτήτων σε 

επίπεδο ευηµερία̋ µεταξύ των περιφερειών. 

Χάρη στη συµµετοχή όλων των επιπέδων 

διακυβέρνηση̋, η πολιτική συνοχή̋ αποτελεί 

παράδειγµα για τα Εδαφικά Σύµφωνα που 

αποσκοπούν στην υλοποίηση τη̋ στρατηγική̋ 

Ευρώπη 2020, σύµφωνα µε γνωµοδότηση που 

υιοθετήθηκε στη σύνοδο τη̋ Ολοµέλεια̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών (ΕτΠ) στι̋ 5 

Οκτωβρίου τ.ε. Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση, η 

πολιτική συνοχή̋ και η νέα στρατηγική έχουν µια 

σχέση «αλληλεξάρτηση̋», όµω̋ η πολιτική 

συνοχή̋ παραµένει ξεχωριστή πολιτική µε 

στόχου̋ που ορίζονται από τη Συνθήκη τη̋ ΕΕ.  

Τα µέλη τη̋ ΕτΠ τονίζουν επίση̋ ότι οι 

πρωτοβουλίε̋ τη̋ στρατηγική̋ Ευρώπη 2020 δεν 

πρέπει να συντείνουν στην αύξηση τη̋ 

γραφειοκρατία̋ για τι̋ τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋. Η εισαγωγή νέων 

υποχρεώσεων αναφορά̋, η µετακίνηση 

κονδυλίων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία σε νέα 

ειδικά τοµεακά ταµεία ή η αποσύνδεση του 

Ευρωπἀκού Κοινωνικού Ταµείου από το πλαίσιο 

τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ θα σήµαιναν ακριβώ̋ 

αυτό και ω̋ εκ τούτου απορρίπτονται από την 

ΕτΠ.  

 
    



Σύµφωνα µε τον κ. Michael Schneider (DE/EPP), 

Υφυπουργό ευρωπἀκών υποθέσεων τη̋ 

Σαξονία̋-Άνχαλτ και εισηγητή τη̋ 

γνωµοδότηση̋, είναι ευρέω̋ αποδεκτό ότι η 

αποτυχία τη̋ στρατηγική̋ τη̋ Λισσαβώνα̋ 

οφείλεται εν µέρει στην ανεπαρκή συµµετοχή του 

τοπικού και περιφερειακού επιπέδου. Για το λόγο 

αυτό, κατά την κατάρτιση των εθνικών 

προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων σχετικά µε τη 

στρατηγική Ευρώπη 2020, οι εθνικέ̋ κυβερνήσει̋ 

καλούνται να συνεργαστούν µε τι̋ τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ τη̋ χώρα̋ του̋ και να 

εξασφαλίσουν ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση̋ 

συµµετέχουν στα στάδια ανάπτυξη̋ και 

υλοποίηση̋. Η πολιτική συνοχή̋, µε τη 

διατοµεακή προσέγγισή τη̋ και το σύστηµα 

πολυεπίπεδη̋ διακυβέρνηση̋, θα µπορούσε 

εποµένω̋ να συµβάλει σηµαντικά στην επίτευξη 

των στόχων τη̋ στρατηγική̋ Ευρώπη 2020.  

 

 
 

Η Στρατηγική πρέπει να υλοποιηθεί σε κάθε 

περιφέρεια και δήµο µε συγκεκριµένα µέτρα και 

κοινή ευθύνη µεταξύ του εθνικού επιπέδου, από 

τη µια πλευρά, και του τοπικού και 

περιφερειακού επιπέδου, από την άλλη. Για τη 

διευκόλυνση των απαιτούµενων συνεργειών και 

συστηµικών δράσεων για µια έξυπνη, βιώσιµη και 

χωρί̋ αποκλεισµού̋ ανάπτυξη, και λαµβάνοντα̋ 

υπόψη τη Λευκή Βίβλο για την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση, η Επιτροπή των Περιφερειών 

συµφώνησε για τη διενέργεια πανευρωπἀκή̋ 

εκστρατεία̋ υπέρ των Εδαφικών Συµφώνων κατά 

τη συνεδρίαση του Προεδρείου τη̋. Η ΕτΠ καλεί τα 

ευρωπἀκά θεσµικά όργανα να στηρίξουν από 

κοινού τη διαδικασία και να προάγουν τη    
 

θέσπιση Εδαφικών Συµφώνων µεταξύ των 

εθνικών κυβερνήσεων και των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών. 
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Η µεγιστοποίηση των οικονοµικών και κοινωνικών 

ωφελειών που προκύπτουν από την τεχνολογία 

των πληροφοριών αποτελεί το αντικείµενο του 

ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη, 

σύµφωνα µε τη σχετική γνωµοδότηση που 

υιοθέτησε στι̋ 6 Οκτωβρίου τ.ε. η Ολοµέλεια τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών. Μάλιστα, µε 

δεδοµένο ότι οι τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ 

συγκαταλέγονται µεταξύ των κύριων 

παραληπτών των συστάσεων του θεµατολογίου, 

στη γνωµοδότηση τονίζεται ότι θα πρέπει να 

συµµετέχουν συστηµατικά οι Περιφέρειε̋ και οι 

∆ήµοι στη σύλληψη, την εφαρµογή και τη 

διακυβέρνηση όσον αφορά τα µέτρα που 

σχεδιάζονται για την υλοποίηση του ψηφιακού 

θεµατολογίου για την Ευρώπη (ιδίω̋ αναφορικά 

µε του̋ τοµεί̋ δράση̋ «∆ιαλειτουργικότητα και 

Πρότυπα», την ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση 

στο διαδίκτυο, την προώθηση του ψηφιακού 
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γραµµατισµού, των δεξιοτήτων και τη̋ ένταξη̋, 

και τα οφέλη των ΤΠΕ για την κοινωνία τη̋ ΕΕ, για 

παράδειγµα, σε σχέση µε τι̋ υπηρεσίε̋ 

ηλεκτρονική̋ διακυβέρνηση̋, την αλλαγή του 

κλίµατο̋ και τα ευφυή µεταφορικά συστήµατα 

κλπ.). Άλλωστε, οι προτεραιότητε̋ του ψηφιακού 

θεµατολογίου για την Ευρώπη σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο είναι προαπαιτούµενα για 

την ποιότητα ζωή̋ και για την κοινωνική και 

οικονοµική δραστηριότητα των πολιτών και θα 

προωθήσουν αποτελεσµατικότερε̋ και 

εξατοµικευµένε̋ δηµόσιε̋ υπηρεσίε̋ καθώ̋ και 

τοπικέ̋ επιχειρήσει̋.  

 

 
 

Εν προκειµένω, οι τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ 

αρχέ̋, επισηµαίνεται,  «θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν και να συµµετάσχουν ενεργά σε 

ευρεία συνεργασία µε στόχο τη βελτίωση τη̋ 

διαλειτουργικότητα̋ στη δηµόσια διοίκηση και την 

αποτελεσµατικότητα στην παροχή δηµόσιων 

υπηρεσιών».Το ψηφιακό θεµατολόγιο για την 

Ευρώπη διαθέτει τεράστιε̋ δυνατότητε̋ 

λειτουργία̋ ω̋ κίνητρο για τι̋ περιφέρειε̋ και 

του̋ δήµου̋, ώστε να µεταρρυθµίσουν τι̋ 

διαδικασίε̋ παροχή̋ υπηρεσιών και παραγωγή̋ 

του̋ στο πλαίσιο τη̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋. 

Στη γνωµοδότηση προτείνεται η ΕΕ να υιοθετήσει 

νέα προσέγγιση που να βασίζεται στην ιδέα ότι 

ορισµένε̋ τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ 

µπορούν να είναι πρωτοπόροι, ερευνητέ̋, 

πειραµατιστέ̋ και να λαµβάνουν αποφάσει̋ για 

την ανάπτυξη νέων λύσεων για το µέλλον και 

προ̋ όφελο̋ όλων. 
 

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?

ppppmi=ha5jDW%2bOWSEM189VyiDlS0wlTNA66XSodLxAmi=ha5jDW%2bOWSEM189VyiDlS0wlTNA66XSodLxAmi=ha5jDW%2bOWSEM189VyiDlS0wlTNA66XSodLxAmi=ha5jDW%2bOWSEM189VyiDlS0wlTNA66XSodLxA

YnYqvwQ%3dYnYqvwQ%3dYnYqvwQ%3dYnYqvwQ%3d    
 

Πλατφόρµα κοινωνική̋ δικτύωση̋ για τι̋ Πλατφόρµα κοινωνική̋ δικτύωση̋ για τι̋ Πλατφόρµα κοινωνική̋ δικτύωση̋ για τι̋ Πλατφόρµα κοινωνική̋ δικτύωση̋ για τι̋ 

Περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋Περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋Περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋Περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋    

    
Κατά τη διάρκεια εκδήλωση̋ στο πλαίσιο των 

Ηµερών Ελεύθερη̋ Προσέλευση̋ 2010 (Open Days 

2010), η Γενική ∆ιεύθυνση για την Περιφερειακή 

Πολιτική τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ σύστησε την 

επαγγελµατική πλατφόρµα κοινωνική̋ δικτύωση̋ 

RegioNetwork 2020 για τι̋ περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋ 

µε σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών µεταξύ των περιφερειακών αρχών και των 

κοινοτικών οργάνων.  

 

 
    

Πράγµατι, η Ευρωπἀκή Επιτροπή αποβλέπει στην 

εµπλοκή των τοπικών και περιφερειακών φορέων 

κατά τη διαδικασία τη̋ σύνταξη̋, ανάπτυξη̋ και 

υλοποίηση̋ των επιµέρου̋ δράσεων τη̋ Στρατηγική̋ 

ΕΕ2020. Η διαδικτυακή πύλη του RegioNetwork 2020 

είναι ανοιχτή σε όλου̋ του̋ χρήστε̋ για να 

δηµιουργήσουν θεµατικέ̋ οµάδε̋, να παρουσιάσουν 

τι̋ περιφέρειέ̋ του̋ και να παρακολουθήσουν τι̋ 

δραστηριότητέ̋ τη̋ στο πεδίο τη̋ περιφερειακή̋ 

πολιτική̋. Στην πλειονότητά του̋ τα κείµενα που 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα είναι στην αγγλική 

γλώσσα, αλλά οι χρήστε̋ µπορούν να λάβουν 

έγγραφα και στι̋ άλλε̋ επίσηµε̋ γλώσσε̋ τη̋ Ε.Ε.  

 

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

https://webgate.ec.europa.eu/regionetwork2020/https://webgate.ec.europa.eu/regionetwork2020/https://webgate.ec.europa.eu/regionetwork2020/https://webgate.ec.europa.eu/regionetwork2020/    
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Έκθεση του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ για Έκθεση του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ για Έκθεση του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ για Έκθεση του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ για 

τι̋ επιπτώσει̋ τη̋ οικονοµική̋ ύφεση̋ τι̋ επιπτώσει̋ τη̋ οικονοµική̋ ύφεση̋ τι̋ επιπτώσει̋ τη̋ οικονοµική̋ ύφεση̋ τι̋ επιπτώσει̋ τη̋ οικονοµική̋ ύφεση̋ 

στην τοπική αυτοδιοίκησηστην τοπική αυτοδιοίκησηστην τοπική αυτοδιοίκησηστην τοπική αυτοδιοίκηση    
 

Ποιε̋ ήταν επιπτώσει̋ στου̋ πρὁπολογισµού̋ 

των ΟΤΑ στη διάρκεια τη̋ οικονοµική̋ ύφεση̋; 

Γενικότερα, πώ̋ αντέδρασαν οι ευρωπἀκέ̋ 

τοπικέ̋ αρχέ̋ εν µέσω οικονοµική̋ κρίση̋; Τί 

µπορεί να γίνει για να ελαχιστοποιηθεί η ζηµιά 

που έχει προκληθεί στι̋ παρεχόµενε̋ δηµόσιε̋ 

υπηρεσίε̋; Αυτά και άλλα ερωτήµατα 

εξετάζονται στην επικαιροποιηµένη έκθεση του 

Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋, αναφορικά µε τι̋ 

επιπτώσει̋ τη̋ οικονοµική̋ ύφεση̋ στην τοπική 

αυτοδιοίκηση σε ευρωπἀκό επίπεδο που αρχικά 

παρουσιάστηκε στην Ουτρέχτη το Νοέµβριο του 

2009 στη διάρκεια τη̋ 16η̋ Συνόδου των αρµόδιων 

για θέµατα τοπική̋ δηµοκρατία̋ υπουργών των 

κρατών-µελών αυτού του οργανισµού. 

 

 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?comhttps://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?comhttps://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?comhttps://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?com

mand=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1mand=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1mand=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1mand=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1
656970&SecMode=1&DocId=1637216&Usage=2656970&SecMode=1&DocId=1637216&Usage=2656970&SecMode=1&DocId=1637216&Usage=2656970&SecMode=1&DocId=1637216&Usage=2    

Ευρωπἀκό̋ Άτλα̋ για τη ΒιοποικιλότηταΕυρωπἀκό̋ Άτλα̋ για τη ΒιοποικιλότηταΕυρωπἀκό̋ Άτλα̋ για τη ΒιοποικιλότηταΕυρωπἀκό̋ Άτλα̋ για τη Βιοποικιλότητα    

του Εδάφου̋του Εδάφου̋του Εδάφου̋του Εδάφου̋ 
 

Στι̋ 23 Σεπτεµβρίου τ.ε., το Κοινό Κέντρο Ερευνών 

τη̋ Ε.Ε. δηµοσίευσε τον πρώτο χάρτη καταγραφή̋ 

των κινδύνων που απειλούν τη βιοποικιλότητα 

του εδάφου̋. Στόχο̋ του Άτλαντα είναι να 

συνδράµει του̋ φορεί̋ λήψη̋ αποφάσεων 

προκειµένου να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για 

την προστασία τη̋ βιοποικιλότητα̋, δεδοµένου 

ότι διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη γεωργία 

και στου̋ κύκλου̋ του νερού και του άνθρακα.  

 

Το Ηνωµένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η 

Βόρεια Γαλλία είναι οι περιοχέ̋ µε τον υψηλότερο 

κίνδυνο απώλεια̋ βιοποικιλότητα̋. Όσον αφορά 

την Ελλάδα, ο Άτλα̋ επισηµαίνει το φαινόµενο τη̋ 

ερηµοποίηση̋ στη δυτική Λέσβο. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/biodivehttp://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/biodivehttp://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/biodivehttp://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/biodive
rsityrsityrsityrsity_atlas/_atlas/_atlas/_atlas/    

Ενίσχυση ηλεκτρονική̋ διασυνοριακή̋ Ενίσχυση ηλεκτρονική̋ διασυνοριακή̋ Ενίσχυση ηλεκτρονική̋ διασυνοριακή̋ Ενίσχυση ηλεκτρονική̋ διασυνοριακή̋ 

συνεργασία̋ ευρωπἀκών δηµόσιων συνεργασία̋ ευρωπἀκών δηµόσιων συνεργασία̋ ευρωπἀκών δηµόσιων συνεργασία̋ ευρωπἀκών δηµόσιων 

οργανισµώνοργανισµώνοργανισµώνοργανισµών    

    
Η Ευρωπἀκή Ένωση θα διαθέσει, κατά τη χρονική 

περίοδο 2010-15, 164.000.000 ευρώ για την 

υποστήριξη διακρατικών δράσεων ηλεκτρονική̋ 

συνεργασία̋ µεταξύ εθνικών, περιφερειακών και 

τοπικών αρχών. 
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Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ε.Ε. αποβλέπει στη 

µείωση του κόστου̋ και στη βελτίωση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών από του̋ δηµόσιου̋ 

φορεί̋, στην καλύτερη εφαρµογή τη̋ κοινοτική̋ 

νοµοθεσία̋, καθώ̋ και στην προώθηση τη̋ 

ενιαία̋ αγορά̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

lex.lex.lex.lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20

09:260:0020:0027:EL:PDF09:260:0020:0027:EL:PDF09:260:0020:0027:EL:PDF09:260:0020:0027:EL:PDF    

    

Εγχειρίδιο για δηµοτικέ̋ βιβλιοθήκε̋ Εγχειρίδιο για δηµοτικέ̋ βιβλιοθήκε̋ Εγχειρίδιο για δηµοτικέ̋ βιβλιοθήκε̋ Εγχειρίδιο για δηµοτικέ̋ βιβλιοθήκε̋ 

χωρί̋ αποκλεισµού̋χωρί̋ αποκλεισµού̋χωρί̋ αποκλεισµού̋χωρί̋ αποκλεισµού̋    
 

Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘∆ια 

βίου Μάθηση’, δήµοι και ΜΚΟ από την Αυστρία, τη 

∆ηµοκρατία τη̋ Τσεχία̋, τη Γερµανία και τη 

Σουηδία συνεργάζονται από τον Οκτώβριο του 

 

2008 στην πρωτοβουλία ‘Βιβλιοθήκε̋ για Όλου̋’ 

που φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τι̋ δηµοτικέ̋ 

βιβλιοθήκε̋ αναφορικά µε το ρόλο του̋ στην 

προώθηση τη̋ κοινωνική̋ ένταξη̋ των 

µεταναστών. Αποτέλεσµα τη̋ συνεργασία̋ αυτή̋ 

είναι η έκδοση ενό̋ εγχειριδίου για τον τρόπο 

δηµιουργία̋ βιβλιοθηκών χωρί̋ κοινωνικού̋ 

αποκλεισµού̋, το οποίο βασίζεται σε εµπειρίε̋ 

και παραδείγµατα ορθών πρακτικών. 

ΠληΠληΠληΠληροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋: 

http://aa.ecn.cz/img_upload/c6c4a45f33523777ffa7http://aa.ecn.cz/img_upload/c6c4a45f33523777ffa7http://aa.ecn.cz/img_upload/c6c4a45f33523777ffa7http://aa.ecn.cz/img_upload/c6c4a45f33523777ffa7

14b9a6fc7868/Manual_ESME_ENG_WEB_1.pdf14b9a6fc7868/Manual_ESME_ENG_WEB_1.pdf14b9a6fc7868/Manual_ESME_ENG_WEB_1.pdf14b9a6fc7868/Manual_ESME_ENG_WEB_1.pdf    

    

Μελέτη για την πρόσβαση τη̋ νεολαία̋ Μελέτη για την πρόσβαση τη̋ νεολαία̋ Μελέτη για την πρόσβαση τη̋ νεολαία̋ Μελέτη για την πρόσβαση τη̋ νεολαία̋ 

σε πολιτιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋σε πολιτιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋σε πολιτιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋σε πολιτιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋    

    
Συλλέγοντα̋ παραδείγµατα και πρακτικέ̋ από 

διάφορα πεδία πολιτική̋, η Ευρωπἀκή Επιτροπή 

δηµοσιοποίησε µελέτη που αφορά του̋ τρόπου̋ 

µε του̋ οποίου̋ οι νέοι άνθρωποι, είτε ω̋ 

χρήστε̋ και δηµιουργοί, είτε ω̋ απλοί θεατέ̋, 

έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικά δρώµενα.  

 

 
 

Αυτό που ιδιαιτέρω̋ επισηµαίνεται στη µελέτη 

είναι η ανάγκη εταιρικών σχέσεων ανάµεσα σε 

σχολεία, οικογένειε̋, τοπικέ̋ κοινωνίε̋ και 

εθνικέ̋, τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ που 

είναι αρµόδιε̋ για θέµατα νεολαία̋, πολιτισµού 

και εκπαίδευση̋, καθώ̋ και άλλου̋ κοινωνικού̋ 

φορεί̋.     
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1790_en.pdfhttp://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1790_en.pdfhttp://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1790_en.pdfhttp://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1790_en.pdf    
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Η αναθεώρηση του Κανονισµού για του̋ Η αναθεώρηση του Κανονισµού για του̋ Η αναθεώρηση του Κανονισµού για του̋ Η αναθεώρηση του Κανονισµού για του̋ 

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

Συνεργασία̋Συνεργασία̋Συνεργασία̋Συνεργασία̋    
 

Στο πλαίσιο των εργασιών τη̋ ετήσια̋ εκδήλωση̋ 

για τι̋ ευρωπἀκέ̋ περιφέρειε̋ και τι̋ πόλει̋ 

‘Ηµέρε̋ Ελεύθερη̋ Προσέλευση̋’ (Βρυξέλλε̋, 5-7 

Οκτωβρίου τ.ε.), η τροποποίηση του Κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για του̋ Ευρωπἀκού̋ 

Οµίλου̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ) αποτέλεσε 

βασικό αντικείµενο συζήτηση̋ µεταξύ των 

εκπροσώπων των αιρετών αρχών τη̋ ΕΕ. Ένα 

σχεδόν χρόνο (Αύγουστο̋ 2011) πριν την υποβολή 

τη̋ σχετική̋ έκθεση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ 

στο Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, 

παρουσιάστηκαν, αφενό̋, τα αποτελέσµατα τη̋ 

δηµόσια̋ διαβούλευση̋ τη̋ Επιτροπή̋ των 

Περιφερειών (ΕτΠ) για την τροποποίηση του 

Κανονισµού που ολοκληρώθηκε στι̋ 20 Ιουλίου 

τ.ε., και αφετέρου, το σχέδιο γνωµοδότηση̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ ‘Πολιτική Εδαφική̋ Συνοχή̋’ (COTER) 

τη̋ ΕτΠ, αναφορικά µε τι̋ προοπτικέ̋ για την 

αναθεώρηση του Κανονισµού. 

 

Πιο συγκεκριµένα, η ΕτΠ έλαβε 91 απαντήσει̋ στη 

διάρκεια τη̋ διαβούλευση̋, εκ των οποίων οι 15 

προέρχονταν από υφιστάµενου̋ ΕΟΕΣ (επί 

συνόλου 16), 13 από διασυνοριακέ̋ δοµέ̋ 

συνεργασία̋, 26 από τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ 

αρχέ̋ και 7 από ενώσει̋ και δίκτυα εδαφικών 

αρχών. Το σύνολο των ανωτέρω συνεισφορών 

πρότεινε µεγαλύτερη απλούστευση και διαφανή 

διαδικασία σύσταση̋ των ΕΟΕΣ. Η ανοµοιογένεια 

των εθνικών ρυθµίσεων, το ζήτηµα του 

προσωπικού, η ανάγκη τεχνική̋ υποστήριξη̋ από 

τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα και η 

συµµετοχή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

και αρχών τρίτων χωρών ήταν µεταξύ των 

ζητηµάτων που τέθηκαν προ̋ συζήτηση και τα  

 

 
οποία θα κληθεί η Ευρωπἀκή Επιτροπή να λάβει 

υπόψη τη̋ κατά τη σύνταξη τη̋ σχετική̋ έκθεση̋ 

προ̋ τα άλλα κοινοτικά όργανα το επόµενο 

καλοκαίρι. 

 

Εκτό̋ από τα αποτελέσµατα τη̋ διαβούλευση̋ 

έγινε ειδική µνεία στι̋ διαπιστώσει̋ και στι̋ 

συστάσει̋ του πρόσφατου σχεδίου γνωµοδότηση̋ 

τη̋ Επιτροπή̋ COTER τη̋ ΕτΠ (CDR 100/2010). Εν 

προκειµένω, µεταξύ άλλων, υπογραµµίστηκαν τα 

εξή̋: 

• ελάχιστοι είναι οι ΕΟΕΣ που διαχειρίζονται 

προγράµµατα ή έργα εδαφική̋ συνεργασία̋ 

µε συγχρηµατοδότηση από ευρωπἀκά 

κονδύλια˙ 

• η πλειονότητα των ΕΟΕΣ δραστηριοποιείται 

σε άλλα προγράµµατα εδαφική̋ 

συνεργασία̋ χωρί̋ την οικονοµική συµβολή 

τη̋ ΕΕ, και όπω̋ ορίζει το άρθρο 7, 

παράγραφο̋ 3 του Κανονισµού˙ 

• η αποτυχία των ΕΟΕΣ ω̋ ενωσιακού νοµικού 

θεσµικού φορέα ενδεχοµένω̋ οφείλεται σε 

τρει̋ τύπου̋ αιτιών, ήτοι νοµικέ̋-υλικέ̋, 

νοµικέ̋-διαδικαστικέ̋ και οικονοµικέ̋-

χρηµατοδοτικέ̋˙ 

• τα κατ’ εξοχήν νοµικά κωλύµατα 

εντοπίζονται στο διαδικαστικό σκέλο̋ και 

τούτο διότι δεν υπάρχει συντονισµό̋ ω̋ 

προ̋ την εφαρµογή του Κανονισµού˙ 

• θα πρέπει να υπάρξει ένα̋ δίαυλο̋ 

επικοινωνία̋ των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών που υποστηρίζουν 

έναν ΕΟΕΣ µε όλε̋ τι̋ αδειοδοτούσε̋ εθνικέ̋ 

αρχέ̋˙ 

• προτείνεται να ενσωµατωθούν στι̋ 

διατάξει̋ του Κανονισµού όλα τα 

απαραίτητα µέτρα ώστε οι τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ των τρίτων κρατών να 

µπορούν να συµµετάσχουν στου̋ ΕΟΕΣ. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 
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οικονοµική̋ και εδαφική̋ συνοχή̋. 

 

Εν προκειµένω, επί των ανωτέρω θεµάτων, 

τονίστηκαν τα εξή̋: 

 

• Οι ΕΟΕΣ αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για 

τη διαχείριση ενό̋ προγράµµατο̋ 

επιδότηση̋ ή τη λειτουργία διασυνοριακών 

δοµών παροχή̋ υπηρεσιών. 

• Παρά τα αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατά 

του̋, οι ΕΟΕΣ αποτελούν κυρίω̋ 

διαβουλευτικά σώµατα, µε πενιχρού̋ 

πόρου̋, πολύπλοκη εσωτερική δοµή και 

αδυναµία επίλυση̋ όλων των προβληµάτων 

που αφορούν στην εδαφική συνεργασία. 

• Η έννοια τη̋ ολοκληρωµένη̋ αστική̋ 

ανάπτυξη̋ καθιστά αναγκαία τη συµµετοχή 

των τοπικών αρχών στι̋ τοµεακέ̋ πολιτικέ̋ 

τη̋ ΕΕ, και εν προκειµένω, στην υλοποίηση 

τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020. 

• Για την αντιµετώπιση τη̋ οικονοµική̋ 

ύφεση̋ θα πρέπει να εξεταστεί το 

παράδειγµα των συνενώσεων των εδαφικών 

αρχών και η δηµιουργία µεγαλύτερων σε 

πληθυσµό και οικονοµία̋ κλίµακα̋ ΟΤΑ ή η 

αναθεώρηση τη̋ κατανοµή̋ των 

αρµοδιοτήτων και η εκχώρηση αυτών στο 

πλέον αποδοτικό επίπεδο διοίκηση̋. 

• Επίση̋, προτείνεται η αναθεώρηση του 

τρόπου διαχείριση̋ των τοπικών υποθέσεων 

προ̋ την κατεύθυνση τη̋ ορθή̋ 

διακυβέρνηση̋, δηλαδή τη̋ µέτρηση̋ των 

µακροπρόθεσµων συνεπειών οποιασδήποτε 

σηµαντική̋ απόφαση̋ (π.χ. καθιέρωση 

εσωτερικού ελέγχου, συγκριτική̋ 

αξιολόγηση̋, προτύπων απόδοση̋ του 

προσωπικού και του βαθµού ικανοποίηση̋ 

του πολίτη από τι̋ παρεχόµενε̋ υπηρεσίε̋). 
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Στο πλαίσιο των εργασιών τη̋ 7η̋ Συνάντηση̋ 

Υψηλού Επιπέδου για την Τοπική ∆ιακυβέρνηση 

στην ΕΕ που πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα 

τη̋ Βελγική̋ Προεδρία̋ του Συµβουλίου τη̋ ΕΕ 

στι̋ Βρυξέλλε̋ (30 Σεπτεµβρίου – 1 Οκτωβρίου 

τ.ε.) µε θέµα ‘Αποδοτικότητα και Ορθή 

∆ιακυβέρνηση’, τέθηκαν προ̋ συζήτηση τα εξή̋ 

θέµατα: 

 

- Τα επιτεύγµατα και οι προοπτικέ̋, τα 

πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίε̋ των 

Ευρωπἀκών Οµίλων Εδαφική̋ 

Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ). 

- Η υλοποίηση των ευρωπἀκών πολιτικών 

σε τοπικό επίπεδο. 

- Νέε̋ µέθοδοι για νέα διακυβέρνηση την 

επαύριον τη̋ οικονοµική̋ και 

χρηµατοπιστωτική̋ κρίση̋. 

 

Η ανωτέρω συνάντηση έλαβε χώρα σε ένα 

ιδιαίτερο ευνὀκό περιβάλλον για τι̋ τοπικέ̋ 

αρχέ̋ τη̋ ΕΕ, καθώ̋ µε τη Συνθήκη τη̋ 

Λισσαβόνα̋ που τέθηκε σε ισχύ από την 1η 

∆εκεµβρίου του 2009 ρητά αναγνωρίστηκε η αρχή 

τη̋ τοπική̋ και περιφερειακή̋ αυτονοµία̋, 

ενισχύοντα̋ τη θέση των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψη̋ των 

αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο. Παράλληλα, η 

Λευκή Βίβλο̋ τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών για 

την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση υπογράµµισε τη 

σηµασία των ΟΤΑ στο σχεδιασµό και στην 

υλοποίηση των ευρωπἀκών πολιτικών.  

 

 
 

Τέλο̋, η Ατζέντα τη̋ Βαρκελώνη̋ που 

υιοθετήθηκε στι̋ 22-24 Φεβρουαρίου τ.ε. ανέδειξε 

το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών 

για την επίτευξη του στόχου τη̋ κοινωνική̋, 
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα    
 

Ανοιχτέ̋ Πόλει̋ (Ανοιχτέ̋ Πόλει̋ (Ανοιχτέ̋ Πόλει̋ (Ανοιχτέ̋ Πόλει̋ (OpenOpenOpenOpen    CitiesCitiesCitiesCities))))    
 

Η έκθεση ‘Κατανοώντα̋ τι̋ Ανοιχτέ̋ Πόλει̋’ 

είναι το πρὀόν τη̋ συνεργασία̋ του Βρετανικού 

Συµβουλίου, τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, αλλά 

και τοπικών αρχών σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Βασικό̋ σκοπό̋ του σχεδίου αυτού ήταν η 

ανάδειξη των σχέσεων ανάµεσα στη 

µετανάστευση, την ανταγωνιστικότητα των 

πόλεων, µε ιδιαίτερη έµφαση στι̋ στρατηγικέ̋ 

διεθνοποίηση̋ και τι̋ πολιτικέ̋ για τα µέλη των 

τοπικών κοινωνιών, οι οποίε̋ προβάλουν τη 

µετανάστευση ω̋ ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

για τι̋ πόλει̋ και συµβάλουν στη διαµόρφωση 

των πολιτικών ένταξη̋ και συνοχή̋.  

 

Εν προκειµένω, η έκθεση υπογραµµίζει τα 

βασικά στοιχεία µια̋ ανοιχτή̋ πόλη̋, τι̋ 

πολιτικέ̋ και τι̋ αναγκαίε̋ στρατηγικέ̋ για την 

υποκίνηση τη̋ αστική̋ εξωστρέφεια̋. Η 

ικανότητα, άλλωστε, µια̋ πόλη̋ να προσελκύει 

αλλοδαπέ̋ πληθυσµιακέ̋ οµάδε̋ είναι κύριο̋ 

δείκτη̋ τη̋ µακροπρόθεσµη̋ επιτυχία̋ τη̋. 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα τη̋ εν λόγω 

έκθεση̋, µια ανοιχτή πόλη διαθέτει τα εξή̋ 

στοιχεία: 

• ηγεσία˙ 

• συνεργασία µε εταίρου̋˙ 

• την ικανότητα να αποδέχεται την αλλαγή 

και τι̋ νέε̋ ιδέε̋˙ 

• την ικανότητα να µην φοβάται το 

διαφορετικό˙ 

• τη βούληση να θέτει µακροπρόθεσµου̋ 

στόχου̋˙ 

• τη βούληση να προσελκύει την 

πολυµορφία και την καινοτοµία˙ 

 

• την πολιτική ένταξη̋ και συµµετοχή̋ 

των αλλοδαπών πληθυσµιακών οµάδων 

στι̋ δράσει̋ τη̋. 

 

Η έκθεση εξετάζει τι̋ περιπτώσει̋ πέντε 

πόλεων για να αναδείξει τον τρόπο µε τον 

οποίο διαµορφώνονται οι ανοιχτέ̋ πόλει̋. 

Η στρατηγική ‘Madrid Global’, στην περίπτωση 

τη̋ ισπανική̋ πρωτεύουσα̋, αναδεικνύει την 

αξία τη̋ δηµιουργία̋ ενό̋ οργανισµού που 

αναλαµβάνει τη στρατηγική διεθνοποίηση̋ 

µια̋ πόλη̋ και θέτει τη διπλωµατία πόλεων 

σε κύρια προτεραιότητά του. Στο ∆ουβλίνο, η 

δηµοτική αρχή τη̋ πόλη̋ διαµορφώνει ένα 

διεθνιστικό όραµα σε συνεργασία µε ένα εύρο̋ 

κοινωνικών φορέων, επιχειρηµατικών 

µονάδων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, κρατικών 

οργανισµών και τη̋ τοπική̋ κοινότητα̋. Η 

επίδειξη ενεργή̋ ηγεσία̋ είναι το βασικό 

πλεονέκτηµα τη̋ αρχή̋ του Τορόντο, τόσο σε 

επίπεδο τοπική̋ αρχή̋, όσο και σε αυτό των 

ΜΚΟ και των ιδρυµάτων. 

 

 

Παρόµοια, το Ώκλαντ (Νέα Ζηλανδία) 

προσδίδει έµφαση στην ανταλλαγή 

τεχνογνωσία̋ µε άλλε̋ πόλει̋, ενώ τέλο̋, το 

Άµστερνταµ, σχεδιάζοντα̋ µια στρατηγική 

προβολή̋ τη̋ ταυτότητα̋ τη̋ πόλη̋ (I 

Amsterdam) από κοινού µε διαφηµιστικά 

γραφεία και τοπικέ̋ επιχειρήσει̋ µεταδίδει 

έντονη εξωστρέφεια. 
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Το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για του̋ 

Ανθρώπινου̋ Οικισµού̋ (UN-HABITAT) 

εγκαινίασε έκθεση φωτογραφία̋ στο πλαίσιο 

τη̋ παγκόσµια̋ έκθεση̋ στη Σαγκάη. Σκοπό̋ 

τη̋ έκθεση̋ ‘Urban Edge’ είναι η αποτύπωση τη̋ 

σκληρή̋ πραγµατικότητα̋ που βιώνουν οι 

κάτοικοι πέντε γοργά αναπτυσσόµενων πόλεων 

(Johor Bahru, Mαλαισία˙ Tetouan, Μαρόκο˙ 

Uberlândia, Bραζιλία˙ Onitsha, Nιγηρία˙ και 

Hunchun, Κίνα). «Οι πόλει̋ διαθέτουν τεράστιο 

δυναµικό για να βελτιώσουν τον κόσµο γύρω 

του̋», αναγράφεται στην είσοδο του εκθεσιακού 

χώρου. «Πυκνότητα, πολυµορφία και ευκαιρίε̋ – 

που καλύπτουν, αντιστοίχω̋, του̋ φυσικού̋, 

κοινωνικού̋ και οικονοµικού̋ χώρου̋ – 

αποτελούν την πεµπτουσία του αστικού ιστού».  

 

 

Το Πρόγραµµα UN-HABITAT εξετάζει όλε̋ τι̋ 

όψει̋ τη̋ ζωή̋ στα αστικά κέντρα και στη 

φετινή παγκόσµια έκθεση αναδεικνύει το 

δυναµικό των πόλεων στι̋ πιο γοργά 

αναπτυσσόµενε̋ πόλει̋, επισηµαίνοντα̋, 

παράλληλα, ότι αυτό δεν είναι προσβάσιµο για 

όλου̋ του̋ κατοίκου̋ του̋. Γι’ αυτό το λόγο η 

φετινή παγκόσµια έκθεση στη Σαγκάη αποκτά 

µεγαλύτερη αξία καθώ̋ είναι η πρώτη φορά 

που αναγνωρίζεται σε παγκόσµια έκθεση το 

σηµαντικό ζήτηµα τη̋ αστική̋ µεγέθυνση̋ και 

ανάπτυξη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.unshanghaiexphttp://www.unshanghaiexphttp://www.unshanghaiexphttp://www.unshanghaiexpo.org/o.org/o.org/o.org/    

 

 
    

Γειτονιέ̋ Υποδοχή̋ ΜεταναστώνΓειτονιέ̋ Υποδοχή̋ ΜεταναστώνΓειτονιέ̋ Υποδοχή̋ ΜεταναστώνΓειτονιέ̋ Υποδοχή̋ Μεταναστών    

 

Το πάρκο Thorncliffe τη̋ πόλη̋ του Τορόντο 

διακρίνεται για τα υψηλά ποσοστά φτώχεια̋, 

αλλά όπω̋ στι̋ περισσότερε̋ φτωχογειτονιέ̋ 

σε παγκόσµιο επίπεδο, δίνει την ευκαιρία σε 

νεοεισερχόµενου̋ µετανάστε̋ να 

προσαρµοστούν στο νέο τρόπο ζωή̋ των 

κατοίκων του αστικού κέντρου. 

 

 

Σύµφωνα µε µελέτη 20 αστικών περιοχών – 

‘Πόλει̋ Αφίξεων’ -  του Καναδού 

δηµοσιογράφου Doug Saunder, από τη Βοµβάη 

µέχρι το Λο̋ Άντζελε̋ και το Τορόντο, η 

φτώχεια στι̋ συγκεκριµένε̋ περιοχέ̋ δεν 

αποτελεί δείκτη αποτυχία̋ του̋, αλλά µέσο 

οικονοµική̋ και κοινωνική̋ ενσωµάτωση̋, 

αποβάλλοντα̋ οµάδε̋ πληθυσµών µε τον ίδιο 

ταχύ τρόπο µε τον οποίο τι̋ εντάσσουν στον 

αστικό ιστό του̋.  Στι̋ φτωχογειτονιέ̋ τη̋ 

Ντάκα, του Σάο Πάολο αλλά και στα περίχωρα 

του Παρισιού και του Άµστερνταµ 

δηµιουργείται, έτσι, ένα̋ πολιτισµό̋ σε 

µετάβαση, καθιστώντα̋ την ένταξη των 

µεταναστών στα αστικά κέντρα πιο εύκολη. Με 

αυτόν τον τρόπο, «οι πρώην χωρικοί 

επιδεικνύουν υψηλά ποσοστά ενσωµάτωση̋ 

στα µεσαία στρώµατα των πόλεων σε βάθο̋ 

χρόνου», επισηµαίνει ο Saunder.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://dougsaunders.net/http://dougsaunders.net/http://dougsaunders.net/http://dougsaunders.net/ 
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Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/our----programmesprogrammesprogrammesprogrammes----

andandandand----actions/doc2805_en.htmactions/doc2805_en.htmactions/doc2805_en.htmactions/doc2805_en.htm    

    

Πράσινη Βίβλο̋ για το µέλλον τη̋ Πράσινη Βίβλο̋ για το µέλλον τη̋ Πράσινη Βίβλο̋ για το µέλλον τη̋ Πράσινη Βίβλο̋ για το µέλλον τη̋ 

δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ τη̋ ΕΕ στι̋ δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ τη̋ ΕΕ στι̋ δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ τη̋ ΕΕ στι̋ δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ τη̋ ΕΕ στι̋ 

Τρίτε̋ Χώρε̋Τρίτε̋ Χώρε̋Τρίτε̋ Χώρε̋Τρίτε̋ Χώρε̋ 

 
Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι τη̋ Χιλιετία̋ (ΑΣΧ) 

που ορίστηκαν το 2000 έθεσαν σε 

κινητοποίηση τη διεθνή στήριξη για την 

ανάπτυξη και ενεργοποίησαν άλλε̋ 

πρωτοβουλίε̋ για την αύξηση του όγκου και 

τη̋ αποτελεσµατικότητα̋ τη̋ βοήθεια̋, µε 

βάση µια καλή εταιρική σχέση µεταξύ των 

χορηγών και των χωρών - εταίρων. Η 

συναίνεση του Μοντερέι (2002), η ευρωπἀκή 

κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη (2005), η 

∆ιακήρυξη του Παρισιού για την 

αποτελεσµατικότητα τη̋ βοήθεια̋ (2005) και 

το σχέδιο δράση̋ τη̋ Άκρα̋ (2008) 

αποτελούσαν σηµαντικά ορόσηµα στη 

διαδικασία αυτή, καθορίζοντα̋ τι̋ πέντε 

βασικέ̋ αρχέ̋ τη̋ αυτοδιάθεση̋, τη̋ 

ευθυγράµµιση̋, τη̋ εναρµόνιση̋, τη̋ 

διαχείριση̋ µε άξονα τα αποτελέσµατα και 

τη̋ αµοιβαία̋ ευθύνη̋. Το 2000 η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή υπέβαλε Ανακοίνωση σχετικά µε τη 

δηµοσιονοµική στήριξη: «Κοινοτική στήριξη 

των προγραµµάτων οικονοµικών 

µεταρρυθµίσεων και διαρθρωτική̋ 

προσαρµογή̋: απολογισµό̋ και προοπτικέ̋». 

Αυτό βοήθησε στο σχεδιασµό τη̋ 

δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ για την επόµενη 

δεκαετία. Με πέντε χρόνια έω̋ τη λήξη τη̋ 

προθεσµία̋ των ΑΣΧ το 2015, η δηµοσιονοµική 

στήριξη αποτελεί ένα όλο και πιο σηµαντικό 

στοιχείο στην ατζέντα για την 

αποτελεσµατικότητα τη̋ βοήθεια̋. Κατά την 

περίοδο 2003-2009, η Ευρωπἀκή Επιτροπή 

ανέλαβε υποχρεώσει̋ δηµοσιονοµική̋ 

στήριξη̋ που ανήλθαν σε συνολικό ποσό άνω  
 

∆ιαβ∆ιαβ∆ιαβ∆ιαβουλεύσει̋ ουλεύσει̋ ουλεύσει̋ ουλεύσει̋     
 

 

    

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋»Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋»Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋»Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋»    

Σκοπό̋ τη̋ διαβούλευση̋ είναι η συλλογή 

απόψεων από πολίτε̋, δηµόσιε̋ και ιδιωτικέ̋ 

οργανώσει̋, τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋, 

φορεί̋ τη̋ κεντρική̋ διοίκηση̋ και άλλου̋ 

κοινωνικού̋ εταίρου̋ που δραστηριοποιούνται 

στο πεδίο του πολιτισµού, αναφορικά µε το νέο 

ευρωπἀκό πρόγραµµα για τον πολιτισµό που 

θα αντικαταστήσει το τρέχον µετά το 2013. 

Μεταξύ άλλων, αποστολή του νέου 

προγράµµατο̋ θα είναι η υλοποίηση των 

στόχων τη̋ νέα̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020.  

Εν προκειµένω, βασικό σηµείο τη̋ διαβούλευση̋ 

είναι οι στόχοι και οι δράσει̋ του νέου 

προγράµµατο̋ και ο τρόπο̋ εναρµόνισή̋ του̋ 

µε τι̋ τρέχουσε̋ εξελίξει̋. Παράλληλα, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή ενδιαφέρεται για τι̋ 

διαχειριστικέ̋ όψει̋ του προγράµµατο̋. Παρά 

το σηµαντικό βαθµό απλούστευση̋ που έχει 

επέλθει τα τελευταία δύο χρόνια στη λειτουργία 

του προγράµµατο̋, τόσο η Επιτροπή όσο και ο 

αρµόδιο̋ φορέα̋ για την υλοποίησή του (EACEA) 

είναι έτοιµοι να συζητήσουν νέε̋ προτάσει̋ 

περαιτέρω απλοποίηση̋ των σχετικών 

διαδικασιών. 

 

  

  

 



των 13 δισ. ευρώ (περίπου το 25% όλων των 

αναλήψεων υποχρεώσεων αυτή̋ τη̋ περιόδου). 

Περίπου 56% των υποχρεώσεων    αφορούσαν τι̋ 

χώρε̋ τη̋ Αφρική̋, τη̋ Καρἀβική̋ και του 

Ειρηνικού (ΑΚΕ), 24% τι̋ γειτονικέ̋ χώρε̋, 8% 

την Ασία, 6% τη Λατινική Αµερική και 5% τη 

Νότια Αφρική. Πάντω̋, διατυπώνονται όλο και 

περισσότερο ερωτήµατα σχετικά µε την 

ποιότητα, τη σχέση κόστου̋-οφέλου̋ και τι̋ 

επιπτώσει̋ τη̋ δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ εκ 

µέρου̋ των ενδιαφεροµένων µερών, 

συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπἀκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπἀκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και 

τη̋ κοινωνία̋ των πολιτών. Τα ερωτήµατα 

απαιτούν απαντήσει̋ αφού η Επιτροπή 

εργάζεται για τη βελτίωση τη̋ προσέγγισή̋ τη̋ 

στη δηµοσιονοµική στήριξη.  

 

Στα βασικά θέµατα περιλαµβάνονται: i) η 

πολιτική διακυβέρνηση και ο ρόλο̋ του 

πολιτικού διαλόγου� ii) η φύση του διαλόγου 

πολιτική̋, ο ρόλο̋ τη̋ υπό όρου̋ παροχή̋ 

βοήθεια̋ και οι δεσµοί µε τι̋ επιδόσει̋ και τα 

αποτελέσµατα� iii) η εθνική και η αµοιβαία 

ευθύνη� iv) ο προγραµµατισµό̋ τη̋ 

δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ και η συνεκτικότητά 

τη̋ µε άλλα µέσα� v) η ενίσχυση τη̋ 

αξιολόγηση̋ των κινδύνων και η αντιµετώπιση 

τη̋ απάτη̋ και τη̋ διαφθορά̋� vi) η 

δηµοσιονοµική στήριξη σε ευαίσθητε̋ 

καταστάσει̋� και vii) η ανάπτυξη, η φορολογική 

πολιτική και η κινητοποίηση εγχώριων εσόδων. 

Απαιτείται επίση̋ βελτιωµένο̋ συντονισµό̋ 

σε όλη την ΕΕ, αφού η συνθήκη τη̋ Λισαβόνα̋ 

και η σύσταση µια̋ ευρωπἀκή̋ υπηρεσία̋ 

εξωτερική̋ δράση̋ αλλάζουν το θεσµικό 

πλαίσιο τη̋ ΕΕ όπου παρέχεται δηµοσιονοµική 

στήριξη. 

    

Εν προκειµένω, στόχο̋    τη̋ εν λόγω Πράσινη̋ 

Βίβλου είναι να συγκεντρωθούν απόψει̋ από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη όσον αφορά του̋ στόχου̋ 

και τη χρήση τη̋ δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ τη̋ 

ΕΕ, µε βάση την κοινή εµπειρία των τελευταίων 

10 ετών, ενώ συγχρόνω̋ αναγνωρίζονται 
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διαφορέ̋ στο πλαίσιο και τη φύση τη̋ 

συνεργασία̋ τη̋ ΕΕ µε διάφορε̋ περιοχέ̋ και 

χώρε̋.  

    

Προθεσµία: 31 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 31 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 31 ∆εκεµβρίου 2010Προθεσµία: 31 ∆εκεµβρίου 2010    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/developmenthttp://ec.europa.eu/developmenthttp://ec.europa.eu/developmenthttp://ec.europa.eu/development/how/consultatio/how/consultatio/how/consultatio/how/consultatio

n/index.cfm?action=viewcons&id=5221&lng=enn/index.cfm?action=viewcons&id=5221&lng=enn/index.cfm?action=viewcons&id=5221&lng=enn/index.cfm?action=viewcons&id=5221&lng=en    

    

Τα συστήµατα αποκέντρωση̋ σε Τα συστήµατα αποκέντρωση̋ σε Τα συστήµατα αποκέντρωση̋ σε Τα συστήµατα αποκέντρωση̋ σε 

παγκόσµιο επίπεδο παγκόσµιο επίπεδο παγκόσµιο επίπεδο παγκόσµιο επίπεδο     

    
Το διεθνέ̋ δίκτυο Ηνωµένε̋ Πόλει̋ και Τοπικέ̋ 

Αρχέ̋ διενεργεί έρευνα µε σκοπό τη 

συγκέντρωση απόψεων για το θέµα τη̋ 

αποκέντρωση̋ σε παγκόσµιο επίπεδο.  

 

 
 

Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα καλύπτει τα εξή̋ 

θέµατα: 

 

- η αποκέντρωση σε σχέση µε τι̋ 

πρόσφατε̋ οικονοµικέ̋ εξελίξει̋˙ 

- σύγκριση των σχετικών απόψεων τη̋ 

τοπική̋ κοινωνία̋ και των αιρετών και 

των στελεχών των τοπικών αρχών˙    

- οι προσδοκίε̋ των αιρετών και των 

στελεχών τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ 

από τα προγράµµατα αποκέντρωση̋ 

των εθνικών κυβερνήσεων.    
    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....uclgcongressuclgcongressuclgcongressuclgcongress....comcomcomcom////indexindexindexindex....phpphpphpphp????optionoptionoptionoption====

comcomcomcom____surveymanagersurveymanagersurveymanagersurveymanager&&&&tasktasktasktask====editsurveyeditsurveyeditsurveyeditsurvey&&&&stypestypestypestype=2&=2&=2&=2&ItItItIt
emidemidemidemid=108=108=108=108    



 
Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋     

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο 

∆∆∆∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPAEIPAEIPAEIPA))))    
 

 
    

Process Management in the Context of Total Quality Process Management in the Context of Total Quality Process Management in the Context of Total Quality Process Management in the Context of Total Quality 

Management Management Management Management ---- the Common Assessment Framework  the Common Assessment Framework  the Common Assessment Framework  the Common Assessment Framework 

and the Relationship with ISO, Business Process Reand the Relationship with ISO, Business Process Reand the Relationship with ISO, Business Process Reand the Relationship with ISO, Business Process Re----

Engineering/Manangement and LEANEngineering/Manangement and LEANEngineering/Manangement and LEANEngineering/Manangement and LEAN    

Ηµεροµηνία: 1111----3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχΜάαστριχΜάαστριχΜάαστριχττττ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=3629=3629=3629=3629    
 

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

Influence Influence Influence Influence ---- EIPA EU Lobbying Seminar EIPA EU Lobbying Seminar EIPA EU Lobbying Seminar EIPA EU Lobbying Seminar    

Ηµεροµηνία: 1111----3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: Βρυξέλλε̋Βρυξέλλε̋Βρυξέλλε̋Βρυξέλλε̋    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_ahttp://seminars.eipa.eu/en/order_ahttp://seminars.eipa.eu/en/order_ahttp://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3520ctivity/one/&tid=3520ctivity/one/&tid=3520ctivity/one/&tid=3520    

    

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

English for Public Officials English for Public Officials English for Public Officials English for Public Officials     

Ηµεροµηνία: 2222----3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4096http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4096http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4096http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4096    

    

Financial Management of thFinancial Management of thFinancial Management of thFinancial Management of the EU Structural Funds e EU Structural Funds e EU Structural Funds e EU Structural Funds     

Ηµεροµηνία: 2222----3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου3 ∆εκεµβρίου 2010 2010 2010 2010 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3653http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3653http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3653http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3653    
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Ε λλη ν ικ ή

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

1. 1. 1. 1. Ευρωπἀκό Βραβείο Καρλοµάγνο̋ για τη Ευρωπἀκό Βραβείο Καρλοµάγνο̋ για τη Ευρωπἀκό Βραβείο Καρλοµάγνο̋ για τη Ευρωπἀκό Βραβείο Καρλοµάγνο̋ για τη 

ΝεολαίαΝεολαίαΝεολαίαΝεολαία  (2011)   (2011)   (2011)   (2011)     

Το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυµα του ∆ιεθνού̋ 

Βραβείου «Καρλοµάγνο̋» του Άαχεν καλούν νέου̋ από 

όλα τα κράτη µέλη τη̋ ΕΕ να συµµετάσχουν σε 

διαγωνισµό µε θέµα την εξέλιξη τη̋ ΕΕ, την 

ολοκλήρωσή τη̋ και την ευρωπἀκή ταυτότητα.  

Το Ευρωπἀκό Βραβείο «Καρλοµάγνο̋» για τη Νεολαία 

απονέµεται σε σχέδια που 

• προωθούν την ευρωπἀκή και διεθνή 

κατανόηση, 

• καλλιεργούν ένα κοινό πνεύµα ευρωπἀκή̋ 

ταυτότητα̋ και ολοκλήρωση̋, 

• λειτουργούν ω̋ πρότυπο για νέου̋ που ζουν 

στην Ευρώπη και δίνουν πρακτικό παράδειγµα 

Ευρωπαίων που ζουν µαζί ω̋ µια κοινότητα. 

Τα σχέδια µπορούν να επικεντρωθούν στην οργάνωση 

διαφόρων εκδηλώσεων για νέου̋, ανταλλαγέ̋ νέων ή 

σχέδια στο διαδίκτυο που να έχουν ευρωπἀκή 

διάσταση. 
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Τα σχέδια θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τι̋ 

ακόλουθε̋ αρχέ̋: 

• Πρέπει να πληρούν του στόχου̋ του 

διαγωνισµού: να προωθούν την ευρωπἀκή 

και διεθνή κατανόηση, να καλλιεργούν ένα 

κοινό πνεύµα ευρωπἀκή̋ ταυτότητα̋ και 

να δίνουν πρακτικά παραδείγµατα 

ευρωπαίων που ζουν µαζί ω̋ µια 

κοινότητα. 

• Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που 

είναι δηµιούργηµα νέων ανθρώπων που 

εκπροσωπούν διάφορα κράτη µέλη. 

• Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σχέδια που 

εκτελούνται σε εθελοντική βάση. 

Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι €5.000, 

για το δεύτερο €3.000, και για το τρίτο €2.000. 
 

Η επιλογή για την απονοµή του Ευρωπἀκού 

Βραβείου Νεότητα̋ «Καρλοµάγνο̋» θα γίνει σε δύο 

φάσει̋. Αρχικά, εθνικέ̋ κριτικέ̋ επιτροπέ̋, 

απαρτιζόµενε̋ από τουλάχιστον δυο βουλευτέ̋ 

του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και έναν 

εκπρόσωπο οργανώσεων νεολαία̋ θα επιλέξουν 

έναν υποψήφιο προ̋ βράβευση από καθένα από 

τα 27 κράτη µέλη, έω̋ τι̋ 11 Μα˙ου 2011. Σε 

δεύτερη φάση, η ευρωπἀκή κριτική επιτροπή, 

που θα απαρτίζεται από τρει̋ ευρωβουλευτέ̋ και 

τον Πρόεδρο του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου, και 

τέσσερι̋ εκπροσώπου̋ του Ιδρύµατο̋ του 

∆ιεθνού̋ Βραβείου «Καρλοµάγνο̋» του Άαχεν, θα 

επιλέξει και θα βραβεύσει ένα από τα 27 σχέδια 

που θα υποβάλουν οι εθνικέ̋ κριτικέ̋ επιτροπέ̋ 

έω̋ τι̋ 14 Απριλίου 2011. 

    

Προθεσµία: 23 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 23 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 23 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 23 Ιανουαρίου 2011    

ΠληροφΠληροφΠληροφΠληροφορίε̋:ορίε̋:ορίε̋:ορίε̋:    

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/el/introhttp://www.charlemagneyouthprize.eu/view/el/introhttp://www.charlemagneyouthprize.eu/view/el/introhttp://www.charlemagneyouthprize.eu/view/el/intro
duction.htmlduction.htmlduction.htmlduction.html    

Οι συµµετέχοντε̋ πρέπει να είναι πολίτε̋ ή 

κάτοικοι ενό̋ από τα 27 κράτη µέλη τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ και µπορούν να υποβάλουν 

αίτηση είτε µεµονωµένα είτε οµαδικά. Για οµαδικά 

ή πολυεθνικά σχέδια, η υποβολή µπορεί να γίνει 

µόνο σε ένα κράτο̋. Θα γίνουν δεκτέ̋ αιτήσει̋ σε 

όλε̋ τη̋ επίσηµε̋ γλώσσε̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋. Τα σχέδια που θα υποβληθούν για το 

διαγωνισµό πρέπει να έχουν ήδη τεθεί σε 

εφαρµογή και 

α) να έχουν ολοκληρωθεί κατά το ηµερολογιακό 

έτο̋ (12 µήνε̋) πριν από την τρέχουσα προθεσµία 

υποβολή̋ αιτήσεων, ή 

β) να βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη. 

Σε όλε̋ τι̋ αιτήσει̋ πρέπει να περιλαµβάνονται 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Τίτλο̋ του σχεδίου  

• Ονοµατεπώνυµο του αιτούντο̋, ή όνοµα 

τη̋ οργάνωση̋ 

• Υπηκοότητα  

• Ηµεροµηνία γέννηση̋  

• ∆ιεύθυνση επικοινωνία̋ 

• ∆ιεύθυνση e-mail 

• Αριθµό̋ τηλεφώνου (κινητού και/ή φαξ) 

• Ιστοθέση (εφόσον υπάρχει) 

• Πλήρη̋ περιγραφή του σχεδίου  

• Περίληψη (1-3 σελίδε̋) στα αγγλικά, 

γαλλικά ή γερµανικά. 

• ∆ήλωση σχετικά µε χρηµατοδότηση από 

την ΕΕ  

Οι συµµετέχοντε̋ πρέπει να κρατήσουν ένα 

αντίγραφο του υλικού αυτού, καθώ̋ ενδέχεται να 

µην του̋ επιστραφεί από την επιτροπή επιλογή̋. 

 
 

 
    



2222. EEEEνδουπηρεσιακή Κατάρτιση νδουπηρεσιακή Κατάρτιση νδουπηρεσιακή Κατάρτιση νδουπηρεσιακή Κατάρτιση     

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση  

ComeniusComeniusComeniusComenius    ––––    GrundtvigGrundtvigGrundtvigGrundtvig))))    
 

Στην απόφαση 1720/2006/ΕΚ η «διά βίου µάθηση» 

ορίζεται ω̋ κάθε είδου̋ γενική εκπαίδευση, 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

ανεπίσηµη εκπαίδευση και άτυπη µάθηση καθ' όλη 

τη διάρκεια του βίου που έχει ω̋ αποτέλεσµα τη 

βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων µε µια προοπτική προσωπική, του 

πολίτη, κοινωνική ή/και εργασιακή. Περιλαµβάνει 

την παροχή προσανατολισµού και συµβουλών. 

Στρατηγικό̋ στόχο̋ του προγρά��ατο̋ «∆ια Βίου 

Μάθηση» είναι να συ�βάλει, �ε τη δια βίου 

�άθηση, στην ανάπτυξη τη̋ Κοινότητα̋ ω̋ 

προηγ�ένη̋ κοινωνία̋ βασισ�ένη̋ στη γνώση, �ε 

βιώσι�η οικονο�ική ανάπτυξη, καλύτερε̋ και 

περισσότερε̋ θέσει̋ απασχόληση̋ και 

�εγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα̋, 

παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του 

περιβάλλοντο̋ για τι̋ �ελλοντικέ̋ γενιέ̋. 

Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση των ανταλλαγών, 

τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ κινητικότητα̋ �εταξύ 

των συστη�άτων εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ 

στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσ�ιο 

ση�είο ποιοτική̋ αναφορά̋». 

 

Εν προκειµένω, στο πλαίσιο τη̋ πρόσφατη̋ 

πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων για το έτο̋ 

2011 (EAC/49/10), το πρόγρα��α ComeniusComeniusComeniusComenius, 

αποσκοπεί στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ τη̋ 

σχολική̋ εκπαίδευση̋ και στην ενίσχυση τη̋ 

ευρωπἀκή̋ διάστασή̋ τη̋, ιδίω̋ �έσω τη̋ 

ενθάρρυνση̋ τη̋ διακρατική̋ συνεργασία̋  

 

 

 

�εταξύ εκπαιδευτικών ιδρυ�άτων που παρέχουν ή 

διευκολύνουν την προσχολική και σχολική 

εκπαίδευση, �ε την επιχορήγηση, µεταξύ άλλων, 

δραστηριοτήτων ενδὁπηρεσιακή̋ κατάρτιση̋ 

εκπαιδευτικών. 

To δε πρόγρα��α Grundtvig Grundtvig Grundtvig Grundtvig επιχορηγεί δράσει̋ για 

την προώθηση τη̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋, τη̋ 

ποιότητα̋, τη̋ καινοτο�ία̋ και τη̋ ευρωπἀκή̋ 

διάσταση̋ σε όλου̋ του̋ το�εί̋ εκπαίδευση̋ 

ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε ίδρυ�α, οργανισ�ό, 

φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, ανεξαρτήτω̋ αν ανήκει στην τυπική, �η 

τυπική ή άτυπη εκπαίδευση, καθώ̋ και σε 

εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, εθελοντέ̋ και 

ενήλικε̋ εκπαιδευό�ενου̋ φορέων εκπαίδευση̋ 

ενηλίκων.  

 

Προθεσµία: 14 & 31 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 14 & 31 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 14 & 31 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 14 & 31 Ιανουαρίου 2011 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

    

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

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010

:290:0013:0014:EL:PDF:290:0013:0014:EL:PDF:290:0013:0014:EL:PDF:290:0013:0014:EL:PDF    

 

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Ίδρυµα Κρατικών 

Υποτροφιών (τηλ.: 210-3726300, e-mail:iky@hol.gr). 
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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3333. TTTTεχνολογίε̋ Πληροφορική̋ και εχνολογίε̋ Πληροφορική̋ και εχνολογίε̋ Πληροφορική̋ και εχνολογίε̋ Πληροφορική̋ και 

Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ)Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ)Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ)Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ)    

((((7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα----Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα 

και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)    
        

Το 7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την έρευνα και την 

τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το βασικό 

µέσο χρηµατοδότηση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 

για την έρευνα στην Ευρώπη και περιλαµβάνει 

διάφορα ειδικά προγράµµατα: 

• Συνεργασία    ––––    ενίσχυση τη̋ συνεργασία̋ µεταξύ 

πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων για την 

επίτευξη µια̋ ηγετική̋ θέση̋ σε βασικού̋ 

τεχνολογικού̋ τοµεί̋. 

•••• Ιδέε̋    ––––    υποστήριξη τη̋ βασική̋ επιστηµονική̋ 

έρευνα̋ αιχµή̋ (υλοποιείται από το Ευρωπἀκό 

Συµβούλιο Ερευνών). 

• • • • Άνθρωποι –    υποστήριξη τη̋ κινητικότητα̋ και 

τη̋ επαγγελµατική̋ ανέλιξη̋ των ερευνητών 

εντό̋ και εκτό̋ Ευρώπη̋. 

• • • • Ικανότητε̋ –    βοήθεια στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων που η Ευρώπη χρειάζεται για 

να γίνει µια ακµάζουσα οικονοµία που θα 

βασίζεται στη γνώση. 

• • • • Πυρηνική έρευνα (πρόγραµµα Ευρατόµ) –    

ανάπτυξη των ικανοτήτων τη̋ Ευρώπη̋ στον 

τοµέα τη̋ πυρηνική̋ σχάση̋ και σύντηξη̋. 

 

Οι ΤΠΕ αποτελούν τον πυρήνα τη̋ 

γνωσιοκεντρική̋ κοινωνία̋. Οι σχετικέ̋ 

δραστηριότητε̋  ενισχύσουν την επιστηµονική 

και τεχνολογική βάση τη̋ Ευρώπη̋ και τη̋ 

εξασφαλίσουν ηγετική θέση σε παγκόσµια 

κλίµακα στον τοµέα των ΤΠΕ, συµβάλουν στην 

προαγωγή και τόνωση τη̋ καινοτοµία̋ 

πρὀόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και τη̋  

 

 
 

    

δηµιουργικότητα̋ µέσω χρήση̋ ΤΠΕ, ενώ 

διασφαλίζουν την ταχεία µετατροπή των 

εξελίξεων των ΤΠΕ σε πρακτικά οφέλη για του̋ 

πολίτε̋, τι̋ επιχειρήσει̋, τη βιοµηχανία και τι̋ 

κυβερνήσει̋ τη̋ Ευρώπη̋. Οι δραστηριότητε̋ 

αυτέ̋ συµβάλλουν επίση̋ στη µείωση του 

ψηφιακού χάσµατο̋ και του κοινωνικού 

αποκλεισµού.  

 

 

Η πρόσφατη σχετική πρόσκληση υποβολή̋ 

προτάσεων στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατο̋-

Πλαισίου αφορά στι̋ εξή̋ θεµατικέ̋ περιοχέ̋, 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντο̋ για την τοπική 

αυτοδιοίκηση: 

• ∆ιεισδυτικά και εµπιστευµένα δίκτυα και 

υποδοµέ̋ υπηρεσιών  

• Τεχνολογίε̋ για ψηφιακό περιεχόµενο και 

γλώσσε̋  

• ΤΠΕ για την υγεία, την ευγηρία, την ένταξη 

και τη διακυβέρνηση  

• ΤΠΕ για οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων 

εκποµπών  

• Μελλοντικέ̋ και αναδυόµενε̋ τεχνολογίε̋ 

• ∆ιεθνή̋ συνεργασία  
 

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 18 Ιανουαρίου 18 Ιανουαρίου 18 Ιανουαρίου 18 Ιανουαρίου 2010201020102010 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=376n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=376n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=376n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=376    

 

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Γ.Γ. Έρευνα̋ και 

Τεχνολογία̋ (υπόψη κα Μ. Κουτροκόη, τηλ: 210 

7711519, e-mail: mkoutr@gsrt.gr) & Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωση̋ (υπόψη κα Γ. Μαζιώτη, τηλ: 210 

7273925, e-mail: gmazio@ekt.gr)  

    

 



Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋ και εθνικό̋ 

συντονιστή̋ του προγράµµατο̋ «Ευρώπη για 

του̋ Πολίτε̋» κ. Αντώνη̋ Καρβούνη̋, ο ∆/ντή̋ 

Έργων,  Περιβάλλοντο̋ και Χωροταξία̋ τη̋ 

Περιφέρεια̋ ∆υτ. Μακεδονία̋ κ. Νικόλαο̋ 

Γκάση̋,  ο ∆ήµαρχο̋ Παραλιµνίου κ. Ανδρέα̋ 

Ευαγγέλου, η κ. Ιορντάνα Πέτεβα, από το τµήµα 

Οικολογία̋ και Περιβάλλοντο̋ του ∆ήµου 

Φιλιππούπολη̋ και ο κ. Στέργιο̋ Γαργάλα̋, από 

το τµήµα Περιβάλλοντο̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του 

∆ήµου Καστοριά̋.   

 

Στο τέλο̋ του συνεδρίου ψηφίστηκε οµόφωνα η 

κοινή πρόταση των ∆ηµάρχων Καστοριά̋ και 

Παραλιµνίου, για την πραγµατοποίηση συνεδρίου 

µε τη συµµετοχή των τριών πόλεων και θέµα τη 

διάσωση-προστασία των λιµνών του̋.  

Παράλληλα, διοργανώθηκαν από το ∆ήµο 

Καστοριά̋ και πραγµατοποιήθηκαν επισκέψει̋ 

σε χώρου̋ περιβαλλοντική̋ και πολιτιστική̋ 

σηµασία̋ για την πόλη τη̋ Καστοριά̋ αλλά και 

συναντήσει̋ µε τι̋ αρχέ̋ και φορεί̋ τη̋ πόλη̋, 

συνοδεία του ∆ηµάρχου Καστοριά̋ κ. Ιωάννη 

Τσαµίση και των συνεργατών του.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Καστοριά̋  

Γραφείο Προγραµµατισµού (υπόψη κα Ρεβέκα 

Γκέρατ̋, τηλ.: 2467351141, Ε-mail: 

rebgerats@yahoo.com) 
    

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

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1.1.1.1.    ∆ήµο̋ Καστοριά̋∆ήµο̋ Καστοριά̋∆ήµο̋ Καστοριά̋∆ήµο̋ Καστοριά̋    

«Ευρωπἀκή Ένωση και Περιβάλλον»«Ευρωπἀκή Ένωση και Περιβάλλον»«Ευρωπἀκή Ένωση και Περιβάλλον»«Ευρωπἀκή Ένωση και Περιβάλλον»    

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους 

Πολίτες, 2007-2013’))))    
 

Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη 

για του̋ Πολίτε̋, 2007-2013’ (µέτρο 1.1 Συναντήσει̋ 

Πολιτών Αδελφοποιηµένων Πόλεων), του οποίου 

εθνικό σηµείο επαφή̋ είναι το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και Ηλεκτρονική̋ 

∆ιακυβέρνηση̋, πραγµατοποιήθηκε, µε πρωτοβουλία 

του ∆ήµου Καστοριά̋ και τη συµµετοχή των 

αδελφοποιηµένων πόλεων τη̋ Φιλιππούπολη̋ 

(Βουλγαρία) και Παραλιµνίου (Κύπρο̋) συνέδριο µε 

θέµα τι̋ περιβαλλοντικέ̋ πρακτικέ̋ και δράσει̋ των 

τριών ΟΤΑ στο µεταβαλλόµενο ευρωπἀκό 

περιβάλλον. 

 

Το συνέδριο χαιρέτησαν οι τρει̋ εκπρόσωποι των 

∆ήµων, ο ∆ήµαρχο̋ Καστοριά̋ κ. Ιωάννη̋ Τσαµίση̋, 

ο ∆ήµαρχο̋ Παραλιµνίου, κ. Ανδρέα̋ Ευαγγέλου και η 

κ. Βεσέλα Ιλίεβα, εκπρόσωπο̋ του ∆ήµου 

Φιλιππούπολη̋. Επίση̋, µίλησαν ο εκπρόσωπο̋ του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και  

 



2. ∆ήµο̋ Τήνου2. ∆ήµο̋ Τήνου2. ∆ήµο̋ Τήνου2. ∆ήµο̋ Τήνου    

«Αφαλάτωση θαλασσινού ύδατο̋»«Αφαλάτωση θαλασσινού ύδατο̋»«Αφαλάτωση θαλασσινού ύδατο̋»«Αφαλάτωση θαλασσινού ύδατο̋»    

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

    
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή ενέκρινε τη 

χρηµατοδότηση 210 νέων έργων στο πλαίσιο τη̋ 

τρίτη̋ προκήρυξη̋ υποβολή̋ προτάσεων για το 

πρόγραµµα LIFE+ (2007-2013) - το ευρωπἀκό 

ταµείο για το περιβάλλον. Τα σχέδια έργων 

προέρχονται από όλε̋ τι̋ περιοχέ̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) και καλύπτουν 

δραστηριότητε̋ στα πεδία τη̋ διατήρηση̋ τη̋ 

φύση̋, τη̋ περιβαλλοντική̋ πολιτική̋ και τη̋ 

ενηµέρωση̋ και επικοινωνία̋. Αντιπροσωπεύουν 

συνολική επένδυση 515 εκατ. ευρώ, από τα οποία 

η ΕΕ θα καλύψει τα 249,8 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των 

16 συνολικά έργων ελληνικών φορέων που θα 

χρηµατοδοτηθούν, το έργο sol-brine του ∆ήµου 

Τήνου προβάλλει µια καινοτόµο προσέγγιση στην 

αφαλάτωση των υδάτων. 

    

 

Εν προκειµένω, το έργο προωθεί την ιδέα τη̋ 

αφαλάτωση̋ θαλασσινού νερού µε µηδενικά υγρά 

απόβλητα και στοχεύει στην ανάπτυξη ενό̋ 

προηγµένου ηλιακού συστήµατο̋ επεξεργασία̋ 

τη̋ άλµη̋, προωθώντα̋ τη χρήση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργεια̋ στα συστήµατα επεξεργασία̋ 

υγρών αποβλήτων (άλµη̋) και εξαλείφοντα̋ την 

ανάγκη διάθεση̋ τη̋ άλµη̋. Το σύστηµα 

 

επεξεργασία̋ άλµη̋, που συνάδει µε την αρχή των 

µηδενικών υγρών αποβλήτων (Zero Liquid Discharge 

– ZLD) και µε την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, θα 

συµβάλει σηµαντικά στην προστασία των 

εσωτερικών επιφανειακών υδάτων, των 

παράκτιων και των υπόγειων υδάτων. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Τήνου 

E-mail: dtinou@thn.forthnet.gr. 
 

3. ∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων3. ∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων3. ∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων3. ∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων    

«Κοινωνική Ενσωµ«Κοινωνική Ενσωµ«Κοινωνική Ενσωµ«Κοινωνική Ενσωµάτωση Νέων»άτωση Νέων»άτωση Νέων»άτωση Νέων»    

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία σε (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία σε (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία σε (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία σε 

∆ράση’)∆ράση’)∆ράση’)∆ράση’)    

Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατο̋ 

‘Νεολαία σε ∆ράση’, ο ∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων σε 

συνεργασία µε τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ 

από την Ιταλία, την  Ισπανία και την Αγγλία 

κατάρτισε το σχέδιο  «Yo(Ε)u Say» που αποβλέπει 

στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 

ανάγκη καλύτερη̋ κοινωνική̋ ενσωµάτωση̋ των 

νέων. Κατά την υλοποίηση του σχεδίου 

προβλέπεται η παραγωγή τηλεοπτικών 

προγραµµάτων και η µετάδοσή του̋ από τοπικού̋ 

σταθµού̋ προκειµένου να ευαισθητοποιηθεί το  

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ  
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ευρύ κοινό για θέµατα που αφορούν του̋ νέου̋, 

όπω̋ η καταπολέµηση τη̋ χρήση̋ ναρκωτικών, 

οι προκλήσει̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ και η 

προαγωγή του εθελοντισµού. Ο συνολικό̋ 

πρὁπολογισµό̋ του σχεδίου είναι 122.800 ευρώ. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων 

E-mail: dhmosanoliosion@mail.gr 

    

4. ∆ήµο̋ Αγ.Παρασκευή̋4. ∆ήµο̋ Αγ.Παρασκευή̋4. ∆ήµο̋ Αγ.Παρασκευή̋4. ∆ήµο̋ Αγ.Παρασκευή̋    

«∆ικτυακή Μάθηση Ηλικιωµένων» «∆ικτυακή Μάθηση Ηλικιωµένων» «∆ικτυακή Μάθηση Ηλικιωµένων» «∆ικτυακή Μάθηση Ηλικιωµένων» 

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου 

Μάθηση’)Μάθηση’)Μάθηση’)Μάθηση’)    
 

Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘∆ια 

βίου Μάθηση’  πραγµατοποιήθηκε από τη ΜΚΟ 

«50και Ελλά̋» και το Τµήµα Κοινωνική̋ 

Πολιτική̋ του ∆ήµου Αγία̋ Παρασκευή̋ το 

σχέδιο SEELERNETZ (SEniors in Europe LEaRn in 

NETworks), µε σκοπό την ενεργοποίηση των 

ατόµων άνω των 55 ετών (συνταξιούχοι) για τη 

βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ του̋. Βασική αρχή 

του προγράµµατο̋ SEELERNETZ, είναι πω̋ «οι 

συνταξιούχοι είναι διατεθειµένοι να συµµετέχουν 

και ενεργοποιούνται για διάφορα θέµατα όταν  
 

 

αναγνωρίζουν πω̋ αυτό θα βελτιώσει την 

ποιότητα τη̋ ζωή̋ του̋». Με βάση αυτό, το 

πρόγραµµα SEELERNETZ έδωσε τη δυνατότητα σε 

οµάδε̋ ατόµων άνω των 55 ετών να αναπτύξουν 

ικανότητε̋ και δεξιότητε̋ µέσα από θέµατα που 

οι ίδιοι πρότειναν, ώστε να συµβάλλουν ενεργά 

στην καλυτέρευση τη̋ δική̋ του̋ ζωή̋. Στην 

Αγία Παρασκευή οι συµµετέχοντε̋ 55 και άνω 

ενεργοποιήθηκαν και αυτοοργανώθηκαν σε τρει̋ 

οµάδε̋ ενασχόληση̋  
  

  

των κατοίκων άνω των 55 ετών:  

i. Οµάδα εκµάθηση̋ Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών,  

ii. Οµάδα Πεζοπορία̋ και Περιπάτων και 

iii. Οµάδα  Υγεία̋ και Εκµάθηση̋ Πρώτων 

Βοηθειών, σε συνεργασία µε τα ∆ηµοτικά 

Ιατρεία.  

Ο Υπεύθυνο̋ Κοινωνική̋ Πολιτική̋ του ∆ήµου, κ. 

Μιχάλη̋ Γαβρά̋ αναφέρθηκε στην 

πρωτοποριακή ιδέα του προγράµµατο̋ να δώσει 

την ευκαιρία στου̋ πρεσβύτερου̋ δηµότε̋ να 

αυτοοργανωθούν και να ασχοληθούν µε 

πράγµατα που οι ίδιοι θέλουν µε την υποστήριξη 

του δήµου, υποστηρίζοντα̋ ότι «το ανωτέρω 

πρόγραµµα δεν είναι µια ακόµα υπηρεσία που 

προσφέρει ο ∆ήµο̋ στου̋ ‘άνω των 55’. Ο ρόλο̋ 

του ∆ήµου και τη̋ Κοινωνική̋ Υπηρεσία̋ αλλά 

και των άλλων Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, 

όπω̋ τα ∆ηµοτικά Ιατρεία, η Αντιδηµαρχία 

Παιδεία̋, το ΚΑΠΗ και ο Αθλητικό̋ Οργανισµό̋, 

είναι να δώσουν την ευκαιρία και την 

υποστήριξη σ’ αυτέ̋ τι̋ οµάδε̋ δηµοτών µέσα 

από το πρόγραµµα να αναπτύξουν τη δική του̋ 

αυτόνοµη ενεργοποίηση και δράση.» 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Αγ. Παρασκευή̋ 

Τµήµα Κοινωνική̋ Πολιτική̋ 

Τηλ: 210-6084994 
E-mail: koinoniki@agiaparaskevi.gr    
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

Υδάτινοι Πόροι και ΠεριβάλλονΥδάτινοι Πόροι και ΠεριβάλλονΥδάτινοι Πόροι και ΠεριβάλλονΥδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον    

(Σιγκαπούρη, 4(Σιγκαπούρη, 4(Σιγκαπούρη, 4(Σιγκαπούρη, 4----6 Ιανουαρίου 2011)6 Ιανουαρίου 2011)6 Ιανουαρίου 2011)6 Ιανουαρίου 2011)    

    
Το Ίδρυµα Περιβάλλοντο̋ και Υδάτινων Πόρων, το 

Εθνικό Πανεπιστήµιο τη̋ Σιγκαπούρη̋ και το 

Συµβούλιο των Επιχειρήσεων Κοινή̋ Ωφέλεια̋ τη̋ 

Σιγκαπούρη̋ διοργανώνουν το 4ο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο 

για του̋ Υδάτινου̋ Πόρου̋ και το Περιβάλλον 

 

µε τη συµµετοχή µηχανικών, επιστηµόνων, 

σχεδιαστών, οικονοµολόγων και νοµικών. Οι 

βασικέ̋ θεµατικέ̋ του συνεδρίου είναι οι εξή̋; 

Βιώσιµη διαχείριση υδάτινων πόρων, κοινωνικο-

οικονοµικά ζητήµατα στην ανάπτυξη υδάτινων 

πόρων, κλιµατική αλλαγή, περιβαλλοντική εκτίµηση, 

πρώιµα συστήµατα προειδοποίηση̋ και µείωση 

φυσικών καταστροφών, εκπαίδευση, ηλεκτρονικέ̋ 

και παγκόσµιε̋ πρωτοβουλίε̋ µάθηση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ipwe2011.org/http://www.ipwe2011.org/http://www.ipwe2011.org/http://www.ipwe2011.org/    

    

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιωσιµότητα∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιωσιµότητα∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιωσιµότητα∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιωσιµότητα    

(Χάµιλτον(Χάµιλτον(Χάµιλτον(Χάµιλτον---- Νέα Ζηλανδία, 5 Νέα Ζηλανδία, 5 Νέα Ζηλανδία, 5 Νέα Ζηλανδία, 5----7 Ιανουαρίου 7 Ιανουαρίου 7 Ιανουαρίου 7 Ιανουαρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    
Το Πανεπιστήµιο του Waikato του Χάµιλτον στη Νέα 

Ζηλανδία διοργανώνει το 7ο διεθνέ̋ συνέδριο για 

την περιβαλλοντική, πολιτιστική, οικονοµική και 

κοινωνική βιωσιµότητα. Πρόκειται για µια ετήσια 

    

 
 

συνάντηση ακαδηµἀκών που πραγµατοποιείται 

ετησίω̋ σε διαφορετικέ̋ χώρε̋ παγκοσµίω̋.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://onsustainability.com/conferencehttp://onsustainability.com/conferencehttp://onsustainability.com/conferencehttp://onsustainability.com/conference----2011/2011/2011/2011/    

    

Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Ενέργεια του Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Ενέργεια του Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Ενέργεια του Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Ενέργεια του 

Μέλλοντο̋Μέλλοντο̋Μέλλοντο̋Μέλλοντο̋    

((((ΑµπούΑµπούΑµπούΑµπού    ΝτάµπιΝτάµπιΝτάµπιΝτάµπι, 17, 17, 17, 17----20 20 20 20 ΙανουαρίουΙανουαρίουΙανουαρίουΙανουαρίου 2011) 2011) 2011) 2011)

    
Από την πρώτη σύνοδο του 2008, η Παγκόσµια 

Σύνοδο̋ για την Ενέργεια του Μέλλοντο̋ έχει 

εξελιχθεί σε µια από τι̋ πιο σηµαντικέ̋ 

εκδηλώσει̋ σε παγκόσµιο επίπεδο στο πεδίο τη̋ 

ανανεώσιµη̋ ενέργεια̋ και τη̋ περιβαλλοντική̋ 

βιοµηχανία̋.  

 

 
Στην περυσινή διοργάνωση συµµετείχαν 24.760 

σύνεδροι από 148 χώρε̋, στου̋ οποίου̋ 

περιλαµβάνονταν ηγέτε̋ κρατών, εκπρόσωποι 

του βιοµηχανικού τοµέα, ακαδηµἀκοί, ειδήµονε̋ 

και δηµοσιογράφοι, συζητώντα̋ λύσει̋ για την 

ασφάλεια τη̋ ενέργεια̋ και τι̋ προκλήσει̋ τη̋ 

κλιµατική̋ αλλαγή̋. Η σύνοδο̋ προωθεί 

καινοτόµε̋ και επενδυτικέ̋ ευκαιρίε̋ γύρω από 

την ενέργεια και το περιβάλλον στο πλαίσιο 

στρογγυλών τραπεζιών, σεµιναρίων και 

κοινωνικών εκδηλώσεων. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.worldfutureenergysummit.com/en/abohttp://www.worldfutureenergysummit.com/en/abohttp://www.worldfutureenergysummit.com/en/abohttp://www.worldfutureenergysummit.com/en/abo
utututut----wfes.aspxwfes.aspxwfes.aspxwfes.aspx    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Προώθηση Πόλεων: Η αναζήτηση για την Προώθηση Πόλεων: Η αναζήτηση για την Προώθηση Πόλεων: Η αναζήτηση για την Προώθηση Πόλεων: Η αναζήτηση για την 

ανταγωνιστική ταυτότητα του χώρουανταγωνιστική ταυτότητα του χώρουανταγωνιστική ταυτότητα του χώρουανταγωνιστική ταυτότητα του χώρου    

((((ΜπογκοτάΜπογκοτάΜπογκοτάΜπογκοτά----ΚολοµβίαΚολοµβίαΚολοµβίαΚολοµβία, 20, 20, 20, 20----22 22 22 22 ΙανουαρίουΙανουαρίουΙανουαρίουΙανουαρίου    

2011)2011)2011)2011)    
 

Μετά την επιτυχηµένη διοργάνωση του πρώτου 

διεθνού̋ συνεδρίου για την προώθηση των 

πόλεων που πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο το 

2008, η Ένωση για την προώθηση τη̋ 

ανταγωνιστική̋ ταυτότητα̋ του χώρου και τη 

δηµόσια διπλωµατία φέρνει σε επαφή 

ακαδηµἀκού̋ και στελέχη τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ στο πλαίσιο µια̋ 

πολυεπιστηµονική προσέγγιση̋ για την 

υιοθέτηση µια̋ κοινή̋ γλώσσα̋ στο πεδίο τη̋ 

προώθηση̋ µια̋ ανταγωνιστική̋ ταυτότητα̋ 

των πόλεων. 

Εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών έχουν κληθεί να παρουσιάσουν εµπειρικέ̋ 

µελέτε̋ και σχέδια τόσο στο πλαίσιο τη̋ έννοια̋ 

τη̋ προώθηση̋ του χώρου όσο και στη συµµετοχή 

των τοπικών κοινοτήτων στη διαδικασία 

επεξεργασία̋ µια̋ ανταγωνιστική̋ ταυτότητα̋.  

 

 
Επίση̋ θα διερευνηθούν ζητήµατα όπω̋ η χρήση 

του πολιτισµού στο σχεδιασµό µια̋ 

ανταγωνιστική̋ ταυτότητα̋ του χώρου, ο 

σχεδιασµό̋ τη̋ δηµιουργική̋ πόλη̋, η προώθηση 

του χώρου ω̋ εργαλείο αστική̋ και 

περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋, η προώθηση του 

χώρου και η διαχείριση τουριστικών προορισµών 

και τα διεθνή δίκτυα και η προώθηση του χώρου. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.nationbrandihttp://www.nationbrandihttp://www.nationbrandihttp://www.nationbranding.de/site_english/news/cng.de/site_english/news/cng.de/site_english/news/cng.de/site_english/news/c

onference2011.phponference2011.phponference2011.phponference2011.php    

    
 

5555ηηηη Σύνοδο̋ για την Ηλεκτρονική  Σύνοδο̋ για την Ηλεκτρονική  Σύνοδο̋ για την Ηλεκτρονική  Σύνοδο̋ για την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση    

(Νέο ∆ελχί, 20(Νέο ∆ελχί, 20(Νέο ∆ελχί, 20(Νέο ∆ελχί, 20----21 Ιανουαρίου 2011)21 Ιανουαρίου 2011)21 Ιανουαρίου 2011)21 Ιανουαρίου 2011)    
 

Μια τι̋ κύριε̋ πρωτοβουλίε̋ τη̋ Ένωση̋ για 

την Προώθηση τη̋ Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋ 

αποτελεί η πλατφόρµα e-Gov World, η οποία, 

στο πλαίσιο των συνεδρίων τη̋ από το 2004, 

συγκεντρώνει στελέχη κυβερνήσεων, 

εκπροσώπου̋ του επιχειρηµατικού κόσµου, 

ακαδηµἀκού̋ και οργανώσει̋ τη̋ κοινωνία̋ 

  

 

πολιτών µε σκοπό την ανταλλαγή πρακτικών και 

την ανάπτυξη νέων πολιτο-κεντρικών δηµοσίων 

υπηρεσιών. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.urbanhttp://www.urbanhttp://www.urbanhttp://www.urban----age.net/conferences/chicago/age.net/conferences/chicago/age.net/conferences/chicago/age.net/conferences/chicago/    

    

Βιώσιµη Ενέργεια και Σύµφωνο Βιώσιµη Ενέργεια και Σύµφωνο Βιώσιµη Ενέργεια και Σύµφωνο Βιώσιµη Ενέργεια και Σύµφωνο 

∆ηµάρχων στι̋ Πόλει̋ µα̋∆ηµάρχων στι̋ Πόλει̋ µα̋∆ηµάρχων στι̋ Πόλει̋ µα̋∆ηµάρχων στι̋ Πόλει̋ µα̋    

(Πράγα, 25 Ιανουαρίου 2011)(Πράγα, 25 Ιανουαρίου 2011)(Πράγα, 25 Ιανουαρίου 2011)(Πράγα, 25 Ιανουαρίου 2011)    

    
Υπό την αιγίδα του Εκτελεστικού Φορέα για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ διοργανώνεται 

εργαστήριο για τη διαχείριση τη̋ ενέργεια̋. 

Οµάδα-στόχο̋ του εργαστηρίου είναι οι 

συµβαλλόµενε̋ πόλει̋ του Συµφώνου των 

∆ηµάρχων και τοπικοί και περιφερειακοί 

ενεργειακοί φορεί̋. Το πρώτο εργαστήριο 

πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο τ.ε. στη διάρκεια 
τη̋ ευρωπαïκή̋ εβδοµάδα̋ βιώσιµη̋ ενέργεια̋. 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Μεταξύ των θεµάτων που θα συζητηθούν είναι  η 

χρηµατοδότηση σχεδίων βιώσιµη̋ ενέργεια̋ και οι 

τεχνικέ̋ όψει̋ για την εκπόνηση σχεδίων δράση̋ 

βιώσιµη̋ ενέργεια̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://managenergy.net/workshops.htmlhttp://managenergy.net/workshops.htmlhttp://managenergy.net/workshops.htmlhttp://managenergy.net/workshops.html    

    

9999οοοο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ορθή Αστική  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ορθή Αστική  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ορθή Αστική  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ορθή Αστική 

∆ιακυβέρνηση για Ασφαλεί̋, Υγιεί̋, ∆ιακυβέρνηση για Ασφαλεί̋, Υγιεί̋, ∆ιακυβέρνηση για Ασφαλεί̋, Υγιεί̋, ∆ιακυβέρνηση για Ασφαλεί̋, Υγιεί̋, 

Πράσινε̋ και Έξυπνε̋ Πόλει̋Πράσινε̋ και Έξυπνε̋ Πόλει̋Πράσινε̋ και Έξυπνε̋ Πόλει̋Πράσινε̋ και Έξυπνε̋ Πόλει̋    

(Μπεγκαλούρου(Μπεγκαλούρου(Μπεγκαλούρου(Μπεγκαλούρου----Ινδία, 27Ινδία, 27Ινδία, 27Ινδία, 27----29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 

2011)2011)2011)2011)    
 

Τα Υπουργεία Αστική̋ Ανάπτυξη̋ και Στέγαση̋ και 

Καταπολέµηση̋ τη̋ Φτώχεια̋ στι̋ Πόλει̋ τη̋ 

Ινδία̋ διοργανώνουν διεθνέ̋ συνέδριο για την 

αντιµετώπιση των κυριότερων αστικών 

προκλήσεων για τη δηµιουργία οικονοµικά παρα- 

 

 

γωγικών, αποδοτικών, χωρί̋ αποκλεισµού̋, 

βιώσιµων και αποτελεσµατικών τοπικών 

αρχών.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.municipalika.com/municipalika/indehttp://www.municipalika.com/municipalika/indehttp://www.municipalika.com/municipalika/indehttp://www.municipalika.com/municipalika/inde

x.htmlx.htmlx.htmlx.html    

    

Περιβαλλοντικέ̋ Καινοτοµίε̋ και Περιβαλλοντικέ̋ Καινοτοµίε̋ και Περιβαλλοντικέ̋ Καινοτοµίε̋ και Περιβαλλοντικέ̋ Καινοτοµίε̋ και 

ΒιωσιµότηταΒιωσιµότηταΒιωσιµότηταΒιωσιµότητα    

(Ὀτά(Ὀτά(Ὀτά(Ὀτά----Ιαπωνία, 28Ιαπωνία, 28Ιαπωνία, 28Ιαπωνία, 28----29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 

2011)2011)2011)2011)    
 

Το Πανεπιστήµιο Ritsumeikan τη̋ γεωγραφική̋ 

περιφέρεια̋ Ασία̋-Ειρηνικού διοργανώνει 

διεθνέ̋ χειµερινό συνέδριο µε θέµα τι̋ 

περιβαλλοντικέ̋ καινοτοµίε̋ και τη 

βιωσιµότητα. Πιο συγκεκριµένα, το διήµερο 

συνέδριο θα εστιάσει το ενδιαφέρον του στην 

περιβαλλοντική διαχείριση και τη βιωσιµότητα 

από κοινωνικο-οικονοµική άποψη, στην 

εταιρική  

 

 
 

 

διακυβέρνηση και ευθύνη, την πράσινη 

επιχειρηµατικότητα, την ανακύκλωση υλικών, 

το σχεδιασµό περιβαλλοντικών πρὀόντων, τι̋ 

κοινωνικέ̋ και οικονοµικέ̋ συνέπειε̋ τη̋ 

κλιµατική̋ αλλαγή̋ και την  εταιρική 

οικονοµική απόδοση.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....apuapuapuapu....acacacac....jpjpjpjp////gradinfogradinfogradinfogradinfo////modulesmodulesmodulesmodules////gradinfgradinfgradinfgradinf

oooo////contentcontentcontentcontent////GSMconferenceGSMconferenceGSMconferenceGSMconference2011.2011.2011.2011.pdfpdfpdfpdf    



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

OOOO «Καλλικράτη̋» σε ευρωπἀκό  «Καλλικράτη̋» σε ευρωπἀκό  «Καλλικράτη̋» σε ευρωπἀκό  «Καλλικράτη̋» σε ευρωπἀκό 

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

τάσετάσετάσετάσει̋ στα κράτηι̋ στα κράτηι̋ στα κράτηι̋ στα κράτη----µέλη τη̋ Ε.Ε.µέλη τη̋ Ε.Ε.µέλη τη̋ Ε.Ε.µέλη τη̋ Ε.Ε.    

    
Τάσει̋ σύγκλιση̋ αποτυπώνονται στι̋ 

µεταρρυθµιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋ στο χώρο τη̋ 

τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ τα τελευταία χρόνια από 

τα κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ, σύµφωνα µε µελέτη που 

παρουσιάστηκε στη διάρκεια τη̋ 7η̋ Συνάντηση̋ 

Υψηλού Επιπέδου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

η οποία πραγµατοποιήθηκε στι̋ Βρυξέλλε̋ στι̋ 

30 Σεπτεµβρίου-1 Οκτωβρίου τ.ε.  Πιο 

συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία τη̋ µελέτη̋ 

του Πανεπιστηµίου Humboldt του Βερολίνου, στο 

δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, η εδαφική 

αναδιοργάνωση των επιπέδων τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ κινήθηκε προ̋ δύο διαφορετικέ̋ 

κατευθύνσει̋ και αντιµαχόµενε̋ στρατηγικέ̋.  

 

Στη διάρκεια των δεκαετιών του 1950 και 1970, 

το «Βορειο-ευρωπἀκό υπόδειγµα» (Ηνωµένο 

Βασίλειο, Σουηδία) των µεταρρυθµίσεων 

υιοθέτησε µια στρατηγική ευρεία̋ έκταση̋ 

συνενώσεων, αρχικά σε εθελοντική και 

συµµετοχική βάση, µέσω οικονοµικών κινήτρων, 

και εάν δεν υπήρχε ανταπόκριση, µε 

αναγκαστικέ̋ συνενώσει̋, στη συνέχεια, µε 

διττό σκοπό: αφενό̋ να βελτιωθούν οι 

διοικητικέ̋ δυνατότητε̋ τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋, µεγεθύνοντα̋ το εδαφικό και 

δηµογραφικό µέγεθο̋ των ΟΤΑ και 

επιτυγχάνοντα̋, µε αυτόν τον τρόπο, οικονοµίε̋ 

κλίµακο̋, καθιστώντα̋, έτσι, του̋ φορεί̋ τη̋ 

αυτοδιοίκηση̋ κατάλληλου̋ για να 

διαδραµατίσουν κρίσιµο ρόλο στην παροχή των 

προνοιακών υπηρεσιών ενό̋ εκτεταµένου 

κοινωνικού κράτου̋. Αφετέρου για να ενισχυθεί 

η δηµοκρατική νοµιµοποίηση των επιπέδων 

αυτοδιοίκηση̋. Εκείνη την περίοδο, οι χώρε̋ τη̋ 

Κεντρική̋ και Ανατολική̋ Ευρώπη̋ είχαν 

ακολουθήσει µια συγκεντρωτική λογική στο 

πεδίο των µεταρρυθµίσεων για πολιτικού̋  
 

    

    

    

 

λόγου̋. Αντίθετα, το «Νοτιο-ευρωπἀκό 

υπόδειγµα» (Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα) 

συνάντησε περισσότερε̋ αντιδράσει̋, 

υιοθετώντα̋ µια πιο συναινετική λογική. 

Τυπική πολιτική αυτού του υποδείγµατο̋ ήταν η 

δηµιουργία διαδηµοτικών φορέων που θα 

υποστήριζαν του̋ ‘µικρού̋’ δήµου̋ στην παροχή 

των δηµοσίων υπηρεσιών και στο συντονισµό 

των δράσεών του̋. Χαρακτηριστικό το 

παράδειγµα τη̋ Γαλλία̋ µε τη θέσπιση 15.000 

διαδηµοτικών φορέων. Με το Νόµο του 

Chevènement to 1999 αναδεικνύεται ένα̋ 

ολοκληρωµένο̋ λειτουργικό̋ και οικονοµικό̋ 

τύπο̋ διαδηµοτική̋ συνεργασία̋. Στο ίδιο µήκο̋ 

κύµατο̋, στα περισσότερα γερµανικά κρατίδια 

οι υφιστάµενοι ‘µικροί’ δήµοι επιβοηθούνται από 

διαδηµοτικού̋ φορεί̋. 

 

Στη δεύτερη φάση των µεταρρυθµίσεων στα 

κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ, τα συστήµατα τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ συγκλίνουν προ̋ εδαφικά 

διευρυµένε̋ και λειτουργικά ολοκληρωµένε̋ 

οντότητε̋, εγκαταλείποντα̋ το σχήµα των 

διαδηµοτικών φορέων και των µικρών δήµων, 

ενώ παρατηρούνται οι εξή̋ τάσει̋ από τα τέλη 

τη̋ δεκαετία̋ του ’90: 

 

-Στην Ελλάδα το 1997 (Σχέδιο Καποδίστρια̋), σε 

πλήρη παρέκκλιση από το «Νοτιο-ευρωπἀκό 

υπόδειγµα», ο αριθµό̋ των δήµων µειώνεται 

κατά 80% και το µέσο πληθυσµιακό µέγεθό̋ του̋ 

δεν ξεπερνά του̋ 10.750 κατοίκου̋. 

 

 

  
    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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- Στη ∆ανία το 2007, στο πλαίσιο ενό̋ 

εκτεταµένου εύρου̋ συνενώσεων, το 

πληθυσµιακό µέγεθο̋ των νέων δήµων 

ανέρχεται στου̋ 55.400 κατοίκου̋, το δεύτερο 

µεγαλύτερο µέγεθο̋ µετά εκείνου των 

βρετανικών ΟΤΑ (140.000). 

-Παράλληλα, σε µερικέ̋ χώρε̋ τη̋ Κεντρική̋ 

και Ανατολική̋ Ευρώπη̋ προωθήθηκαν ριζικέ̋ 

µεταρρυθµίσει̋ (στη Βουλγαρία το 1991 και στη 

Λιθουανία το 1994). 

- Σε αρκετά δε ανατολικά κρατίδια τη̋ 

Γερµανία̋ ένα̋ νέο̋ γύρο̋ εδαφικών 

µεταρρυθµίσεων µε τη µορφή των συνενώσεων 

διεύρυνε το γεωγραφικό εύρο̋ των υφιστάµενων 

δήµων και συρρίκνωσε τον αριθµό των 

διαδηµοτικών φορέων. 

 

Εν κατακλείδι, η σύγκλιση των πρόσφατων 

εδαφικών µεταρρυθµιστικών εγχειρηµάτων σε 

ευρωπἀκό επίπεδο µπορούν να αποδοθούν, 

σύµφωνα µε τη µελέτη, σε τρει̋ παράγοντε̋: 

 

Πρώτον, υπό την πίεση τη̋ αυξηµένη̋ 

αστικοποίηση̋ και τη̋ κοινωνικο-οικονοµική̋ 

υποβάθµιση̋ των ‘µικρών’ δήµων, η εδαφική 

αναδιοργάνωση αναµενόταν να περιορίσει τη 

δηµογραφική, κοινωνική, πολιτική και οικονοµική 

‘αιµορραγία’ που υφίστανται οι περιφερειακέ̋ 

τοπικέ̋ αρχέ̋. ∆εύτερον, η διττή δοµή των 

διαδηµοτικών φορέων και των ‘µικρών’ δήµων 

αξιολογήθηκε ω̋ δυσλειτουργική µε όρου̋ 

εντάσεων, συντονισµού και λειτουργικών 

δαπανών. Τρίτον, οι διαδηµοτικοί φορεί̋ δεν 

απολάµβαναν άµεση δηµοκρατική νοµιµοποίηση. 

 

 
 

    

    

Έναρξη ιστοσελίδα̋ για το Ευρωπἀκό Έναρξη ιστοσελίδα̋ για το Ευρωπἀκό Έναρξη ιστοσελίδα̋ για το Ευρωπἀκό Έναρξη ιστοσελίδα̋ για το Ευρωπἀκό 

Έτο̋ για τον Εθελοντισµό (2011)Έτο̋ για τον Εθελοντισµό (2011)Έτο̋ για τον Εθελοντισµό (2011)Έτο̋ για τον Εθελοντισµό (2011)    

    
Από τι̋ 2 ∆εκεµβρίου τ.ε. λειτουργεί ειδική 

ιστοσελίδα για το Ευρωπἀκό Έτο̋ για τον 

Εθελοντισµό. Στον εν λόγω ιστότοπο, οι 

ενδιαφερόµενοι ΟΤΑ θα µπορούσαν να 

αποστείλουν δράσει̋ που έχουν υλοποιήσει στο 

πλαίσιο Ευρωπἀκών Προγραµµάτων µε τη 

συνδροµή εθελοντών µε σκοπό να αναρτηθούν 

και να αποτελέσουν ορθέ̋ πρακτικέ̋.  

    
Βασικό̋ σκοπό̋ του Ευρωπἀκού Έτου̋ είναι η 

ενθάρρυνση και η υποστήριξη - κυρίω̋ µέσω 

ανταλλαγή̋ εµπειριών και βέλτιστων 

πρακτικών – των προσπαθειών που 

καταβάλλουν η Κοινότητα, τα κράτη µέλη, οι 

τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ για τη 

δηµιουργία συνθηκών στην κοινωνία των 

πολιτών που ευνοούν τον εθελοντισµό στην 

Ευρωπἀκή Ένωση καθώ̋ και η ενίσχυση τη̋ 

προβολή̋ των εθελοντικών δραστηριοτήτων 

στην Ε.Ε. Οι τέσσερι̋ επιµέρου̋ στόχοι του 

Ευρωπἀκού Έτου̋ είναι οι εξή̋: 

 

1) ∆ηµιουργία περιβάλλοντο̋ κατάλληλου για 

τον εθελοντισµό στην Ε.Ε.  

2) Ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών 

δραστηριοτήτων για βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ 

των εθελοντικών δραστηριοτήτων 

3) Αναγνώριση των εθελοντικών 

δραστηριοτήτων 

4) Ευαισθητοποίηση για την αξία και τη σηµασία 

του εθελοντισµού    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

www.europa.eu/volunteeringwww.europa.eu/volunteeringwww.europa.eu/volunteeringwww.europa.eu/volunteering    
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Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Εταιρικά Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Εταιρικά Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Εταιρικά Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Εταιρικά 

ΣύµφωναΣύµφωναΣύµφωναΣύµφωνα    

    
Στο πλαίσιο τη̋ Ανακοίνωση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ για την Αναθεώρηση του Κοινοτικού 

Πρὁπολογισµού που δηµοσιεύθηκε στι̋ 19 

Οκτωβρίου τ.ε. αναγνωρίζεται ο ρόλο̋ τη̋ 

πολιτική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ για την επίτευξη των 

στόχων τη̋ έξυπνη̋, χωρί̋ αποκλεισµού̋ και 

βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020 

για όλε̋ τη̋ περιφέρειε̋ τη̋ ΕΕ. Μάλιστα για 

την ενσωµάτωση των στόχων των κρατών-

µελών και των περιφερειών του̋ στη 

στρατηγική ΕΕ2020 προτείνεται η υιοθέτηση 

Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Εταιρικών 

Συµφώνων µεταξύ των κρατών-µελών και τη̋ 

Επιτροπή̋.  

 

Τα εν λόγω Σύµφωνα θα αναπτύξουν του̋ 

τρόπου̋ υλοποίηση̋ των στόχων, την 

ποσοτικοποίηση και µέτρηση τη̋ προόδου 

επίτευξη̋ των στόχων καθώ̋ και την κατανοµή 

των εθνικών και κοινοτικών πόρων µεταξύ των 

περιοχών προτεραιότητα̋ και των 

προγραµµάτων. Το αποτέλεσµα µια̋ τέτοια̋ 

προσέγγιση̋ θα είναι η σύνδεση τη̋ αρχική̋ 

κατανοµή̋ των πόρων µεταξύ των κρατών-

µελών και περιφερειών – µια έµπρακτη πολιτική 

έκφραση τη̋ κοινοτική̋ αλληλεγγύη̋ – µε έναν  

 

 

    

    

    

αποτελεσµατικό µηχανισµό διασφάλιση̋ τη̋ 

αντιστοιχία̋ του επιπέδου υποστήριξη̋ µε την 

υλοποίηση των στόχων. Ουσιαστικά, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή υιοθέτησε σε σηµαντικό 

βαθµό την οπτική τη̋ Ολοµέλεια̋ τη̋ Επιτροπή̋ 

των Περιφερειών που  σε πρόσφατη 

γνωµοδότησή τη̋ (βλ. ∆ελτίο ∆εκεµβρίου) 

υπογράµµισε τον κρίσιµο ρόλο των     

Εδαφικών Συµφώνων για την υλοποίηση τη̋ 

στρατηγική̋ ΕΕ2020 µε τη συµµετοχή των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών,  

λαµβάνοντα̋ υπόψη τι̋ συστάσει̋ τη̋ Λευκή̋ 

Βίβλου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://ec.europa.eu/budget/reform/library/commuhttp://ec.europa.eu/budget/reform/library/commuhttp://ec.europa.eu/budget/reform/library/commuhttp://ec.europa.eu/budget/reform/library/commu

nication/com_2010_700_en.pdfnication/com_2010_700_en.pdfnication/com_2010_700_en.pdfnication/com_2010_700_en.pdf    

    

Οι «Ευφυεί̋ Πόλει̋» ω̋ Ευρωπἀκή Οι «Ευφυεί̋ Πόλει̋» ω̋ Ευρωπἀκή Οι «Ευφυεί̋ Πόλει̋» ω̋ Ευρωπἀκή Οι «Ευφυεί̋ Πόλει̋» ω̋ Ευρωπἀκή 

Σύµπραξη Καινοτοµία̋ Σύµπραξη Καινοτοµία̋ Σύµπραξη Καινοτοµία̋ Σύµπραξη Καινοτοµία̋     

    
Η Ολοµέλεια του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) 

υιοθέτησε πρόσφατα (11 Νοεµβρίου τ.ε.) 

ψήφισµα σχετικά µε τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Συµπράξει̋ 

Καινοτοµία̋ στο πλαίσιο τη̋ Εµβληµατική̋ 

Πρωτοβουλία̋ « Ένωση Καινοτοµία̋».  

 

Εν προκειµένω, λαµβάνοντα̋ υπόψη ότι η 

Πρωτοβουλία "Ένωση Καινοτοµία̋" είναι η πιο 

σηµαντική έω̋ σήµερα προσπάθεια για µια  

ολοκληρωµένη ευρωπἀκή  πολιτική στον τοµέα  

τη̋ καινοτοµία̋, η επιτυχία  τη̋ οποία̋  

εξαρτάται από την συντονισµένη  συνεργασία σε 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπἀκό επίπεδο, 

και τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή όλων των  

ενδιαφεροµένων µερών σε κάθε επίπεδο, καθώ̋  

και ότι οι Ευρωπἀκέ̋ Συµπράξει̋ Καινοτοµία̋  

αποτελούν µια καινοφανή ιδέα που στοχεύει στη 

δηµιουργία συνεργιών µεταξύ των υφισταµένων  

και, ενδεχοµένω̋, των νέων πρωτοβουλιών σε 

επίπεδο Ένωση̋ και κρατών µελών στον τοµέα  

τη̋ καινοτοµία̋, και στη µεγιστοποίηση και την  

ταχύτερη επίτευξη αποτελεσµάτων και  

πλεονεκτηµάτων υπέρ τη̋ κοινωνία̋, η  

Ολοµέλεια του Ε.Κ. θεώρησε, µεταξύ  
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άλλων, τι̋ «ευφυεί̋ πόλει̋» ω̋ πρότυπο  

ευρωπἀκή̋ σύµπραξη̋ καινοτοµία̋ που θα  
επωφεληθούν άµεσα από την προστιθέµενη αξία 

που θα δηµιουργηθεί, και ότι βασική αρχή αυτών 

των συµπράξεων θα πρέπει να είναι η ευφυ˙α  

σε σχέση µε του̋ πόρου̋, και συνεπώ̋ η  

προώθηση τη̋ αποδοτική̋ χρησιµοποίηση̋ των  

πόρων και συγχρόνω̋ η αποτελεσµατική  

παραγωγή σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού,  

καθώ̋ και η έξυπνη κατανάλωση. Πιο  

συγκεκριµένα, οι ευφυεί̋ πόλει̋ αποσκοπούν  

στη βελτίωση τη̋ διαχείριση̋ και τη̋  

αποδοτικότητα̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ ενέργεια̋,  

των µεταφορών και των υποδοµών, και την  

παροχή τη̋ βάση̋ εκκίνηση̋ για την επίτευξη  

των στόχων τη̋ ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση,  

τι̋ ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋, και την  

προσαρµογή στι̋ κλιµατικέ̋ αλλαγέ̋ σε τοπικό  

επίπεδο. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.europarl.europa.eu/http://www.europarl.europa.eu/http://www.europarl.europa.eu/http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?tysides/getDoc.do?tysides/getDoc.do?tysides/getDoc.do?ty

pe=MOTION&reference=B7pe=MOTION&reference=B7pe=MOTION&reference=B7pe=MOTION&reference=B7----2010201020102010----

0602&language=EL0602&language=EL0602&language=EL0602&language=EL    
 

Ενέργεια 2020: Στρατηγική για µια Ενέργεια 2020: Στρατηγική για µια Ενέργεια 2020: Στρατηγική για µια Ενέργεια 2020: Στρατηγική για µια 

Ανταγωνιστική, Βιώσιµη και Ασφαλή Ανταγωνιστική, Βιώσιµη και Ασφαλή Ανταγωνιστική, Βιώσιµη και Ασφαλή Ανταγωνιστική, Βιώσιµη και Ασφαλή 

ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια    

    
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα 

(10 Νοεµβρίου τ.ε.) τη νέα τη̋ στρατηγική για 

µια ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή 

ενέργεια. Η ανακοίνωση «Ενέργεια 2020» θέτει 

τι̋ ενεργειακέ̋ προτεραιότητε̋ για την επόµενη 

δεκαετία και παρουσιάζει τι̋ δράσει̋ που 

πρέπει να αναληφθούν προκειµένου να 

αντιµετωπισθούν οι προκλήσει̋ που αφορούν 

την εξοικονόµηση ενέργεια̋, την επίτευξη µια̋ 

αγορά̋ µε ανταγωνιστικέ̋ τιµέ̋ και ασφαλή 

εφοδιασµό, την προώθηση τη̋ τεχνολογική̋ 

υπεροχή̋ και την αποτελεσµατική 

διαπραγµάτευση µε του̋ διεθνεί̋ εταίρου̋. 

 

Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋  Στρατηγική̋, 

ενσωµατώθηκαν οι ενεργειακοί στόχοι τη̋ ΕΕ, 

όπω̋ εγκρίθηκαν από το Ευρωπἀκό Συµβούλιο 

τον Ιούνιο του 2010. Ειδικότερα, η ΕΕ αποσκοπεί 

στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων στου̋ τοµεί̋ 

τη̋ ενέργεια̋ και τη̋ αλλαγή̋ του κλίµατο̋ για 

το 2020: µείωση των εκποµπών των αερίων του 

θερµοκηπίου κατά 20 %, αύξηση του µεριδίου των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ κατά 20 % και 

βελτίωση κατά 20 % τη̋ ενεργειακή̋ απόδοση̋.  

 

 

    

 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Στην ανακοίνωση προσδιορίστηκαν πέντε κύριε̋ 

προτεραιότητε̋: εξοικονόµηση ενέργεια̋, 

ολοκληρωµένη πανευρωπἀκή αγορά ενέργεια̋ µε 

υποδοµέ̋, ενιαία φωνή για την ενέργεια 

παγκοσµίω̋, πρωτοκαθεδρία τη̋ Ευρώπη̋ στην 

ενεργειακή τεχνολογία και την καινοτοµία, 

ασφαλή̋, προστατευµένη και προσιτή ενέργεια 

για ενεργού̋ καταναλωτέ̋.  

Με βάση αυτέ̋ τι̋ προτεραιότητε̋ και τη δράση 

που παρουσιάστηκε, η Επιτροπή θα υποβάλει 

συγκεκριµένε̋ νοµοθετικέ̋ πρωτοβουλίε̋ και 

προτάσει̋ εντό̋ του επόµενου δεκαοκταµήνου. Η 

εν λόγω ανακοίνωση θέτει επίση̋ το θεµατολόγιο 

των συνοµιλιών των αρχηγών κρατών και 

κυβερνήσεων τη̋ πρώτη̋ συνόδου κορυφή̋ τη̋ ΕΕ 

για την ενέργεια που θα πραγµατοποιηθεί στι̋ 4 

Φεβρουαρίου 2011.  

Μεταξύ των προτεινόµενων δράσεων προτείνεται 

η υποστήριξη καινοτόµων ολοκληρωµένων 

ενεργειακών λύσεων σε τοπικό επίπεδο για τη 

µετάβαση στι̋ λεγόµενε̋ ‘ευφυεί̋ πόλει̋’. Οι     

    

    

    

    

    

    

δήµοι αναγνωρίζονται ω̋ βασικοί καταλύτε̋ για 

την επίτευξη των ενεργειακών στόχων και 

πρωτοβουλίε̋ όπω̋ το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων 

θα πρέπει να ενισχυθούν. Οι πόλει̋ και εν γένει οι 

αστικέ̋ περιοχέ̋ καταναλώνουν περίπου το 80% 

τη̋ ενέργεια̋ και αποτελούν µε αυτό τον τρόπο το 

πρόβληµα αλλά και  µέρο̋ τη̋ λύση̋ για 

µεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

010:0639:FIN:EN:DOC010:0639:FIN:EN:DOC010:0639:FIN:EN:DOC010:0639:FIN:EN:DOC    

    

Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε 

Ευρωπἀκά Σχέδια για τι̋ Ευρωπἀκά Σχέδια για τι̋ Ευρωπἀκά Σχέδια για τι̋ Ευρωπἀκά Σχέδια για τι̋ 

Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων και την Ενεργό Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων και την Ενεργό Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων και την Ενεργό Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων και την Ενεργό 

Ιδιότητα του ΠολίτηΙδιότητα του ΠολίτηΙδιότητα του ΠολίτηΙδιότητα του Πολίτη    

    
Στο πλαίσιο τη̋ 17η̋ τελετή̋ απονοµή̋ Χρυσών 

Αστεριών (Βρυξέλλε̋, 17 Νοεµβρίου τ.ε.) σε 

ευρωπἀκά σχέδια για τι̋ αδελφοποιήσει̋ 

πόλεων και για την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, 

τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από το Ευρωπἀκό  

 

 
 

Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013’, βραβεύτηκαν οι κάτωθι πρωτοβουλίε̋: 
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α. Συναντήσει̋ Πολιτών Αδελφοποιηµένων 

Πόλεων 

  

- Ενέργεια και Βιώσιµη Ανάπτυξη από την οπτική 

τη̋ Μαύρη̋ Θάλασσα̋ 

 

 
 

Οκτώ αδελφοποιηµένε̋ πόλει̋ Οsthamar 

(Σουηδία), Orimattila και Uusikaupunki (Φινλανδία), 

Valga (Εσθονία), Valka (Λετονία), Kobylnica και 

Koscielisko (Πολωνία), Tvrdosin (Σλοβακία), 

Weissenburg (Γερµανία) και Durbuy (Βέλγιο) 

συναντήθηκαν στην πόλη Osthamar, στο πλαίσιο 

τη̋ Σουηδική̋ Προεδρία̋ του Συµβουλίου τη̋ Ε.Ε., 

για να συζητήσουν, ενώπιον ενό̋ ακροατηρίου 

120 ατόµων, θέµατα σχετικά µε τη βιώσιµη 

ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, 

υπογράφοντα̋ µια διακήρυξη, η οποία είναι 

αποτέλεσµα τη̋ µακρά̋ συνεργασία̋ του̋ επί 

των ανωτέρω πεδίων πολιτική̋. 
 

- Ευρωπἀκοί Αγώνε̋ Νεολαία̋ 2010 

 

 

Οι πρώτοι Αγώνε̋ Αδελφοποιηµένων Πόλεων 

πραγµατοποιήθηκαν το 1972 µε πρωτοβουλία τη̋ 

ισπανική̋ πόλη̋ Τortosa και τη̋ γαλλική̋ πόλη̋ 

Avignon. Σαράντα χρόνια αργότερα, ο ισπανικό̋ 

δήµο̋ τη̋ Tarragona µαζί µε του̋ εταίρου̋ του 

από την Ιταλία (Siena, Pompei), τη ∆ηµοκρατία τη̋ 

Τσεχία̋ (Pisek), τη Γαλλία (Avignon, Orleans και Le 

Puy en Valey), την Αυστρία (Klagenfurt), τη 

Γερµανία (Wetzlar), τη Σερβία (Pancevo) και την 

Ανδόρα (Encamp) διοργάνωσε αγώνε̋ µε τη 

συµµετοχή 100 νέων ηλικία̋ από 14 έω̋ 18 ετών. 

    

β. Θεµατική δικτύωση αδελφοποιηµένων πόλεων 

 

- Ευρωπἀκή Χάρτα Αγροτικών Κοινοτήτων 

 

Από το 1989, η Ευρωπἀκή Χάρτα Αγροτικών 

Κοινοτήτων έχει συνυπογραφεί από 27 αγροτικέ̋ 

κοινότητε̋ από τα 27 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. Η 

θεµατική του εν λόγω διευρυµένου δικτύου 

καλύπτει διάφορε̋ όψει̋ τη̋ εκπαίδευση̋, τη̋ 

απασχόληση̋, τη̋ ένταξη̋ ευπαθών κοινωνικά 

ατόµων, τοπική̋ δηµοκρατία̋ µε τη συµµετοχή 

τη̋ νεολαία̋ στην κοινοτική ζωή. Όταν είναι 

δυνατό, οι συµµετέχοντε̋ στι̋ σχετικέ̋ 

συναντήσει̋ φιλοξενούνται από οικογένειε̋ των 

εν λόγω κοινοτήτων, διευρύνοντα̋ του̋ ορίζοντε̋ 

στο πλαίσιο ενό̋ πλούσιου µωσἀκού διµερών, 

πολυµερών και επαγγελµατικών επαφών. Η εν 

λόγω πρωτοβουλία σχεδιάστηκε από την 

ολλανδική πόλη Haaren µε τη συµµετοχή εταίρων-

δήµων απ΄ όλα τα κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. 

 

 
 



- Χρυσή Γέφυρα 

 

Το ανωτέρω θεµατικό δίκτυο δηµιουργήθηκε µε 

πρωτοβουλία τη̋ βελγική̋ πόλη̋ Malle µε τη 

συµµετοχή πόλεων από τη Γερµανία 

(Heusenstamm), την Πολωνία (Zakrzówek), το 

Ηνωµένο Βασίλειο (Hartley Wintney) και τη Γαλλία 

(Saint-Savin). Η πρωτοβουλία αποτελείται από 

 

 
 

πολυπρόσωπε̋ δραστηριότητε̋ (εκθέσει̋ 

φωτογραφία̋, καλλιτεχνικοί διαγωνισµοί σε όλε̋ 

τι̋ πόλει̋ εταίρου̋, δηµοσίευση τοπικών µύθων 

και ανακύκλωση φελλών µπουκαλιών). Βασικό 

µέρο̋ του σχεδίου ήταν η σύνθεση του 

ευρωπἀκού ύµνου των αδελφοποιηµένων πόλεων 

από πέντε επαγγελµατίε̋ συνθέτε̋ που 

προέρχονταν από τι̋ συµµετέχουσε̋ πόλει̋ του 

δικτύου.    
 

γ. Σχέδια Οργανώσεων τη̋ Κοινωνία̋ των 

Πολιτών 

 

- Ενεργό̋ ιδιότητα του πολίτη στην  Ευρώπη 

ανάµεσα σε Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και 

Μεταναστευτικέ̋ Πολιτικέ̋ 

 

 Το σχέδιο καταρτίστηκε από εθελοντικέ̋ 

οργανώσει̋ από τη Σλοβενία, την Πολωνία, τη 

Γερµανία και την Ελλάδα. Στόχο̋ τη̋ εν λόγω 
 

 
πρωτοβουλία̋ ήταν να συγκεντρώσει ένα µεγάλο 

αριθµό εθελοντών για να συζητήσουν θέµατα που 

αφορούν στην παρουσία µεταναστών στι̋ 

τοπικέ̋ κοινότητε̋ 

 

- Η Ευρώπη εν εξελίξει 

 

Η γαλλική οργάνωση Crysalis, συνεχίζοντα̋ το 

σχέδιο ‘Ευρω-τοποθεσίε̋: Μαθητέ̋ Λυκείου, 

Ευρωπαίοι Πολίτε̋’, προσπάθησε, µε τη 

    

    
 

συνδροµή οργανώσεων από το Βέλγιο, τη 

Βουλγαρία, τη ∆ηµοκρατία τη̋ Τσεχία̋, τη 

Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Ρουµανία, 

να διαµορφώσει και να ολοκληρώσει ένα 

πρότυπο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη 

διδασκαλία τη̋ ευρωπἀκή̋ ιδιότητα̋ του πολίτη 
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σε µαθητέ̋ τη̋ δευτεροβάθµια̋ εκπαίδευση̋ (15-

18 ετών). 

 

δ. Σχέδια Ευρωπἀκή̋ Μνήµη̋ 

 

- Το Τρένο τη̋ Μνήµη̋ 

 

Πρόκειται για µια γερµανική πρωτοβουλία για τη 

µνήµη των παιδιών και των νέων ανθρώπων 

(περίπου 1, 5 εκατ.) από αρκετέ̋ ευρωπἀκέ̋ 

χώρε̋ που εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα 

συγκέντρωση̋ στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου. Η έκθεση που οργανώθηκε σε βαγόνια 

µια̋ ατµοµηχανή̋ αναπαριστά τι̋ βιογραφίε̋ 

των νέων παιδιών-θυµάτων από το Βέλγιο, τη 

Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη 

Νορβηγία και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Επίση̋, 

η έκθεση αποτίνει φόρο τιµή̋ στι̋ αντιναζιστικέ̋ 

οργανώσει̋ που βοήθησαν, για παράδειγµα, στη 

 

 
 

µεταφορά 10.000 παιδιών και νέων ανθρώπων 

στη Μεγάλη Βρετανία. 

 

- Το ξεχασµένο ολοκαύτωµα των Τσιγγάνων 

 

Το ουγγρική̋ έµπνευση̋ σχέδιο για το 

ολοκαύτωµα των Τσιγγάνων αποκαλύπτει 

έγγραφα και ψηφιοποιεί µαρτυρίε̋ επιζώντων 
 
 

 

µε σκοπό την ευαισθητοποίηση τη̋ ουγγρική̋ 

κοινωνία̋, και όχι µόνον, για το λεγόµενο Porrajmos 

(το ολοκαύτωµα των Τσιγγάνων). Υπολογίζεται ότι 

28-33 χιλιάδε̋ Τσιγγάνοι εκτοπίστηκαν από την 

Ουγγαρία στη διάρκεια του Β΄Π.Π. και στάλθηκαν στα 

στρατόπεδα συγκέντρωση̋. 

 

Προ̋ µία Λευκή Βίβλο για τι̋ Προ̋ µία Λευκή Βίβλο για τι̋ Προ̋ µία Λευκή Βίβλο για τι̋ Προ̋ µία Λευκή Βίβλο για τι̋ 

Αδελφοποιήσει̋ ΠόλεωνΑδελφοποιήσει̋ ΠόλεωνΑδελφοποιήσει̋ ΠόλεωνΑδελφοποιήσει̋ Πόλεων    

    
«Το µέλλον των αδελφοποιήσεων βρίσκεται στην 

προώθηση τη̋ ιδέα̋ ότι οι δήµοι πρέπει να 

µοιράζονται και να εργάζονται από κοινού για την 

επίλυση προβληµάτων και προκλήσεων, λαµβάνοντα̋ 

υπόψη το τρέχον οικονοµικό και κοινωνικό κλίµα». Με 

αυτά τα λόγια, ο κ.Joachim Ott, επικεφαλή̋ του 

τµήµατο̋ για την ενεργό ιδιότητα του ευρωπαίου 

πολίτη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, άνοιξε τι̋ 

εργασίε̋ του τρίτου περιφερειακού σεµιναρίου για 

τι̋ αδελφοποιήσει̋ που διοργανώθηκε από το 

Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και Περιφερειών, 

µε την υποστήριξη  τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ και τη 

συµµετοχή 70 εκπροσώπων ΟΤΑ από περισσότερα 

από 20 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ στην Κολονία στι̋ 9 

Νοεµβρίου τ.ε. Αν και η θεµατική του σεµιναρίου 
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επικεντρώθηκε στι̋ πρακτικέ̋ αδελφοποιήσεων 

στι̋ χώρε̋ τη̋ Κεντρική̋ και Ανατολική̋ 

Ευρώπη̋, οι συµµετέχοντε̋ συµφώνησαν στην 

ανάγκη αξιολόγηση̋ και αξιοποίηση̋ των 

προτάσεων που υποβάλλονται στο ευρωπἀκό 

πρόγραµµα ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013’, ενώ υπογράµµισαν τον καίριο ρόλο των 

ΜΜΕ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων ω̋ 

µέσων προσέλκυση̋ νέων ανθρώπων. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων 

και Περιφερειών προτίθεται να παρουσιάσει 

ενώπιον τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ τη Λευκή 

Βίβλο για το µέλλον των αδελφοποιήσεων στο 

προσεχή συνέδριό του στο Ρύµπνικ τη̋ Πολωνία̋ 

το 2011. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.twinning.org/en/twinning_today/twinninhttp://www.twinning.org/en/twinning_today/twinninhttp://www.twinning.org/en/twinning_today/twinninhttp://www.twinning.org/en/twinning_today/twinnin

gggg----asasasas----tooltooltooltool----totototo----facefacefaceface----currentcurrentcurrentcurrent----challenges.htmlchallenges.htmlchallenges.htmlchallenges.html    

    

Έκθεση για την Ιδιότητα του Ευρωπαίου Έκθεση για την Ιδιότητα του Ευρωπαίου Έκθεση για την Ιδιότητα του Ευρωπαίου Έκθεση για την Ιδιότητα του Ευρωπαίου 

ΠολίτηΠολίτηΠολίτηΠολίτη    

    
Η Ευρωπαία Επίτροπο̋ για τη ∆ικαιοσύνη, τα  

 

    
    

τα Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα και την Ιδιότητα του 

Πολίτη, κα Viviane Reding, παρουσίασε πρόσφατα 

(27 Οκτωβρίου τ.ε.) την έκθεση για την ιδιότητα 

του ευρωπαίου πολίτη για το έτο̋ 2010. Η εν 

λόγω έκθεση αποτυπώνει συγκεκριµένα µέτρα που 

λαµβάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι 

Ευρωπαίοι πολίτε̋, ω̋ καταναλωτέ̋, κάτοικοι, 

µαθητέ̋, επαγγελµατίε̋ και πολιτικοί δρώντε̋ 

απολαµβάνουν πλήρω̋ τα δικαιώµατά του̋. Εν 

προκειµένω, οι σκιαγραφείσε̋ δράσει̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ εστιάζονται σε τρία πεδία: παροχή 

εγγυήσεων για την πλήρη άσκηση των 

δικαιωµάτων των πολιτών˙ απλοποίηση τη̋ 

διαδικασία̋ άσκηση̋ των ατοµικών 

δικαιωµάτων˙ και ευαισθητοποίηση των πολιτών  

 
για τα δικαιώµατά του̋. Σε αρκετά πεδία 

πολιτική̋, η έλλειψη κοινοτική̋ νοµοθεσία̋ δεν 

αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο οι πολίτε̋ 

συναντούν εµπόδια στην άσκηση των 

δικαιωµάτων του̋. Σε αρκετέ̋ περιπτώσει̋, οι 

υφιστάµενοι κανόνε̋ χρειάζεται να 

επικαιροποιηθούν ή δραστικά να µεταβληθούν 

ώστε να αντιστοιχούν µε τι̋ κοινωνικο-

οικονοµικέ̋ και τεχνολογικέ̋ µεταβολέ̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/dochttp://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/dochttp://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/dochttp://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/doc

s/com_2010_603_en.pdfs/com_2010_603_en.pdfs/com_2010_603_en.pdfs/com_2010_603_en.pdf    
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Η Ναντ Πράσινη Ευρωπἀκή ΠρΗ Ναντ Πράσινη Ευρωπἀκή ΠρΗ Ναντ Πράσινη Ευρωπἀκή ΠρΗ Ναντ Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα ωτεύουσα ωτεύουσα ωτεύουσα 

για το 2013για το 2013για το 2013για το 2013    

    
Σε ειδική τελετή που πραγµατοποιήθηκε στι̋ 12 

Οκτωβρίου τ.ε. στη Στοκχόλµη απονεµήθηκε στην 

πόλη τη̋ Ναντ το ευρωπἀκό βραβείο για την 

πράσινη πρωτεύουσα για το 2013. Μεταξύ 17 

υποψηφιοτήτων, η πόλη τη̋ Ναντ ανακηρύχθηκε 

νικήτρια του διαγωνισµού, καθώ̋ αξιολογήθηκε 

θετικά η ποιότητα του βιώσιµου σχεδίου τη̋ για 

την µητροπολιτική περιοχή τη̋. Επί είκοσι έτη, οι 

τοπικέ̋ αρχέ̋ τη̋ Νάντ έχουν δεσµευτεί και 

υλοποιούν περιβαλλοντικά φιλικέ̋ πολιτικέ̋ που 

συνδυάζουν την αστική ανάπτυξη και  διαδοχικέ̋ 

καινοτοµίε̋ στι̋ µεταφορέ̋ (στο τραµ και στα 

λεωφορεία), καθώ̋ και στη διαχείριση 

απορριµµάτων και στην προστασία τη̋ φυσική̋ 

κληρονοµιά̋. 

 

 
 

Το ευρωπἀκό βραβείο για την πράσινη 

πρωτεύουσα είναι µια πρωτοβουλία τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ και απονέµεται σε εκείνε̋ 

τι̋ πόλει̋, οι οποίε̋ επιδεικνύουν περιβαλλοντικά 

φιλικέ̋ πολιτικέ̋ αστική̋ ανάπτυξη̋. 

Εκπρόσωποι τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, του 

διεθνού̋ δικτύου για τοπικέ̋ περιβαλλοντικέ̋ 

καινοτοµίε̋, τη̋ ευρωπἀκή̋ οµοσπονδία̋ για τι̋ 

µεταφορέ̋ και το περιβάλλον, τη̋ ένωση̋ των  

  

 
 
πρωτευουσών τη̋ ΕΕ και τη̋ Επιτροπή̋ των 

Περιφερειών συµµετείχαν στην κριτική επιτροπή. 

Αυτή τη χρονιά, τον τίτλο τη̋ Πράσινη̋ 

Πρωτεύουσα̋ κατέχει η Στοκχόλµη και το επόµενο 

έτο̋ τη διαδέχεται το Αµβούργο. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http:/http:/http:/http://www.nantesmetropole.fr/nantes/www.nantesmetropole.fr/nantes/www.nantesmetropole.fr/nantes/www.nantesmetropole.fr/nantes----

metropole/europeanmetropole/europeanmetropole/europeanmetropole/european----greengreengreengreen----capital/nantescapital/nantescapital/nantescapital/nantes----
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32938.kjsp?RH=greencapital_en32938.kjsp?RH=greencapital_en32938.kjsp?RH=greencapital_en32938.kjsp?RH=greencapital_en    

    

Πολιτιστικέ̋ δράσει̋ για ∆ηµιουργικέ̋ Πολιτιστικέ̋ δράσει̋ για ∆ηµιουργικέ̋ Πολιτιστικέ̋ δράσει̋ για ∆ηµιουργικέ̋ Πολιτιστικέ̋ δράσει̋ για ∆ηµιουργικέ̋ 

Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Πόλει̋ και Περιφέρειε̋    
 

Το Κέντρο Στρατηγική̋ και Υπηρεσιών 

Αξιολόγηση̋, εξουσιοδοτηµένο από την 

Ευρωπἀκή Επιτροπή, δηµοσίευσε πρόσφατα 

(Σεπτέµβριο̋ 2010) µελέτη για τη συνεισφορά του 

πολιτισµού στην τοπική και περιφερειακή 

ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα, κύριο̋ σκοπό̋ τη̋ 

ανωτέρω µελέτη̋ ήταν η καταγραφή των 

επιπτώσεων των πολιτιστικών παρεµβάσεων στι̋ 

διαδικασίε̋ περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋. Προ̋ 

τούτο εξετάστηκαν οι τρόποι µε του̋ οποίου̋ 

πολιτιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋ και σχέδια, 

επιδοτούµενα από τα διαρθρωτικά ταµεία, 

συνεισέφεραν στην οικονοµική και κοινωνική 
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ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

στη διάρκεια των προγραµµατικών περιόδων 

2000-2006 και 2007-2013.  

 

 
 

Τα βασικά συµπεράσµατα τη̋ µελέτη̋ θα 

µπορούσαν να συνοψιστούν στα εξή̋: 

 

- Οι πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋ βρίσκονται 

στην καρδιά τη̋ δηµιουργική̋ οικονοµία̋. 

Οι πολιτιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋ δεν 

αποφέρουν µόνον οικονοµικά οφέλη µέσα 

από το εισόδηµα που παράγουν και τον 

αριθµό των ατόµων που απασχολούνται σε 

καλλιτεχνικού̋ χώρου̋ και τόπου̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋, αλλά 

συνεισφέρουν σε δεξιότητε̋, πνευµατικό 

κεφάλαιο και εκπαιδευµένο προσωπικό σε 

µια σειρά δηµιουργικέ̋ βιοµηχανίε̋. 

- Οι πολιτιστικοί και δηµιουργικοί τοµεί̋ 

είναι οικονοµικά αποδοτικοί. Μερικέ̋ από 

τι̋ πλέον δυναµικέ̋ πόλει̋ και 

περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋ διαθέτουν 

δηµιουργικού̋ τοµεί̋ που 

αντιπροσωπεύουν το 10% τη̋ οικονοµική̋ 

δραστηριότητα̋ σε τοπικό επίπεδο. 

- Ο δηµιουργικό̋ τοµέα̋ έχει µεγαλύτερη 

οικονοµική σηµασία για τι̋ πόλει̋ και τι̋ 

περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋ παρά σε εθνικό    

και ευρωπἀκό επίπεδο. 

 

- Μολονότι οι δραστηριότητε̋ του 

δηµιουργικού τοµέα συγκεντρώνονται στι̋ 

αστικέ̋ περιοχέ̋, οι πολιτιστικέ̋ 

παρεµβάσει̋ έχουν ευρύτερε̋ επιπτώσει̋ 

σε όλε̋ τι̋ περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋. 

- Αν και οι κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για την 

τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 

υποδηλώνουν ότι η συνεισφορά των 

πολιτιστικών δράσεων αναµένεται κυρίω̋ 

στην επίτευξη του πρώτου στόχου των 

διαρθρωτικών ταµείων (να γίνουν οι 

πόλει̋ και οι περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋ οι 

πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσει̋ και 

απασχόληση), η µελέτη παρέχει στοιχεία 

για το θετικό ρόλο του̋ στην υλοποίηση 

και των άλλων δύο στόχων (‘γνώση και 

καινοτοµία για την ανάπτυξη’ και 

‘περισσότερε̋ και καλύτερε̋ θέσει̋ 

απασχόληση̋’).  

 

 
 

Οι πολιτιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋ δύνανται όχι 

µόνον να βελτιώσουν τι̋ διαρθρωτικέ̋ 

συνθήκε̋ των  λιγότερο ανεπτυγµένων 

περιφερειών αλλά και να δηµιουργήσουν 

πρὁποθέσει̋ ενίσχυση̋ τη̋ 

ανταγωνιστικότητα̋ και τη̋ απασχόληση̋ 

στι̋ εν λόγω περιοχέ̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://ec.europa.eu/culture/keyhttp://ec.europa.eu/culture/keyhttp://ec.europa.eu/culture/keyhttp://ec.europa.eu/culture/key----

documents/doc/studies/final_report_SF_en.pdfdocuments/doc/studies/final_report_SF_en.pdfdocuments/doc/studies/final_report_SF_en.pdfdocuments/doc/studies/final_report_SF_en.pdf    
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χωροταξικού σχεδιασµού. Οι επτά εταίροι του έργου 

NODUS (3 περιφέρειε̋ και 4 πόλει̋) 

χρησιµοποίησαν τι̋ εµπειρίε̋ του̋ ω̋ βάση για τον 

προσδιορισµό µια̋ µεθοδολογία̋ που βασίζεται 

στην πολυµερή συνεργασία για να αναπτύξει 

στρατηγικέ̋ αστική̋ ανάπλαση̋ που είναι 

ταυτοχρόνω̋ οριζόντιε̋ (στο επίπεδο τη̋ γειτονιά̋ 

και του δήµου), κάθετε̋ (λήψη αποφάσεων σε όλα 

τα επίπεδα διοίκηση̋) και εγκάρσια 

(ενσωµατώνοντα̋ στην αναµόρφωση περιοχών 

άλλε̋ κοινωνικέ̋ και οικονοµικέ̋ πρωτοβουλίε̋). 

Συνοπτικά, η µέθοδο̋ που αναλυτικά εκτίθεται στην 

ανωτέρω έκθεση διακρίνεται σε τέσσερα βήµατα: 

 

α. Μοντέλο πολυµερού̋ διακυβέρνηση̋ για την 

οργάνωση πολιτικών ανάπλαση̋ και χωροταξικού 

σχεδιασµού σε µητροπολιτικό επίπεδο ή σε επίπεδο 

πόλη̋-περιφέρεια̋. 

 

β. Μέθοδοι αποτύπωση̋ φτωχογειτονιών βάσει 

αξιόπιστων δεδοµένων για να δηµιουργηθούν οι 

δεσµοί ανάµεσα σε φτωχογειτονιέ̋ και δυναµικέ̋ 

ζώνε̋ ανάπτυξη̋. 

 

γ. Πιθανέ̋ δράσει̋ για επιτυχηµένα σχέδια ανα-    

µόρφωση̋ και κοινωνικού αποκλεισµού, ιδιαίτερα 

µε όρου̋ ολοκληρωµένη̋ αστική̋ ανάπλαση̋. 

 

δ. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σε περιφερειακό 

επίπεδο για να πολλαπλασιαστούν οι θετικέ̋ 

επιπτώσει̋ και να επιτευχθεί µια εδαφική 

ισορροπία.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

httphttphttphttp://urbact.eu/fileadmin/Projects/NODUS/outputs_://urbact.eu/fileadmin/Projects/NODUS/outputs_://urbact.eu/fileadmin/Projects/NODUS/outputs_://urbact.eu/fileadmin/Projects/NODUS/outputs_

media/Nodus_FR_02.pdfmedia/Nodus_FR_02.pdfmedia/Nodus_FR_02.pdfmedia/Nodus_FR_02.pdf    

    

    

Ανάπλαση Πόλεων και Χωροταξικό̋ Ανάπλαση Πόλεων και Χωροταξικό̋ Ανάπλαση Πόλεων και Χωροταξικό̋ Ανάπλαση Πόλεων και Χωροταξικό̋ 

Σχεδιασµό̋Σχεδιασµό̋Σχεδιασµό̋Σχεδιασµό̋    
 

Οι αναπλάσει̋ των πόλεων δεν µπορούν να 

σχεδιάζονται πλέον σε τοπικό επίπεδο, διότι οι 

επιπτώσει̋ του̋ γίνονται αισθητέ̋ σε γειτονικέ̋ 

περιοχέ̋ (δήµου̋ και περιφέρειε̋). Παρόµοια, οι 

ενδογενεί̋ µηχανισµοί κοινωνικού αποκλεισµού 

και κοινωνικο-χωρική̋ αποµόνωση̋ 

επηρεάζονται από αποφάσει̋ που λαµβάνονται 

σε υπερ-τοπικό επίπεδο. Αυτέ̋ οι παρατηρήσει̋ 

καθοδήγησαν το έργο των επτά εταίρων στο 

πλαίσιο του σχεδίου NODUS (Πρωτοβουλία 

URBACT), το οποίο ολοκληρώθηκε την περασµένη 

άνοιξη. Σκοπό̋ του έργου αυτού, του οποίου οι 

µεθοδολογικέ̋ παράµετροι περιέχονται σε έκθεση 

που πρόσφατα δηµοσιεύτηκε, ήταν να 

δηµιουργήσει δεσµού̋ µεταξύ των διαφόρων 

επιπέδων διακυβέρνηση̋ και να βελτιώσει το 

συντονισµό ανάµεσα στι̋ πολιτικέ̋ αστική̋ 

ανάπλαση̋ και τα περιφερειακά προγράµµατα  
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα    
 

«Η Πόλη του 2030»«Η Πόλη του 2030»«Η Πόλη του 2030»«Η Πόλη του 2030»    
 

Στο πλαίσιο τη̋ διεθνή̋ συνόδου του δικτύου 

των Ηνωµένων Πόλεων και Τοπικών 

Αυτοδιοικήσεων που πραγµατοποιήθηκε στην 

πόλη του Μέξικο Σίτυ (16-20 Νοεµβρίου τ.ε.), 

εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών σε παγκόσµιο επίπεδο υιοθέτησαν τη 

διακήρυξη µε τίτλο «Η Πόλη του 2030», 

αναγνωρίζοντα̋ µε αυτόν τον τρόπο τι̋ 

προκλήσει̋ για τι̋ πόλει̋ του µέλλοντο̋. 

 

Εν προκειµένω, στο εν λόγω κείµενο, η πόλη του 

2030 θα πρέπει να διαθέτει τα εξή̋ στοιχεία: 

 

- ∆ηµοκρατική και αυτοκυβερνώµενη πόλη 

- Πόλη τη̋ συµµετοχή̋, χωρί̋ 

αποκλεισµού̋ 

- Πόλη µε όραµα για το µέλλον τη̋ 

- Βιώσιµη πόλη 

- ∆ηµιουργική πόλη, πόλη του πολιτισµού 

- Ασφαλή̋ πόλη, πόλη τη̋ ειρήνη̋ 

- Κινητική πόλη 

- Πόλη µε θέσει̋ απασχόληση̋ 

- Πόλη υπερήφανη για τι̋ δηµόσιε̋ 

υπηρεσίε̋ τη̋ 

- Πόλη χωρί̋ παραπήγµατα 

 

 
- Πιο καθαρή, πιο πράσινη, πιο συµπαγή̋ 

πόλη 

- Πόλη τη̋ κοινή̋ ευθύνη̋ διακυβέρνηση̋ 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://uclgcongress.com/index.php?option=com_dhttp://uclgcongress.com/index.php?option=com_dhttp://uclgcongress.com/index.php?option=com_dhttp://uclgcongress.com/index.php?option=com_d
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Σχεδιάζοντα̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋Σχεδιάζοντα̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋Σχεδιάζοντα̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋Σχεδιάζοντα̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋    

    
Οι σύγχρονε̋ προκλήσει̋ και οι διεθνεί̋ 

τάσει̋ του αστικού σχεδιασµού, καθώ̋ και 

ζητήµατα που αφορούν στην ασφάλεια και τι̋ 

καταστροφέ̋ µέσα από προληπτικά µοντέλα 

 

περιεκτικού σχεδιασµού περιέχονται σε 

εγχειρίδιο που παρουσιάστηκε από το 

Πρόγραµµα Ανθρωπίνων Οικισµών των 

Ηνωµένων Εθνών (Un-Habitat). Περαιτέρω, στο 

ανωτέρω εγχειρίδιο παρουσιάζεται το έργο 

του Un-Habitat στο πεδίο του αστικού 

σχεδιασµού σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο 

µε συνοπτικό και συγκροτηµένο τρόπο, 

αναδεικνύοντα̋ τόσο την ποικιλοµορφία των 

εµπειριών όσο και τι̋ κοινέ̋ εµπειρίε̋ και τι̋ 

γενικέ̋ πολιτικέ̋ συστάσει̋. 
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Επενδύοντα̋ στι̋ Μητροπολιτικέ̋ Επενδύοντα̋ στι̋ Μητροπολιτικέ̋ Επενδύοντα̋ στι̋ Μητροπολιτικέ̋ Επενδύοντα̋ στι̋ Μητροπολιτικέ̋ 

Περιοχέ̋ για τη Νέα ΟικονοµίαΠεριοχέ̋ για τη Νέα ΟικονοµίαΠεριοχέ̋ για τη Νέα ΟικονοµίαΠεριοχέ̋ για τη Νέα Οικονοµία    

 

Τα αστικά κέντρα κρατούν το κλειδί για µια 

ανθηρή αµερικανική οικονοµία, σύµφωνα µε 

έκθεση του κ.Bruce Katz, διευθυντή του 

προγράµµατο̋ Μητροπολιτική̋ Πολιτική̋ του 

αµερικανικού ιδρύµατο̋ Brookings, µη 

κερδοσκοπικού οργανισµού δηµόσια̋ πολιτική̋ 

που έχει την έδρα του στην Ουάσινγκτον. 

Σύµφωνα µε τον Katz, οι 100 µεγαλύτερε̋ 

αµερικανικέ̋ µητροπολιτικέ̋ περιοχέ̋ 

συνιστούν µια νέα οικονοµική γεωγραφία, καθώ̋ 

παράγουν το 74% του εθνικού ΑΕΠ και 

συγκεντρώνουν στοιχεία που οδηγούν στην 

οικονοµική ανάπτυξη: ανώτερο ερευνητικό και 

επενδυτικό κεφάλαιο, αποφοίτου̋ κολεγίων και 

σιδηροδροµικού̋ και θαλάσσιου̋ κόµβου̋. 

 

 

 

Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων εξηγεί 

του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ η Σίλικον Βάλἐ 

και η Βοστόνη ηγούνται στι̋ τεχνολογικέ̋ 

καινοτοµίε̋, το Σαν Ντιέγκο και η Ιντιανάπολη 

είναι παγκόσµιοι παίκτε̋ στι̋ βιο-επιστήµε̋ 

και το Πόρτλαντ στι̋ εξαγωγέ̋ στον 

κατασκευαστικό τοµέα.  

 

Εν προκειµένω, η περίπτωση τη̋ 

µητροπολιτική̋ περιοχή̋ του Σαν Ντιέγκο 

αποτελεί παράδειγµα αναπτυξιακή̋ δυναµική̋ 

αστικού κέντρου. Το 1985, ένα̋ µη 

κερδοσκοπικό̋ οργανισµό̋ (Connect) έφερε σε 

επαφή επιστήµονε̋, συµβούλου̋ και επενδυτέ̋ 

σε κορυφαία ερευνητικά ιδρύµατα - 

συµπεριλαµβανοµένων του Πανεπιστηµίου 

 

 
    

 

τη̋ Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο και του 

Ερευνητικού Ιδρύµατο̋ Φαρµακευτική̋ 

Sanford-Burnham. Αυτή η ιδιότυπη «συµµαχία» 

µετέτρεψε το Σαν Ντιέγκο σε θύλακα των 

βιοεπιστηµών και των εταιριών πληροφορική̋ 

και τεχνολογία̋. Ωστόσο, παρά το γεγονό̋ ότι 

ο τεχνολογικό̋ τοµέα̋ του Σαν Ντιέγκο 

απέφερε θέσει̋ απασχόληση̋ στην πρόσφατη 

οικονοµική κρίση, τόσο η Οµοσπονδιακή 

Κυβέρνηση όσο και οι υπόλοιπε̋ αµερικανικέ̋ 

Πολιτείε̋ δεν έχουν αναγνωρίσει σε 

ικανοποιητικό βαθµό την ισχύ µητροπολιτικών 

οικονοµιών (αποκαλούνται ω̋ ‘ζώνε̋ 

καταστροφή̋’). Όµω̋, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία τη̋ έκθεση̋, οι ευηµερούσε̋ µικρέ̋ 

πόλει̋ βρίσκονται στα προάστια των 

µεγαλουπόλεων, ενώ τα µητροπολιτικά κέντρα 

είναι υπεύθυνα για το µεγαλύτερο ποσοστό 

του ΑΕΠ στι̋ 47 από τι̋ 50 Πολιτείε̋.  

Την ίδια εικόνα συναντά κανεί̋ όµω̋ και στη 

Βραζιλία, την Ινδία, τη Γερµανία και την Κίνα, 

η άνοδο̋ των οποίων στην παγκόσµια 

γεωπολιτική σκηνή συνδυάστηκε µε την 

ανάπτυξη των µητροπολιτικών κέντρων του̋ 

στου̋ τοµεί̋ τη̋ έρευνα̋, των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργεια̋, των σύγχρονων λιµενικών 

και σιδηροδροµικών υποδοµών. Το Μόναχο, η 

Σαγκάη, το Σάο Πάολο αποτελούν 

µητροπόλει̋-κινητήρε̋ των εθνικών 

οικονοµιών του̋. 

    

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/paphttp://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/paphttp://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/paphttp://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/pap

ers/2010/1117_states_next_economy/1117_staters/2010/1117_states_next_economy/1117_staters/2010/1117_states_next_economy/1117_staters/2010/1117_states_next_economy/1117_stat

es_next_economy.pdfes_next_economy.pdfes_next_economy.pdfes_next_economy.pdf 
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πρόγραµµα τη̋ επόµενη̋ περιόδου (2014-

2020). 

 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση του υφιστάµενου 

προγράµµατο̋ απέδειξε την 

αποτελεσµατικότητά του στο πεδίο τη̋ 

ενεργή̋ ιδιότητα̋ του πολίτη. Η έννοια τη̋ 

ενεργή̋ ιδιότητα̋ του πολίτη αναφέρεται στη 

‘συµµετοχή στην κοινωνία πολιτών, στην 

κοινότητα και/ή στην κοινωνική, οικονοµική και 

πολιτική ζωή, ενώ χαρακτηρίζεται από τον 

αµοιβαίο σεβασµό και τη µη βία και είναι 

σύµφωνη µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη 

δηµοκρατία’. Με αυτή την έννοια, ο όρο̋ δεν 

περιορίζεται στην πολιτική διάσταση τη̋ 

συµµετοχή̋ αλλά εκτείνεται από τι̋ 

πολιτιστικέ̋ πολιτικέ̋ µέχρι τι̋ 

περιβαλλοντικέ̋ δραστηριότητε̋ σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό, ευρωπἀκό και διεθνέ̋ 

επίπεδο. Περιλαµβάνει νέου̋ και λιγότερο 

συµβατικού̋ τύπου̋ ενεργή̋ συµµετοχή̋, 

όπω̋ µονοθεµατικέ̋ δράσει̋ αλλά και 

περισσότερο παραδοσιακέ̋ µορφέ̋ 

συµµετοχή̋ σε κόµµατα και ΜΚΟ. Εποµένω̋, το 

πρόγραµµα τη̋ επόµενη̋ γενιά̋ θα πρέπει να 

διασφαλίσει ότι οι υποστηριζόµενε̋ δράσει̋ 

θα πρέπει να έχουν µια ευρεία απήχηση στην 

κοινωνία. Θα πρέπει να αξιοποιήσει την 

εµπειρία του υφιστάµενου προγράµµατο̋ και 

να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο, 

καθιστώντα̋ του̋ πολίτε̋ συµµέτοχου̋ στη 

διαµόρφωση τη̋ πολιτική̋ θεµατολογία̋ και 

στην υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων σε 

συγκεκριµένε̋ πολιτικέ̋. Με άλλα λόγια, αυτό 

που επιθυµεί η ΕΕ είναι η υποστήριξη 

ατοµικών και συλλογικών δράσεων για την 

ανάδειξη και αντιµετώπιση ζητηµάτων 

δηµόσιου ενδιαφέροντο̋ που βρίσκονται στην 

ευρωπἀκή πολιτική ατζέντα. 

    

Προθεσµία: 5 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 5 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 5 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 5 Ιανουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispathttp://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispathttp://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispathttp://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispat

ch?form=Programme&lang=ench?form=Programme&lang=ench?form=Programme&lang=ench?form=Programme&lang=en    

 

∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

 

    

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για 

του̋ του̋ του̋ του̋ Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007----2013’2013’2013’2013’    
 
H Ευρωπἀκή Επιτροπή ξεκίνησε στι̋ 27 

Οκτωβρίου τ.ε. τη διαδικασία τη̋ ηλεκτρονική̋ 

διαβούλευση̋ για τι̋ προοπτικέ̋ του 

Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη για του̋ 

Πολίτε̋’ µετά το 2014. Πρόκειται για το δεύτερο 

στάδιο τη̋ προετοιµασία̋ για το ευρωπἀκό 

πρόγραµµα που θα διαδεχθεί το τρέχον στο 

πεδίο τη̋ ενεργή̋ ιδιότητα̋ του πολίτη. Στι̋ 22 

Ιουνίου τ.ε. είχε προηγηθεί συνάντηση τη̋ 

Επιτροπή̋ µε τα εθνικά σηµεία επαφή̋ και του̋ 

ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋, ενώ αναµένεται, σε 

επόµενο στάδιο, η πλήρη̋ καταγραφή τη̋ 

εκτίµηση̋ των αποτελεσµάτων του 

προγράµµατο̋ από την Επιτροπή, η οποία στη 

συνέχεια θα διαµορφώσει την τελική τη̋ 

πρόταση για το νέο πρόγραµµα τη̋ περιόδου 

2014-2020 τον Οκτώβριο του επόµενου έτου̋. 

Εποµένω̋, στόχο̋ τη̋ διαβούλεση̋ είναι η 

συλλογή των απόψεων κοινωνικών εταίρων, 

δυνητικά επιλέξιµων φορέων και 

ενδιαφερόµενων τρίτων µερών ω̋ προ̋ του̋ 

γενικού̋ στόχου̋, τη διαδικασία χορήγηση̋ των 

επιδοτήσεων, τα θέµατα προτεραιότητα̋ και τα 

οικονοµικά στοιχεία του προγράµµατο̋, τα 

οποία θα πρέπει να περιληφθούν στο  

 

  

 



Το µέλλον των Ευρωπἀκών Το µέλλον των Ευρωπἀκών Το µέλλον των Ευρωπἀκών Το µέλλον των Ευρωπἀκών 

Πολιτιστικών ΠρωτευουσώνΠολιτιστικών ΠρωτευουσώνΠολιτιστικών ΠρωτευουσώνΠολιτιστικών Πρωτευουσών    
 

Με τη συµπλήρωση 25 ετών από την πρώτη 

διοργάνωση του θεσµού τη̋ Πολιτιστική̋ 

Πρωτεύουσα̋ τη̋ Ευρώπη̋ από την Αθήνα, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία 

διαβούλευση̋ µε σκοπό να συλλέξει προτάσει̋ 

αναφορικά µε το µέλλον, του̋ στόχου̋, του̋ 

κανόνε̋ και τι̋ διαδικασίε̋ επιλογή̋ των 

πολιτιστικών πρωτευουσών. 

 

Ω̋ γνωστόν, οι ισχύοντε̋ κανόνε̋ που 

καθορίστηκαν µε την υπ’αριθ.1622/2006 ΕΚ 

απόφαση προβλέπει την εκκίνηση τη̋ 

διαδικασία̋ επιλογή̋ έξι χρόνια πριν την 

ανάληψη τη̋ διοργάνωση̋ του εν λόγω 

πολιτιστικού γεγονότο̋.  

 

Αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η 

διαδικασία επιλογή̋ τη̋ Πολιτιστική̋ 

Πρωτεύουσα̋ για το 2016 και η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση στο 

πρώτο εξάµηνο του 2012 σχετικά µε τη 

διαδικασία επιλογή̋ και µετά το 2020. Η 

εµπειρία των 25 ετών αποδεικνύει ότι η 

λειτουργία του θεσµού των Πολιτιστικών 

Πρωτευουσών αποφέρει πολλαπλά οικονοµικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη για τι̋ 

οικοδέσποινε̋ πόλει̋.  

 

Ωστόσο, επειδή υπήρξαν στο παρελθόν και 

λιγότερο επιτυχηµένα παραδείγµατα πόλεων, οι 

οποίε̋ δεν αξιοποίησαν το δυναµικό του εν 

λόγω θεσµού, για τη διατήρηση τη̋ ισχυρή̋ 

‘ανταγωνιστική̋ ταυτότητά̋’ του, η Επιτροπή 

επιθυµεί να διασφαλίσει στο µέλλον ότι οι 

εκδηλώσει̋ των Πολιτιστικών Πρωτευουσών 

παραµένουν αξιόπιστε̋ και βιώσιµε̋ 

µακροπρόθεσµα. 

 

Προθεσµία: 12 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 12 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 12 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 12 Ιανουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/our----programprogramprogramprogrammesmesmesmes----
andandandand----actions/doc2966_en.htmactions/doc2966_en.htmactions/doc2966_en.htmactions/doc2966_en.htm    
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Κοινή Αγροτική Πολιτική µε ορίζοντα το Κοινή Αγροτική Πολιτική µε ορίζοντα το Κοινή Αγροτική Πολιτική µε ορίζοντα το Κοινή Αγροτική Πολιτική µε ορίζοντα το 

2020202020202020    

    
Οι διαδοχικέ̋ µεταρρυθµίσει̋ τη̋ Κοινή̋ 

Αγροτική̋ Πολιτική̋ (ΚΑΠ) στη διάρκεια τη̋ 

τελευταία̋ δεκαετία̋ (1998, 2003, 2008) 

δηµιούργησαν µια ολοκληρωµένη πολιτική βάση 

που θα παγιωθεί πλήρω̋ µέχρι το τέλο̋ τη̋ 

τρέχουσα̋ προγραµµατική̋ περιόδου το 2013. 

Στι̋ 12 Απριλίου τ.ε. η Ευρωπἀκή Επιτροπή 

ξεκίνησε µια δηµόσια συζήτηση για το µέλλον 

τη̋ ΚΑΠ πέρα από εκείνη την ηµεροµηνία που 

κατέληξε σε συνέδριο στι̋ 19-20 Ιουλίου τ.ε.  

 

Περίπου 5.600 προτάσει̋ υποβλήθηκαν στη 

διάρκεια των εργασιών τη̋ εν λόγω εκδήλωση̋ 

από περισσότερου̋ από 600 συνέδρου̋. Η 

απάντηση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για το 

µέλλον τη̋ ΚΑΠ βρίσκεται στην Ανακοίνωση µε 

τίτλο «Η ΚΑΠ προ̋ το 2020: Απαντώντα̋ στι̋  

µελλοντικέ̋ προκλήσει̋ των τροφίµων, των 

φυσικών πόρων και του εδάφου̋». Ένα νέο 

νοµοθετικό πλαίσιο θα προβλεφθεί για την 

περίοδο µετά το 2013, σύµφωνα µε τι̋ νέε̋ 

οικονοµικέ̋ προοπτικέ̋ και τι̋ προτεραιότητε̋ 

τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020. Αυτό θα συνοδευτεί 

από µια εκτίµηση των επιπτώσεων των 

προτάσεων που περιέχονται στην ανωτέρω 

Ανακοίνωση τη̋ Επιτροπή̋ και σε αυτό το 

πλαίσιο ζητούνται από του̋ ενδιαφερόµενου̋ 

φορεί̋ να καταθέσουν τι̋ απόψει̋ του̋ για 

του̋ στόχου̋ και τι̋ πολιτικέ̋ επιλογέ̋ τη̋ 

νέα̋ ΚΑΠ υπό το φω̋ των θεµάτων τη̋ 

επισιτιστική̋ ασφάλεια̋, των περιβαλλοντικών 

κινδύνων, τη̋ εδαφική̋ συνοχή̋, του κλίµατο̋ 

και τη̋ ενέργεια̋, καθώ̋ και παγκοσµίων 

προκλήσεων (π.χ. αναδυόµενε̋ οικονοµίε̋ και 

εµπορικοί ανταγωνιστέ̋).    

    

Προθεσµία: 25 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 25 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 25 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 25 Ιανουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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2013/consultation/consultation2013/consultation/consultation2013/consultation/consultation2013/consultation/consultation----document_en.pdfdocument_en.pdfdocument_en.pdfdocument_en.pdf
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Πέµπτη Έκθεση για Πέµπτη Έκθεση για Πέµπτη Έκθεση για Πέµπτη Έκθεση για την Οικονοµική, την Οικονοµική, την Οικονοµική, την Οικονοµική, 

Κοινωνική και Εδαφική ΣυνοχήΚοινωνική και Εδαφική ΣυνοχήΚοινωνική και Εδαφική ΣυνοχήΚοινωνική και Εδαφική Συνοχή    
 

Στο πλαίσιο τη̋ δηµοσίευση̋ τη̋ 5η̋ έκθεση̋ για 

την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή ξεκίνησε στι̋ 12 Νοεµβρίου 

τ.ε. διαδικασία τη̋ διαβούλευση̋ για το µέλλον 

τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ.   

Στην έκθεση περιέχεται µια εκτενή̋ εκτίµηση τη̋ 

οικονοµική̋, κοινωνική̋ και περιβαλλοντική̋ 

κατάσταση̋ και των τάσεων στι̋ περιφέρειε̋ 

τη̋ ΕΕ και παρουσιάζονται ορισµένε̋ προτάσει̋ 

για την προσαρµογή τη̋ πολιτική̋ µετά το 2013. 

Η έκθεση δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο η 

πολιτική συνοχή̋ ωφέλησε όλε̋ τι̋ περιφέρειε̋ 

τόσο µέσω των άµεσων επενδύσεων και του 

έµµεσου εµπορικού οφέλου̋ όσο και µέσω τη̋ 

υποστήριξη̋ των προτεραιοτήτων τη̋ ΕΕ, όπω̋ 

είναι η προστασία του περιβάλλοντο̋, η έρευνα 

και η καινοτοµία.  

Οι αξιολογήσει̋ δείχνουν ότι, από το 2000 έω̋ 

το 2006, οι επενδύσει̋ από την πολιτική 

συνοχή̋: 

- βοήθησαν στη δηµιουργία 1,4 εκατοµµυρίων 

νέων θέσεων εργασία̋ σύµφωνα µε του̋ 

υπολογισµού̋, στήριξαν τι̋ µικρέ̋ 

επιχειρήσει̋ και έδωσαν ώθηση στην 

έρευνα� 

- πρόσφεραν πολύτιµε̋ ευκαιρίε̋ για 

κατάρτιση σε εκατοµµύρια γυναίκε̋, νέου̋, 

ευπαθεί̋ οµάδε̋ του κοινωνικού ιστού και 

ανέργου̋ και βοήθησαν περίπου 2 

εκατοµµύρια άτοµα που συµµετείχαν σε 

κατάρτιση ετησίω̋ να βρουν δουλειά� 

- εκσυγχρόνισαν τι̋ µεταφορικέ̋ ζεύξει̋, 

στηρίζοντα̋ την κατασκευή ή τη βελτίωση 

χιλιάδων χιλιοµέτρων του οδικού και 

σιδηροδροµικού δικτύου και 

εκσυγχρονίζοντα̋ του̋ λιµένε̋ και τα 

αεροδρόµια� 

- βελτίωσαν τι̋ περιβαλλοντικέ̋ συνθήκε̋ για 

εκατοµµύρια Ευρωπαίου̋ αναβαθµίζοντα̋ 

την ποιότητα του πόσιµου νερού και την 

επεξεργασία λυµάτων στα πρότυπα τη̋ ΕΕ. 

 

Ωστόσο, παρά τα επιτεύγµατα αυτά, 

εξακολουθούν να υπάρχουν µεγάλε̋ οικονοµικέ̋ 

διαφορέ̋ µεταξύ των περιφερειών. Η έκθεση 

αποκαλύπτει εντυπωσιακέ̋ διαφορέ̋ ανά 

περιφέρεια σε τοµεί̋ όπω̋ η παραγωγικότητα, 

το ποσοστό βρεφική̋ θνησιµότητα̋ και η 

ευπάθεια στην κλιµατική αλλαγή. Λαµβάνοντα̋ 

υπόψη τα διδάγµατα από τι̋ τρέχουσε̋ και 

προηγούµενε̋ προγραµµατικέ̋ περιόδου̋, 

καθώ̋ και µετά από συζητήσει̋ µε ευρύ φάσµα 

ενδιαφερόµενων µερών, οι συντάκτε̋ τη̋ 

έκθεση̋ υποβάλλουν µια σειρά προτάσεων για 

τη µεταρρύθµιση τη̋ πολιτική̋. 

Η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση 

υπογράµµισε την ανάγκη για µια πολιτική που 

επενδύει στην ανταγωνιστικότητα όλων των 

περιφερειών καθώ̋ και για τη συνέχιση τη̋ 

στήριξη̋ τη̋ ανάπτυξη̋ σε περιφέρειε̋ µε 

χαµηλού̋ ρυθµού̋ ανάπτυξη̋. Η έκθεση, που 

συµπίπτει µε την ευρύτερη εξέταση των 

συνολικών δαπανών τη̋ ΕΕ, τονίζει ότι η 

µελλοντική χρηµατοδότηση πρέπει να 

επικεντρώνεται σε περιορισµένο αριθµό 

προτεραιοτήτων, σύµφωνα µε του̋ στόχου̋ που 

έχει θέσει η στρατηγική Ευρώπη 2020 για την 

επίτευξη µια̋ «έξυπνη̋, διατηρήσιµη̋ και χωρί̋ 

αποκλεισµού̋ ανάπτυξη̋».  

Η έκθεση τονίζει τα πλεονεκτήµατα του 

σχεδιασµού τη̋ χρηµατοδότηση̋ σύµφωνα µε τι̋ 

ανάγκε̋ τη̋ εθνική̋ και περιφερειακή̋ 

ανάπτυξη̋, και µε αυτόν τον τρόπο ξεκινά µια 

συζήτηση µε θέµα τον τρόπο µε τον οποίο η 

γενική κατάρτιση τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ µπορεί 

να διασφαλίσει ότι κάθε κονδύλι θα συµβάλει 

αποτελεσµατικά στην επίτευξη των στόχων τη̋ 

πολιτική̋ τη̋ Ευρώπη̋ 2020.  

Στην έκθεση προβάλλεται επίση̋ ο ισχυρισµό̋ 

ότι ο προγραµµατισµό̋ και οι κύκλοι διαχείριση̋ 

τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ θα πρέπει να 

αναδιατυπωθούν για να εξασφαλιστεί ότι αυτοί 

οι στόχοι µετατρέπονται σε προτεραιότητε̋ 

επενδύσεων. Για να γίνει αυτό, η Επιτροπή 

προτείνει να θεσπιστεί ένα ολοκληρωµένο 

στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο θα αναφέρονται  
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 λεπτοµερώ̋ οι προτεραιότητε̋, οι στόχοι και οι 

µεταρρυθµίσει̋ που χρειάζονται για τη 

µεγιστοποίηση του αντικτύπου των επενδύσεων 

συνοχή̋. 

 

Μια σύµβαση µεταξύ των κρατών µελών και τη̋ 

Επιτροπή̋ θα διευκρίνιζε τον τρόπο µε τον οποίο θα 

επιτευχθούν οι εν λόγω προτεραιότητε̋ και οι 

στόχοι, µε βάση τα µελλοντικά Εθνικά 

Μεταρρυθµιστικά Προγράµµατα. Το έργο αυτό θα 

περιλάµβανε τον καθορισµό σαφών και µετρήσιµων 

στόχων και θα έδινε έµφαση στη σηµασία του 

εθνικού συντονισµού τη̋ χρηµατοδότηση̋ από 

διαφορετικέ̋ πηγέ̋ τη̋ ΕΕ µε σκοπό να 

εξασφαλιστούν αποτελεσµατική υλοποίηση και 

ορατά αποτελέσµατα.  

Μια άλλη ιδέα είναι να δοθούν κίνητρα ώστε η 

υλοποίηση των προγραµµάτων συνοχή̋ να καταστεί 

όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική και φιλόδοξη. 

Ένα ποσοστό τη̋ χρηµατοδότηση̋ τη̋ συνοχή̋ θα 

µπορούσε να δεσµευτεί και να διατεθεί στι̋ εθνικέ̋ 

και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ ανάλογα µε την ποιότητα 

των προγραµµάτων που υποβάλλουν και την πρόοδό 

του̋. Η έκθεση προτείνει επίση̋ ιδέε̋ για την 

απλοποίηση του συστήµατο̋ υλοποίηση̋, 

περιορίζοντα̋ τη γραφειοκρατία και βελτιώνοντα̋ 

την αξιολόγηση, τι̋ επιδόσει̋ και τα αποτελέσµατα 

µέσω αποτελεσµατικότερη̋ στοχοθέτηση̋.  
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Ε λλη ν ικ ή

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

� Επιδότηση διεθνών δράσεων της 
νεολαίας 

� Συµπράξεις ερευνητικού χαρακτήρα 

� Οι Ευρωπαϊκές Πόλεις του Αϋριο 

� Ευρω-µεσογειακή Στρατηγική για τον 
Πολιτισµό 

� Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς 

� Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών 

� Χρηστή διακυβέρνηση και Περιφερειακή 
Πολιτική της ΕΕ 

� Οι πλέον οικονοµικά δυναµικές πόλεις σε 
παγκόσµιο επίπεδο 
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1. Ευρωπἀκό Πρόγραµ1. Ευρωπἀκό Πρόγραµ1. Ευρωπἀκό Πρόγραµ1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για του̋ µα «Ευρώπη για του̋ µα «Ευρώπη για του̋ µα «Ευρώπη για του̋ 

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

Tο 2011 αποτελεί το πέµπτο έτο̋ υλοποίηση̋ των 

επιµέρου̋ δράσεων του Προγράµµατο̋, του οποίου το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και 

Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋ (∆/νση Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών) αποτελεί το 

εθνικό σηµείο επαφή̋. Στη διάρκεια του έτου̋ το 

Πρόγραµµα θα υλοποιηθεί εντό̋ του ακόλουθου 

πολιτικού πλαισίου: 

 

� Μέσα στο 2011 θα αποτυπωθούν τα πρώτα 

αποτελέσµατα όσον αφορά στα δικαιώµατα 

του πολίτη µετά την ενσωµάτωση του Χάρτη 

των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στη Συνθήκη τη̋ 

Λισσαβώνα̋. 

� Το 2011 θα αποτελέσει το πρώτο έτο̋ 

εφαρµογή̋ τη̋ Στρατηγική̋ για έξυπνη, 

βιώσιµη και χωρί̋ αποκλεισµού̋ ανάπτυξη για 

την Ευρώπη του 2020. 

� Το 2011 έχει οριστεί ω̋ Ευρωπἀκό Έτο̋ 

Εθελοντικών δράσεων που προάγουν την ενεργό 

ιδιότητα του πολίτη. 
 

 

Ε λλη ν ικ ή



∆ράση 1 Ενεργοί Πολίτε̋ για την Ευρώπη 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά σε πρωτοβουλίε̋ 

πολιτών σύµφωνα µε το βασικό στόχο του  

Προγράµµατο̋ «να έλθουν σε επαφή οι πολίτε̋ 

των τοπικών κοινωνιών από όλη την Ευρώπη 

για να µοιραστούν και να ανταλλάξουν 

εµπειρίε̋, γνώµε̋ και αξίε̋, για να πάρουν 

µαθήµατα από την ιστορία και για να 

δηµιουργήσουν για το µέλλον». Η δράση 

ενθαρρύνει συναντήσει̋, ανταλλαγέ̋ και 

συζητήσει̋ µεταξύ Ευρωπαίων πολιτών από 

διαφορετικέ̋ χώρε̋ µε διαφορετικού̋ τρόπου̋. 

Μέτρο 1.1 Συναντήσει̋ Πολιτών 

Αδελφοποιηµένων Πόλεων 
Οι συναντήσει̋ πολιτών αφορούν την άµεση  

συµµετοχή των πολιτών αδελφοποιηµένων 

πόλεων ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο 

τη̋ προετοιµασία̋ τη̋ επισηµοποίηση̋ τη̋  

σχέση̋ του̋. Οι εκδηλώσει̋ που οργανώνονται 

στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν 

θεµατικό περιεχόµενο σύµφωνα µε τι̋ 

προτεραιότητε̋ του Προγράµµατο̋. 

    

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

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

 

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

Μέτρο 1.2 Θεµατική ∆ικτύωση 

Αδελφοποιηµένων Πόλεων 

    

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

δραστηριοτήτων (όπω̋ συναντήσει̋ πολιτών, 

συναντήσει̋ εργασία̋ εµπειρογνωµόνων και 

συνέδρια στο πλαίσιο του δικτύου) γύρω από 

το ίδιο θέµα. Αναµένεται επίση̋ να παράγουν, 

στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, 

επικοινωνιακά εργαλεία µε στόχο την 

προώθηση τη̋ δοµηµένη̋ και βιώσιµη̋ 

θεµατική̋ δικτύωση̋ και τη διάδοση των 

αποτελεσµάτων των δράσεων. 

    

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

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

 

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋    

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών  

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών 

Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνεί̋ Οργανισµού̋ 

Εθνικό σηµείο επαφή̋:  

Αντώνη̋ Καρβούνη̋ 

Τηλ: 210 3744735 

Φαξ: 210 3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

             international@ypes.gr 

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

GovermentA/InternationalCooperations/European

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

Το Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋ είναι µια 

πρωτοβουλία του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ που 

ξεκίνησε το 1972 και παρέχει οικονοµική 

υποστήριξη σε ευρωπἀκέ̋ δράσει̋ τη̋ 

νεολαία̋. Από την ηµεροµηνία τη̋ σύστασή̋ του, 

300.000 νέοι, ηλικία̋ µεταξύ 15 και 30 ετών, 

προερχόµενοι κυρίω̋ από κράτη µέλη του 

οργανισµού, έχουν συµµετάσχει σε επιδοτούµενε̋ 

δράσει̋ του Ιδρύµατο̋. Σκοπό̋ των 

υποστηριζόµενων δραστηριοτήτων είναι η 

προώθηση τη̋ ειρήνη̋, τη̋ αµοιβαία̋ 

κατανόηση̋ και τη̋ συνεργασία̋ στο πνεύµα 

σεβασµού των θεµελιωδών αξιών του Συµβουλίου 

τη̋ Ευρώπη̋, δηλαδή των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, τη̋ δηµοκρατία̋, τη̋ ανοχή̋ και 

τη̋ αλληλεγγύη̋.   

Οι επιδοτούµενε̋ δράσει̋ ταξινοµούνται σε 

τέσσερι̋ κατηγορίε̋: 

-διεθνεί̋ συναντήσει̋ επικεφαλή̋ οργανώσεων 

νεολαία̋ (κατηγορία Α) 

-δραστηριότητε̋ νεολαία̋, πέραν των 

συναντήσεων (κατηγορία Β) 

-υποστήριξη διοικητική̋ διαχείριση̋ διεθνών µη 

κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων νεολαία̋ 

(κατηγορία Γ) 

-πιλοτικά σχέδια (κατηγορία ∆) 

 

Επιλέξιµοι φορεί̋ των ανωτέρω επιχορηγούµενων 

δράσεων είναι κυρίω̋ µη κυβερνητικέ̋ 

οργανώσει̋ ή δίκτυα νεολαία̋. 

Στην τρέχουσα περίοδο, επιδοτούνται οι 

λειτουργικέ̋ δαπάνε̋ που αφορούν δράσει̋ των 

οργανώσεων ή των δικτύων νεολαία̋ σε ετήσια ή 

ακόµη τριετή βάση (κατηγορία Γ). Βασική 

πρὁπόθεση για την επιλεξιµότητα του φορέα 

είναι η δικτύωσή του σε τουλάχιστον επτά (7) 

κράτη-µέλη του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋. 

    

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

EuropeaEuropeaEuropeaEuropeannnn    YouthYouthYouthYouth    FoundationFoundationFoundationFoundation    

Directorate of Youth and Sport 

Council of Europe  

30 rue Pierre de Coubertin  

F-67000 Strasbourg  

Tηλ: +33 3 88 41 20 19  

Φαξ: +33 3 90 21 49 64  

email:  eyf@coe.int  

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

 

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

∆ράσει, 2007∆ράσει, 2007∆ράσει, 2007∆ράσει, 2007----2013»2013»2013»2013»    
    
Το πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» για την 

περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και 

ενδυνάµωση τη̋ δράση̋ και τη̋ συνεργασία̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) στο πλαίσιο του 

προγράµµατο̋ «Νεολαία» τη̋ περιόδου 2000-06 

και του προγράµµατο̋ 2004-06 για την 

προώθηση των οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋. Με     
 



Επιµέρου̋ ∆ράση 1.3 - ∆ηµοκρατικά Σχέδια για 

Νέου̋:        

    

Τα ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋ υποστηρίζουν 

τη συµµετοχή των νέων στο δηµοκρατικό βίο των 

τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών κοινοτήτων 

του̋, όπω̋ και σε διεθνέ̋ επίπεδο.  

∆ράση 2 - Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία  

Σκοπό̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Εθελοντική̋ Υπηρεσία̋ 

είναι να υποστηρίζει τη συµµετοχή των νέων σε  

διάφορε̋ µορφέ̋ εθελοντικών δραστηριοτήτων, 

τόσο εντό̋ όσο και εκτό̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋.  

 

∆ράση 3 — Νεολαία στον κόσµο  

Επιµέρου̋ ∆ράση 3.1 — Συνεργασία µε τι̋ 

γειτονικέ̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋  

 

∆ράση 4 – Υποστηρικτικά µέτρα για τη Νεολαία 

 

Επιµέρου̋ ∆ράση 4.3 - Κατάρτιση και δικτύωση 

όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ 

νεολαία̋ και των οργανώσεων νέων 

 

Υποστηρίζονται  ειδικότερα η ανταλλαγή 

εµπειριών, εµπειρογνωµοσύνη̋ και ορθών 

πρακτικών, καθώ̋ και δραστηριότητε̋ που 

µπορούν να οδηγήσουν σε µακροχρόνια ποιοτικά 

σχέδια, συµπράξει̋ και δίκτυα. 

 

 

∆ράση 5 – Υποστήριξη τη̋ ευρωπἀκή̋ 

συνεργασία̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ 

 

Επιµέρου̋ ∆ράση 5.1 - Συναντήσει̋ νέων και 

αρµοδίων τη̋ πολιτική̋ για τη νεολαία     
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

            

σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην 

κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα αποσκοπεί 

στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι ανήκουν στην 

Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει επίση̋ να 

συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και 

κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να καταστήσει 

δυνατή την ανάπτυξη τη̋ αίσθηση̋ τη̋ 

αµοιβαία̋ αλληλεγγύη̋ και κατανόηση̋ των 

νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό αποτελεί 

επίση̋ τη συνέχεια των στόχων τη̋ διαδικασία̋ 

τη̋ Λισσαβώνα̋. 

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, οι επιλέξιµοι 

φορεί̋ µπορούν να υποβάλλουν προτάσει̋ για 

επιδότηση σχεδίων στο πλαίσιο των ακόλουθων 

δράσεων του προγράµµατο̋: 

∆ράση 1 - Νεολαία για την Ευρώπη 

 

Επιµέρου̋ ∆ράση 1.1 - Ανταλλαγέ̋ Νέων  

Οι Ανταλλαγέ̋ Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε 

οµάδε̋ νέων από διαφορετικέ̋ χώρε̋ να 

συναντώνται και να µαθαίνουν ο ένα̋ για τον 

πολιτισµό του άλλου. Οι οµάδε̋ οργανώνουν από 

κοινού την ανταλλαγή γύρω από ένα θέµα 

αµοιβαίου ενδιαφέροντο̋.  

 

Επιµέρου̋ ∆ράση 1.2 — Πρωτοβουλίε̋ για τη 

νεολαία  

Οι πρωτοβουλίε̋ για τη νεολαία υποστηρίζουν 

οµαδικά σχέδια που καταρτίζονται σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Υποστηρίζουν 

επίση̋ τη δικτύωση παρόµοιων σχεδίων µεταξύ 

διαφορετικών χωρών, προκειµένου να ενισχύουν 

την ευρωπἀκή πτυχή του̋ και να ενδυναµώνουν 

τη συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειριών. 

 

 

 



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

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Η συγκεκριµένη επιµέρου̋ δράση υποστηρίζει 

τη συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειριών 

µεταξύ των νέων, σεµινάρια και διαρθρωµένο 

διάλογο µεταξύ των νέων, όσου̋ 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ 

και του̋ αρµόδιου̋ τη̋ πολιτική̋ για τη 

νεολαία.  
 

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

Συντονίστρια Προγράµµατο̋: 

κα Αναστασία Φιλίνη  

τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

E-mail: a.filini@neagenia.gr 

Ιστοσελίδα: http://eur-

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

2010:333:0012:0016:EL:PDF 

 

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

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

ανάπτυξη τη̋ Κοινότητα̋ ω̋ προηγ�ένη̋ 

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

οικονο�ική ανάπτυξη, καλύτερε̋ και 

περισσότερε̋ θέσει̋ απασχόληση̋ και 

�εγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα̋, 
 

παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του 

περιβάλλοντο̋ για τι̋ �ελλοντικέ̋ γενιέ̋. 

Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση των 

ανταλλαγών, τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ 

κινητικότητα̋ �εταξύ των συστη�άτων  
 

 

εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ στην Κοινότητα 

ώστε να καταστούν παγκόσ�ιο ση�είο 

ποιοτική̋ αναφορά̋». Για την τρέχουσα 

χρονική περίοδο, οι ΟΤΑ  µπορούν να 

υποβάλλουν αιτήσει̋ επιδότηση̋ για τα 

κάτωθι επιµέρου̋ προγράµµατα: 

 

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

ανάγκε̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋ στον το�έα 

τη̋ επαγγελ�ατική εκπαίδευση̋ και 

κατάρτιση̋ (εκτό̋ του τριτοβάθ�ιου επιπέδου), 

�ε την επιχορήγηση πολυ�ερών σχεδίων, 

δικτύων και δράσεων διακρατική̋ 

κινητικότητα̋. 

To Πρόγρα��α Grundtvig    επιχορηγεί δράσει̋ 

για την προώθηση τη̋ ευρωπἀκή̋ 

συνεργασία̋, τη̋ ποιότητα̋, τη̋ καινοτο�ία̋ 

και τη̋ ευρωπἀκή̋ διάσταση̋ σε όλου̋ του̋ 

το�εί̋ εκπαίδευση̋ ενηλίκων. Απευθύνεται σε 

κάθε ίδρυ�α/οργανισ�ό/φορέα που 

δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

ανεξαρτήτω̋ αν ανήκει στην τυπική, �η τυπική 

ή άτυπη εκπαίδευση.  

Προθεσµίε̋:Προθεσµίε̋:Προθεσµίε̋:Προθεσµίε̋:    

Πρόγρα��α Leonardo da Vinci (υποβολή 

προτάσεων στην εθνική αρχή του 

προγράµµατο̋) 

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

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

Πολυµερή σχέδια για τη µεταφορά καινοτοµία̋: 

28 Φεβρουαρίου 201128 Φεβρουαρίου 201128 Φεβρουαρίου 201128 Φεβρουαρίου 2011    

    



το 1984, τα προγράµµατα πλαίσιο έχουν 

διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην 

πολυεπιστηµονική έρευνα και τι̋ συνεργατικέ̋ 

δραστηριότητε̋ στην Ευρώπη και εκτό̋ των 

ευρωπἀκών συνόρων. Το 7ο ΠΠ συνεχίζει αυτό 

το έργο και είναι µεγαλύτερο και πιο περιεκτικό 

από τα προγενέστερα προγράµµατα για την 

έρευνα. Με διάρκεια εφαρµογή̋ από το 2007 ω̋ 

το 2013, το πρόγραµµα διαθέτει πρὁπολογισµό 

53,2 δισ. ευρώ για τη συνολική επταετή 

διάρκειά του, τον µεγαλύτερο που έχει διατεθεί 

µέχρι σήµερα για παρόµοια προγράµµατα. 

 

Το 7ο ΠΠ χρηµατοδοτεί δράσει̋ στο πλαίσιο 

τεσσάρων ειδικών προγραµµάτων: 

-Συνεργασία. 

-Ιδέε̋. 

-Άνθρωποι. 

-Ικανότητε̋. 

 

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, ειδικό 

ενδιαφέρον για του̋ ΟΤΑ (κυρίω̋ για τι̋ 

Περιφερειακέ̋ Αυτοδιοικήσει̋) παρουσιάζουν οι 

προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων στο πλαίσιο 

του ειδικού προγράµµατο̋ Συνεργασία. Το 

Πρόγραµµα «Συνεργασία» υποστηρίζει έργα 

διεθνού̋ συνεργασία̋ µέσα στην 

Ευρωπἀκή Ένωση και εκτό̋ αυτή̋. Το 

πρόγραµµα προάγει την πρόοδο τη̋ γνώση̋ και 

τη̋ τεχνολογία̋ σε 10 θεµατικού̋ τοµεί̋, οι  

 

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Πρόγρα��α Grundtvig (υποβολή προτάσεων 

στην εθνική αρχή του προγράµµατο̋) 

Εργαστήρια: 21 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 2011    

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

 

Προγράµµατα Leonardo da Vinci & Grundtvig  

Πολυµερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά µέτρα 

(υποβολή προτάσεων στον Εκτελεστικό 

Οργανισµό για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισµό 

και τα Οπτικοακουστικά Μέσα τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

Μακρή 1 και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 

(Μακρυγιάννη) 

117 42- Αθήνα 

Τηλ::::210-3726344-45, 210-3726373 

Φαξ: : : : 210-3221863, 210- 3312759 

Ε-mail: : : : iky@hol.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.iky.gr 

    

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

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

    
Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα 

και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το 

βασικό µέσο χρηµατοδότηση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋ για την έρευνα στην Ευρώπη. Το 7ο ΠΠ 

είναι ο φυσικό̋ διάδοχο̋ του έκτου 

προγράµµατο̋ πλαίσιου (6ο ΠΠ) και αποτελεί 

καρπό πολυετών διαβουλεύσεων µε την 

επιστηµονική κοινότητα, ιδρύµατα ερευνών και 

φορεί̋ χάραξη̋ πολιτικών, όπω̋ και άλλου̋ 

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

και ερευνητικά ζητήµατα. Η στήριξη και η 

ενδυνάµωση τη̋ έρευνα̋ θα γίνει µε στόχο την 

αντιµετώπιση ευρωπἀκών κοινωνικών, 

οικονοµικών, περιβαλλοντικών, βιοµηχανικών 

προκλήσεων, καθώ̋ και προκλήσεων δηµόσια̋ 

υγεία̋, την εξυπηρέτηση του δηµοσίου 

συµφέροντο̋ και τη στήριξη των 

αναπτυσσόµενων χωρών. 

 

Αναφορικά µε την πρόσφατη πρόσκληση 

υποβολή̋ προτάσεων στο πλαίσιο του 

Προγράµµατο̋ «Συνεργασία» (FP7-ERANET-2011-

RTD) θα χρηµατοδοτηθούν ερευνητικέ̋ 

δραστηριότητε̋ στου̋ ακόλουθου̋ 

θεµατικού̋ τοµεί̋: 

 

� Υγεία, 

� Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

� Νανοεπιστήµε̋, νανοτεχνολογίε̋, υλικά 

και νέε̋ τεχνολογίε̋ παραγωγή̋, 

� Ενέργεια, 

� Μεταφορέ̋ (συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ 

αεροναυτική̋), 

� Κοινωνικοοικονοµικέ̋ και ανθρωπιστικέ̋ 

επιστήµε̋. 

Σύµφωνα µε τα ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητα̋, 

οι δράσει̋ θα πρέπει να είναι στρατηγικά 

σχεδιασµένε̋ και να υλοποιηθούν σε εθνικό ή  

  

 

 

περιφερειακό επίπεδο. Στόχο̋ του σχεδίου ERA-

NET είναι η δηµιουργία µία̋ διεθνική̋ 

σύµπραξη̋, ενό̋ πλαισίου υλοποίηση̋ δηµόσιων 

ερευνητικών προγραµµάτων µε τη συµµετοχή 

εθνική̋ ή περιφερειακή̋ αρχή̋, σε ρόλο 

συντονιστή. Ο ελάχιστο̋ αριθµό̋ εταίρων σε 

αυτό το συνεργατικό σχέδιο είναι τρία (3) 

ανεξάρτητα νοµικά πρόσωπα που έχουν έδρα 

διαφορετικό κράτο̋-µέλο̋.  

 

Ο ελάχιστο̋ αριθµό̋ εταίρων είναι δύο φορεί̋ 

από διαφορετικά κράτη-µέλη. 

    

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

    

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

 

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

n=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312 

 

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

Γενική Γραµµατεία Έρευνα̋ & Τεχνολογία̋ 

Υπόψη ∆ρ. Ευθύµιο̋ Σακελλαρίου 

Τηλ: 210 7710770 

Φαξ: 210 7702720 

E-mail: esak@gsrt.gr 
 

 

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

 



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

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

 
Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ 

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

πρωτοβουλία του ∆ήµου Αµαρουσίου 

δηµιουργήθηκε το ευρωπἀκό δίκτυο πόλεων 

ποιότητα̋ Q-Cities µε τη  συµµετοχή 36 

ευρωπἀκών δήµων από 11 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. Εν 

προκειµένω, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

3ου φόρουµ Ευρωπἀκού Συνεδρίου Ποιότητα̋ µε 

τίτλο "Φόρουµ Ευρωπαίων Πολιτών και ∆ήµων: 

Στοχεύοντα̋ σε πόλει̋ ποιότητα̋, στοχεύοντα̋ 

σε µια καλύτερη καθηµερινότητα", που 

διοργανώθηκε µε την υποστήριξη του ανωτέρω 

προγράµµατο̋, υπογράφηκε από του̋ εταίρου̋ 

του δικτύου ο Ευρωπἀκό̋ Όρκο̋ Ποιότητα̋ για 

την προώθηση προγραµµάτων συνεργασία̋ στο 

πεδίο τη̋ ποιότητα̋ και των διοικητικών 

νεωτερισµών για την εξυπηρέτηση του πολίτη-

δηµότη. Βασικοί στόχοι του δικτύου είναι οι εξή̋: 

 

� Συνεργασία στη διαµόρφωση νέου κώδικα    

προσωπικού που να ανταποκρίνεται στι̋ 

αυξηµένε̋ απαιτήσει̋ των σύγχρονων 

κοινωνιών.    

� Ανάληψη κοινών εκπαιδευτικών    

προγραµµάτων, δεδοµένου ότι οι σηµαντικέ̋ 

καινοτοµίε̋ µπορούν να επιτευχθούν µόνο 

µέσω ενό̋ ευαισθητοποιηµένου και 

καταρτισµένου προσωπικού.    

 

 
 

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

    

� Κοινό̋ προγραµµατισµό̋ πιλοτικών    

εφαρµογών ώστε να επιτυγχάνεται η 

αποτίµηση των καινοτοµιών πριν τη 

γενίκευση τη̋ εφαρµογή̋ του̋. 

� Ανταλλαγή εµπειριών στη διαµόρφωση    

πολιτικών και πρακτικών σχετικών µε 

διοικητικέ̋ καινοτοµίε̋ που θα οδηγήσουν 

στη βελτίωση τη̋ αµφίδροµη̋ επικοινωνία̋ 

µε του̋ πολίτε̋ και την αναβάθµιση των 

προσφεροµένων υπηρεσιών.    

� Υλοποίηση εντό̋ του δικτύου     

συστηµατικού benchmarking ώστε να 

διευκολύνεται η διάχυση και διασπορά 

καλών πρακτικών.    

� Κοινό̋ προσδιορισµό̋ δεικτών    

αποδοτικότητα̋ και αποτελεσµατικότητα̋.    

� Προώθηση ανταλλαγή̋ εµπειριών και    

εφαρµογή̋ κοινών προγραµµάτων ποιότητα̋ 

σε Ευρωπἀκέ̋ πόλει̋ και δήµου̋.     

� Ανάληψη κοινών δράσεων για τι̋    

πόλει̋, που επιθυµούν να µετατραπούν σε 

πόλει̋ ποιότητα̋ και εξυπηρέτηση̋, µε την 

ανάπτυξη κοινών στρατηγικών µεταξύ του̋ 

και απώτερο στόχο την εξάπλωση των 

στρατηγικών αυτών σε ευρύτερη ευρωπἀκή 

κλίµακα.    
 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

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

Βα̋. Σοφία̋ 9 & ∆. Μόσχα, 

Τ.Κ. 151 24 Μαρούσι 

Τηλ: 213 20 38 306 

Φαξ: 210 87 60 534 

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



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

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

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

Η Περιφέρεια µε το Περιφερειακό Ταµείο 

Ανάπτυξη̋ Βορείου Αιγαίου συµµετέχει 

ω̋ εταίρο̋ στο Έργο ERMIS    - Effective 

Reproducible Model of Innovation Systems 

(Ανάπτυξη ενό̋ Αποτελεσµατικού και 

Μεταβιβάσιµου Προτύπου ∆ιαχείριση̋ Τοπικών 

Συστηµάτων Καινοτοµία̋).  

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του 

∆ιαπεριφερειακού Προγράµµατο̋ Ευρωπἀκή̋ 

Εδαφική̋ Συνεργασία̋ INTERREG IVC    και 

συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ και 

25% από Εθνικού Πόρου̋.  

 

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξη̋ Βορείου 

Αιγαίου και το Εµπορικό Επιµελητήριο τη̋ Σάµου 

αποτελούν του̋ έλληνε̋ εταίρου̋ του έργου, ενώ 

σε αυτό µετέχουν εταίροι από την Γαλλία, την 

Ιταλία την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την 

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

µε Επικεφαλή̋ Εταίρο το Εµπορικό και 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο τη̋ Γαλλική̋ Ριβιέρα̋. 

Το έργο έχει χρονική διάρκεια τριάντα έξι µήνε̋ 

και ολοκληρώνεται το ∆εκέµβριο του 2012.  

 

Το έργο ERMIS φορά την ανάπτυξη, ενό̋ 

αποτελεσµατικού και µεταβιβάσιµου πρότυπου 

διαχείριση̋ τοπικών συστηµάτων καινοτοµία̋ 

(Local Innovation Systems) µε σκοπό την ενίσχυση 

τη̋ καινοτοµία̋ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

οι οποίε̋ κατά κοινή παραδοχή αποτελούν την 

ραχοκοκαλιά των τοπικών κοινωνιών των 

περιφερειών και ιδιαίτερα αυτών µε τα 

οικονοµικά, κοινωνικά αλλά και γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά τη̋ Περιφέρεια̋ Βορείου Αιγαίου. 

 

 
 

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

 

� η ανταλλαγή έµπειρων και καλών 

πρακτικών ανάµεσα στου̋ εταίρου̋, 

σχετικά µε τι̋ καλύτερε̋ µεθόδου̋, που 

µπορούν να καταστήσουν ένα τοπικό 

σύστηµα καινοτοµία̋ αποτελεσµατικό, 

� η από κοινού µελέτη αυτών των 

καλύτερων πρακτικών, 

� ο σχεδιασµό̋ και ανάπτυξη 

µεθοδολογικών εργαλείων διαχείριση̋ των 

τοπικών συστηµάτων καινοτοµία̋. 

 

Η Ε.Ε. προωθεί ευρέω̋ τη διαχείριση και το 

συντονισµό των δηµόσιων πολιτικών ω̋ 

παράγοντα κλειδί για την καινοτοµία στι̋ 

τοπικέ̋ ή περιφερειακέ̋ στρατηγικέ̋ 

καινοτοµία̋. Σε αυτό το πλαίσιο, µέσω του ERMIS 

ενθαρρύνεται η στενή διαπεριφερειακή 

συνεργασία µεταξύ των οργανώσεων 

επιχειρησιακή̋ υποστήριξη̋, των κέντρων 

γνώση̋ και των φορέων χάραξη̋ πολιτική̋ 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    

Αργ. Εφταλιώτη 3- Μυτιλήνη Τ.Κ 81100 

Τηλ:22510-37737 47370 

Φαξ:22510-27589 

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



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

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

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

 

Το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Κρωπία̋ 

συµµετέχει, για τη διετία 2009-2011, στο 

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα δια βίου µάθηση̋ 

Grundtvig partnership, µε εταίρου̋, αντίστοιχου̋ 

οργανισµού̋ από τι̋ χώρε̋ τη̋ Λιθουανία̋, τη̋ 

∆ηµοκρατία̋ τη̋ Τσεχία̋, τη̋ Πολωνία̋, τη̋ 

Κύπρου και τη̋ Ιταλία̋, µε θέµα «Καινοτόµε̋ 

Μέθοδοι Προαγωγή̋ τη̋ Υγεία̋ για Ενήλικε̋». Το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα βοηθά του̋ στόχου̋ του 

Πνευµατικού Κέντρου για την προαγωγή τη̋ 

υγεία̋ των δηµοτών τη̋ πόλη̋, µε την ανάπτυξη 

των κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων και 

µεθόδων και την πραγµατοποίηση σεµιναρίων. Εν 

προκειµένω, οι στόχοι του ανωτέρω 

προγράµµατο̋ είναι οι εξή̋: 

� Η ανταλλαγή απόψεων για την αντίληψη 

που επικρατεί σε επίπεδο Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋ σε ότι αφορά στην υγεία (υγιεινή 

διατροφή, υγιέ̋ περιβάλλον, φυσικέ̋ 

δραστηριότητε̋, η πρόληψη επιβλαβών 

συνηθειών κ.α.). 

� Η γνωριµία µε εκπαιδευτικά µέσα και 

µεθόδου̋ προαγωγή̋ τη̋ υγεία̋, που 

εφαρµόζονται στι̋ χώρε̋ - µέλη του 

προγράµµατο̋.  

 

 

� Η δόµηση ερωτηµατολογίου σχετικού µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη̋ κάθε χώρα̋, 

τι̋ ιδιοµορφίε̋ τη̋ εκπαίδευση̋ σε 

θέµατα υγεία̋, τα προβλήµατα που 

υπάρχουν και του̋ τρόπου̋ επίλυσή̋ 

του̋.  

� Η ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των 

εταίρων και η προώθηση ενό̋ υγιεινού 

τρόπου ζωή̋ στην κοινότητα. 

� Η προετοιµασία υλικού ενηµέρωση̋ - 

διάδοση̋.  

� Η διοργάνωση σχετικών θεµατικών 

σεµιναρίων σε κάθε χώρα - εταίρο, µετά 

την ανάλυση ανίχνευση̋ αναγκών µέσω 

ερωτηµατολογίου. 

Η σηµασία αυτών των δράσεων και συνεργασιών  

σε ευρωπἀκό επίπεδο ενισχύει και επιβεβαιώνει 

την διαπολιτισµική ταυτότητα τη̋ Ε.Ε. και 

διαµορφώνει µια πολιτική συνεργασιών και 

ανταλλαγή̋ τεχνογνωσία̋ µεταξύ των ειδικών 

τη̋ εκπαίδευση̋. Περαιτέρω, η χρησιµότητα τη̋ 

συµµετοχή̋ του ∆ήµου στο συγκεκριµένο 

πρόγραµµα προβάλλει το Κορωπί και τι̋ 

πολιτικέ̋ του σε άλλε̋ χώρε̋ τη̋ Ε.Ε και 

συµβάλλει σε µια εξωστρεφή αντίληψη που 

βοηθάει µια τοπική κοινωνία να ενταχθεί σε µια 

µεγαλύτερη κοινότητα µελών που προωθεί 

πρωτότυπε̋ µεθόδου̋ άτυπη̋ εκπαίδευση̋. 

 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλου̋ του̋ 

ενήλικε̋ πολίτε̋ του ∆ήµου, που εντάσσονται 

στην άτυπη εκπαίδευση. Μετά το τέλο̋ του 

προγράµµατο̋ θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό 

σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και θα 

δηµιουργηθεί ιστοσελίδα.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Κρωπία̋ 

Νικ. Ντούνη 6  

Τ.Κ.19400 Κορωπί 

Τηλ.: 210 66 28 370, 210 66 26 105 

Φαξ: 210 66 24 963  

Ε-mail: pkkoropi@pkkoropi.gr  

Ιστοσελίδα: www.koropi.gr  

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ  
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4.4.4.4.    ∆ήµο̋ Χερσονήσου∆ήµο̋ Χερσονήσου∆ήµο̋ Χερσονήσου∆ήµο̋ Χερσονήσου::::    
««««Lend@HandLend@HandLend@HandLend@Hand»»»»    

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

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

θέµατα κοινωνικού περιεχοµένου, 

δραστηριοποιείται στα κοινοτικά προγράµµατα 

µε τη συµµετοχή του ω̋ συνδιοργανωτή̋-εταίρο̋ 

στη δράση «Lend@Hand», στο πλαίσιο του 

ευρωπἀκού προγράµµατο̋ «Επιστροφή-

Μεταναστευτική ∆ιαχείριση σε ∆ράσει̋ 

Αλληλεγγύη̋». Το εγκεκριµένο πρόγραµµα 

στοχεύει στην ανάδειξη του φαινοµένου του 

Trafficking (∆ιεθνική Σωµατεµπορία) και τι̋ 

δυσκολίε̋ που αντιµετωπίζουν τα θύµατα όσον 

αφορά στην επιστροφή του̋ στι̋ χώρε̋ 

προέλευση̋. Επικεφαλή̋-διοργανωτή̋ του 

προγράµµατο̋ είναι η µη κυβερνητική οργάνωση 

Tampep Onlus Assosiation από την Ιταλία, καθώ̋ 

και οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί: Anti-Slavery 

International από την Αγγλία (δραστηριοποιείται 

στην κάθε είδου̋ εκµετάλλευση ανθρώπων), 

Animus Association από τη Βουλγαρία (βοηθάει τα 

θύµατα βία̋ και εκµετάλλευση̋) και Sex Education 

Foundation από την Ουγγαρία (ασχολείται µε 

προγράµµατα σεξουαλική̋ εκπαίδευση̋).  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Χερσονήσου 
Γραφείο ∆ηµάρχου 

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

 

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

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

 

Με τη συµµετοχή καλλιτεχνικών οµάδων νέων 

ανθρώπων τη̋ πόλη̋ του Αλίµου 

πραγµατοποιήθηκε η δράση µε τον τίτλο 

«Ανοιχτή Πόρτα», στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού 

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

Γενικό̋ σκοπό̋ τη̋ εν λόγω πρωτοβουλία̋ ήταν 

να δώσει την ευκαιρία σε νέου̋ ανθρώπου̋, οι 

οποίοι µπορεί να αντιµετωπίζουν οικονοµικά, 

κοινωνικά, οικογενειακά ή ακόµα και 

προβλήµατα υγεία̋, να εκφραστούν. 

 

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

συνεργασία µε την ιταλική περιφέρεια Βενέτο, τη 

σουηδική πόλη τη̋ Ουπσάλα, τι̋ δηµοτικέ̋ 

αρχέ̋ του Λίβερπουλ και τη̋ Μαδρίτη̋, το 

πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου και άλλε̋ πέντε 

ΜΚΟ, αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση και 

αναγνώριση τη̋ χρησιµότητα̋ τη̋ άτυπη̋ 

εκπαίδευση̋ για του̋ νέου̋ ανθρώπου̋ στο 

πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών των 

ευρωπἀκών διοικήσεων και στη συµµετοχή των 

οργανώσεων νεολαία̋ στην παροχή βοήθεια̋ σε 

νέου̋ υποβαθµισµένων ευρωπἀκών περιοχών. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Αλίµου 

Γραφείο ∆ηµάρχου 

Αριστοτέλου̋ 53 

Τ.Κ. 17455 Άλιµο̋ 

Τηλ: 213 2008000 

Φαξ: 210 9829249 

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

    

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

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

    
Στο Τµήµα Περιβαλλοντική̋ Τεχνολογία̋ του 

Πανεπιστηµίου Μέρντοκ του Περθ διοργανώνεται 

διεθνέ̋ συνέδριο για τη διερεύνηση καινοτόµων 

µεθόδων διαχείριση̋ των υδάτινων πόρων και των 

υποστηρικτικών οικοσυστηµάτων του̋ µε τη 

συµµετοχή µηχανικών, επιστηµόνων και στελεχών 

των αρµόδιων διευθύνσεων κεντρικών και τοπικών 

 

 

 

αρχών από ολόκληρο τον κόσµο. Στόχο̋ του 

συνεδρίου είναι, µεταξύ άλλων, να εξετάσει τι̋ 

πλέον κατάλληλε̋ υποδοµέ̋ για τη διασφάλιση 

υψηλή̋ ποιότητα̋ νερού και την επίτευξη του 

διττού στόχου τη̋ οικονοµική̋ ανάπτυξη̋ και τη̋ 

οικολογική̋ βιωσιµότητα̋. 

 

Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;    

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

    
 

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

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

αρχιτεκτονική̋, τη̋ χωροταξία̋, των φυσικών 

επιστηµών, τη̋ οικονοµία̋ κ.α. 

πραγµατοποιείται στην πολιτιστική 

πρωτεύουσα του ινδικού κρατιδίου Μαχαράστρα 

διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα τι̋ προκλήσει̋ που 

αντιµετωπίζει το αστικό περιβάλλον  

(περιβάλλον, ολοκληρωµένο̋ σχεδιασµό̋, 

πολιτισµό̋, υποδοµέ̋ και διαχείριση πόρων και 

φυσικών καταστροφών). 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

    

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

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

2011)2011)2011)2011)    

    
Το 1995 ο αµερικανικό̋ φορέα̋ για την  

περιβαλλοντική προστασία  (ΕPA) ξεκίνησε την 

υλοποίηση ενό̋ προγράµµατο̋ ευφυού̋ 

ανάπτυξη̋, στο πλαίσιου του οποίου 

διοργάνωσε εθνικό συνέδριο µε θέµα την 

περιβαλλοντικά ευαίσθητη ανάπτυξη και 

µεγέθυνση. ∆ύο χρόνια αργότερα, σε συνεργασία 

µε το Ινστιτούτο Αστικών Γαιών, 

συγχρηµατοδότησαν το πρώτο συνέδριο ‘Εταίροι 

για µια Ευφυή Ανάπτυξη’. Το φετινό συνέδριο 

που πραγµατοποιείται στη Νότια Καρολίνα, 
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αναγνωρίζοντα̋ τι̋ περιβαλλοντικέ̋, κοινωνικέ̋ 

και οικονοµικέ̋ προκλήσει̋ θα αναζητήσει 

έξυπνε̋ λύσει̋ για τη µείωση τη̋ εξάρτηση̋ στο 

εισαγόµενο πετρέλαιο, τη δηµιουργία πράσινη̋ 

οικονοµία̋ και µια̋ ισόρροπη̋ ανάπτυξη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

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

Η Εθνική Ένωση των Αµερικανικών Πόλεων 

διοργανώνει επιµορφωτικό σεµινάριο αναφορικά 

µε το ρόλο των αιρετών να διαµορφώσουν ένα 

δυναµικό οικονοµικό µέλλον για τι̋ τοπικέ̋ 

κοινότητε̋ και τι̋ πόλει̋ του̋. Ω̋ γνωστόν, αυτό 

που συνιστά ‘επιτυχία’  για την οικονοµική 

ανάπτυξη και την επιλογή των ορθών 

στρατηγικών γι’ αυτήν σε τοπικό επίπεδο 

ποικίλλει από κοινότητα σε κοινότητα. Ωστόσο, 

στη διάρκεια του χρόνου έχει αναδειχθεί 

τουλάχιστον ένα στοιχείο για µια 

µακροπρόθεσµη, βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη: η 

ηγεσία. Ενώ δεν αναµένεται από του̋ αιρετού̋ 

ιδιαίτερη ειδηµοσύνη για θέµατα οικονοµική̋ 

ανάπτυξη̋, ωστόσο, είναι αναγκαίο να είναι 

καλά ενηµερωµένοι και να λαµβάνουν στρατη- 

 

 

γικέ̋ αποφάσει̋, κάνοντα̋ ορθή̋ διαχείριση̋ 

των περιουσιακών στοιχείων και του 

ανθρώπινου δυναµικού τη̋ τοπική̋ αρχή̋ για 

να αξιοποιηθούν µε στρατηγικό τρόπο οι 

σπάνιοι πόροι για την οικονοµική ανάπτυξη τη̋ 

τοπική̋ κοινότητα̋. 

    

    

Στη διάρκεια του σεµιναρίου, οι αιρετοί θα 

κληθούν να αποτιµήσουν το δυναµικό των 

τοπικών κοινοτήτων του̋ βάσει δέκα κριτηρίων: 

πρόσβαση στι̋ αγορέ̋/πελάτε̋, συγκέντρωση 

υπηρεσιών/επιχειρήσεων, υποδοµέ̋ και αγορά 

ακινήτων, αγορά εργατικού δυναµικού, 

διαδικασίε̋ έκδοση̋ αδειών, ποιότητα ζωή̋ τη̋ 

κοινότητα̋, χώροι αναψυχή̋, επιχειρηµατικά 

κίνητρα, τοπική φορολογία, πρόσβαση σε 

πληροφορίε̋ τοπικού ενδιαφέροντο̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

78787878FFFF8888DDDD803803803803AAAA5555DDDD8667/8667/8667/8667/LTILTILTILTI0111011101110111SeminarSeminarSeminarSeminar....pdfpdfpdfpdf 
    



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

   

            

  14 

Τα Οικονοµικά των Φυσικών Τα Οικονοµικά των Φυσικών Τα Οικονοµικά των Φυσικών Τα Οικονοµικά των Φυσικών 

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

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

Υπό την αιγίδα τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ 

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

Στρατηγική̋ για τη µείωση των καταστροφών 

των Ηνωµένων Εθνών, τη̋ Ακαδηµία̋ των 

Επιστηµών για τον Αναπτυσσόµενο Κόσµο και τη̋ 

ΟΥΝΕΣΚΟ, διοργανώνεται διεθνέ̋ σεµινάριο στο 

οποίο θα συµµετάσχουν κοινωνικοί  

 

επιστήµονε̋ για να αξιολογήσουν την οικονοµική 

δαπάνη που συνεπάγονται οι φυσικέ̋ 

καταστροφέ̋ και να αναδείξουν τι̋ προκλήσει̋ 

και τι̋ σχετικέ̋ ερευνητικέ̋ ανάγκε̋ στο πλαίσιο 

στρατηγικών και πολιτικών µείωση̋ των 

συνεπειών των ανθρωπογενών κλιµατικών 

αλλαγών. 

ΠΠΠΠληροφορίε̋:ληροφορίε̋:ληροφορίε̋:ληροφορίε̋:    

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

llll____disastersdisastersdisastersdisasters....htmhtmhtmhtm 

    

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

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

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

καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ, 

παρουσιάζει τρει̋  προσεγγίσει̋ αστικού 

σχεδιασµού: ο φυσικό̋ σχεδιασµό̋, ο 

επικοινωνιακό̋ σχεδιασµό̋ και ο σχεδιασµό̋    που 

βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη (µοντέλο  
     

 

 
 
 
τη̋ δίκαιη̋ πόλη̋). ∆ηµοκρατία, επιείκεια, 

ποικιλοµορφία, βιωσιµότητα και µεγέθυνση 

αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία 

µια̋ δίκαιη̋ πόλη̋. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ διοργανώνει 

συµπόσιο µε θέµα τι̋ τοπικέ̋στρατηγικέ̋ 

χωρικού σχεδιασµού. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

    
Με θέµα το ρόλο του πολιτισµού στην επίτευξη 

των στόχων τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020 για µια 

ευφυή, βιώσιµη και χωρί̋ αποκλεισµού̋ 

ανάπτυξη, η Ευρωπἀκή Επιτροπή διοργανώνει 

το τρίτο συνέδριο ‘Πολιτισµό̋ σε Κίνηση’ όπου 

θα παρουσιαστούν σχέδια µε επίκεντρο τον 

πολιτισµό, επιδοτούµενα από τα ευρωπἀκά 

προγράµµατα  ‘Πολιτισµό̋’, ‘Ευρώπη για του̋ 

Πολίτε̋, ‘∆ια βίου Μάθηση’ κ.α. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

2011)2011)2011)2011)    

    
Τα Πανεπιστήµια τη̋ Μελβούρνη̋ και του 

Σουίνµπερν φιλοξενούν διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα 

τι̋ ανθεκτικέ̋, βιώσιµε̋ πόλει̋ του µέλλοντο̋.  

 

 
Σκοπό̋ του συνεδρίου είναι αφενό̋ η δηµιουργία 

ενό̋ δηµόσιου φόρουµ µε τη συµµετοχή ειδικών  

και εκπροσώπων κοινωνικών και οικονοµικών 

φορέων και αφετέρου τη συγκέντρωση σε έναν 

τόµο νέων θεωρητικών προσεγγίσεων και 

πρακτικών δηµόσιων πολιτικών για τη βιώσιµη 

αστικοποίηση. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

    

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

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

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

    
Σε ακαδηµἀκό και πολιτικό επίπεδο η έννοια τη̋ 

‘συρρίκνωση̋’ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία 

λόγω των πολύµορφων διαστάσεών τη̋ µεταξύ 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών τη̋ 

Ευρώπη̋.  

 

 
    

Σε αυτό το πλαίσιο, υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ 

διοργανώνεται διεθνέ̋ συνέδριο µε στόχο την 

αποτύπωση τη̋ τοπική̋ εµπειρία̋, των 

πρακτικών, των πολιτικών και στρατηγικών για 

την αντιµετώπιση των δηµογραφικών, 

οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών τη̋  

αστική̋ και περιφερειακή̋ συρρίκνωση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

    

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

στα αστικά κέντραστα αστικά κέντραστα αστικά κέντραστα αστικά κέντρα    

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

    
Το Ιατρικό Ερευνητικό Ίδρυµα Garvan 

διοργανώνει το 2ο διεθνέ̋ συνέδριο για το 

επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών ψυχική̋ 

υγεία̋ σε κοινωνικά ευπαθεί̋ οµάδε̋ των  

 

 

 
 
αστικών κέντρων. Πάνω από το 75% του 

πληθυσµού στην Αυστραλία ζει σε πόλει̋ που 

χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά αστέγων 

και οµάδων που πάσχουν από χρόνιε̋ ψυχικέ̋ 

παθήσει̋. Με τη συµµετοχή ειδικών, 

εκπροσώπων τοπικών αρχών και ΜΚΟ, το 

συνέδριο θα εξετάσει τρόπου̋ βελτίωση̋ των 

παρεχοµένων υπηρεσιών από τι̋ δηµοτικέ̋ 

αρχέ̋. 

 

ΠληΠληΠληΠληροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:    

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

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

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

2011)2011)2011)2011)    

    
Με την προβολή βέλτιστων πρακτικών από 

Ευρώπη, ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία και Ασία, το 

τριήµερο διεθνέ̋ συνέδριο για τι̋ αστικέ̋ 

µεταφορέ̋ στο Σίδνευ τη̋ Αυστραλία̋  

 

επικεντρώνεται στη διερεύνηση των σύγχρονων 

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

στρατηγικέ̋ µείωση̋ τη̋ συµφόρηση̋ και στη 

δηµιουργία βιώσιµων πόλεων. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

    

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

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

Η µετάβαση από το στρατηγικό όραµα στην 

υλοποίησή του, οι στρατηγικέ̋ για ένα 

αποτελεσµατικό πλαίσιο ανάπτυξη̋ µια̋ 

βιώσιµη̋ και ευφυού̋ πόλη̋, η εξέταση καινο-  

 

  
 

    

τόµων τρόπων για τη χρήση ηλεκτρισµού και 

θερµότητα̋ στα αστικά περιβάλλοντα, ο 

σχεδιασµό̋ µια̋ βιώσιµη̋ και σύγχρονη̋ 

πολιτική̋ µεταφορών ω̋ τµήµα µια̋ πολιτική̋ 

αστική̋ ανάπτυξη̋ είναι µερικέ̋ από τι̋ 

θεµατικέ̋ ενότητε̋ τη̋ φετινή̋ συνόδου των 

ευρωπἀκών ευφυών πόλεων. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

04120041200412004120    

    

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

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

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

    
Στο πλαίσιο του διεθνού̋ φόρουµ για την 

αστικοποίηση διοργανώνεται στο Εθνικό 

Πανεπιστήµιο τη̋ Σιγκαπούρη̋ συνέδριο µε   

 

    

θέµα τι̋ ευκαιρίε̋ και του̋ κινδύνου̋ που 

αντιµετωπίζουν οι σύγχρονε̋ πόλει̋ σε Ευρώπη, 

Αµερική και Ασία, εξετάζοντα̋ πολιτικέ̋ και 

βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για µια βιώσιµη αστική 

ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα, οι κύριοι θεµατικοί 

άξονε̋ του συνεδρίου αφορούν στα εξή̋: 

οράµατα για την αστική βιωσιµότητα, ο 

σχεδιασµό̋ του βιώσιµου αστικού χώρου, 

θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη, αστικέ̋ 

τεχνολογίε̋ και βιωσιµότητα, βιώσιµε̋ 

µεταφορέ̋, νέε̋ προσεγγίσει̋ για την αστική 

διακυβέρνηση, δηµιουργικέ̋ πόλει̋ και πράσινε̋ 

οικονοµίε̋, κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιµη 

κοινωνία και το µοντέλο τη̋ Ασιατική̋ πόλη̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

2011)2011)2011)2011)    

    
Ο αστικό̋ σχεδιασµό̋ και η βιώσιµη ανάπτυξη, η 

διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προσέλκυση 

επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο, οι υποδοµέ̋ των 

µεταφορών, η κλιµατική αλλαγή και η διαχείριση 

αστικών καταστροφών, η διαχείριση και η 

ανάπτυξη τη̋ αγορά̋ των ακινήτων αποτελούν 

τα βασικά θέµατα του διήµερου διεθνού̋ 

συνεδρίου για την αστική ανάπτυξη που  

 

    
    

πραγµατοποιείται στην πόλη Χο Τσι Μινχ του 

Βιετνάµ, προσφέροντα̋ την ευκαιρία για την 

παρουσίαση ορθών πρακτικών αστική̋ 

ανάπτυξη̋ από την Σανγκάη (Κίνα), την Κουάλα 

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

Σιγκαπούρη, Βοµβάη (Ινδία) κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

 

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

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

    
Με βασικό θέµα τι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋, τι̋ 

καινοτόµε̋ προσεγγίσει̋, τα αγοραία και κρατικά 

κίνητρα για την κατασκευή πράσινων κτιρίων και 

βιώσιµων κοινοτήτων, το φόρουµ των πράσινων 

πόλεων δεν θα αποτυπώσει απλώ̋ την εµπειρία 

τη̋ Αυστραλία̋ αλλά και τη διεθνή πρακτική για 

την πράσινη διακυβέρνηση.  

    

    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

    

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

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

    
Τα θέµατα τη̋ ηγεσία̋, τη̋ τοπική̋ 

δηµοκρατία̋, και των αρµοδιοτήτων των 

τοπικών αρχών βρίσκονται στο επίκεντρο του 

συνεδρίου για το µέλλον των πόλεων που 

διοργανώνει ο οίκο̋ Chantham στο Λονδίνο. 

Εκπρόσωποι τη̋ αυτοδιοίκηση̋, κυβερνήσεων 

και του επιχειρηµατικού κόσµου θα κληθούν να 

δώσουν απαντήσει̋ σε ερωτήµατα που 

αφορούν την αξιοποίηση τη̋ καινοτόµου 

ενέργεια̋ των πόλεων, τον τρόπο 

ευθυγράµµιση̋ των κυβερνητικών πολιτικών 

µε τι̋ προτεραιότητε̋ 

 

 
τη̋ αυτοδιοίκηση̋ σε µια σειρά τοµεακέ̋ 

πολιτικέ̋, καθώ̋ και το εύρο̋ των 

φορολογικών αρµοδιοτήτων των τοπικών 

αρχών. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

    
Η συνθήκη τη̋ Λισσαβώνα̋, η οποία 

υπογράφηκε στη Λισσαβώνα στι̋ 13 ∆εκεµβρίου 

2007 και τέθηκε σε ισχύ το ∆εκέµβριο του 2009, 

επιδιώκει κυρίω̋ να ενισχύσει τον δηµοκρατικό 

ιστό τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋. Μία από τι̋ 

µεγαλύτερε̋ καινοτοµίε̋ τη̋ είναι η εισαγωγή 

τη̋ πρωτοβουλία̋ των ευρωπαίων πολιτών. Πιο 

συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι «πολίτε̋ τη̋ 

Ένωση̋, εφόσον συγκεντρωθεί αριθµό̋ 

τουλάχιστον ενό̋ εκατοµµυρίου, υπήκοοι 

σηµαντικού αριθµού κρατών µελών, µπορούν να 

λαµβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την 

Ευρωπἀκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων τη̋, να υποβάλλει κατάλληλε̋ 

προτάσει̋ επί θεµάτων στα οποία οι 

εν λόγω πολίτε̋ θεωρούν ότι απαιτείται νοµική 

πράξη τη̋ Ένωση̋ για την εφαρµογή των 

συνθηκών». Προβλέπεται επίση̋ ότι οι 

διαδικασίε̋ και πρὁποθέσει̋ που απαιτούνται 

για τη διατύπωση τη̋ εν λόγω πρωτοβουλία̋ 

πολιτών, συµπεριλαµβανοµένου του ελάχιστου 

αριθµού κρατών µελών από τα οποία οι πολίτε̋ 

πρέπει να προέρχονται, καθορίζονται σε 

κανονισµό που εκδίδεται από το Ευρωπἀκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µετά από πρόταση 

τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. 

 

Εν προκειµένω, εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου τη̋ 15η̋ ∆εκεµβρίου 

του 2010 το σχέδιο του Κανονισµού. Σύµφωνα µε 

το σχέδιο του κειµένου του Κανονισµού, µία 

"επιτροπή πολιτών" η οποία πρέπει να 

συντίθεται από φυσικά πρόσωπα προερχόµενα 

από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη µέλη, 

θα µπορεί να καταχωρίσει την πρωτοβουλία 

στην Επιτροπή. Θα µπορεί στη συνέχεια να 

ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών είτε γραπτώ̋ 

είτε ηλεκτρονικά, αµέσω̋ µετά τον αρχικό 

έλεγχο του παραδεκτού, τον οποίο θα 

πραγµατοποιεί η Επιτροπή. 

 

 
 

    

 
 

Για κάθε πρωτοβουλία οι πολίτε̋ θα έχουν στη 

διάθεσή του̋ 12 µήνε̋ προκειµένου να 

συγκεντρώσουν τι̋ απαραίτητε̋ υπογραφέ̋ 

(ένα εκατοµµύριο υπογραφέ̋), οι οποίε̋ πρέπει 

να προέρχονται από το ένα τέταρτο των κρατών 

µελών τουλάχιστον. Τα κράτη µέλη θα ελέγχουν 

την εγκυρότητα των δηλώσεων υποστήριξη̋. Θα 

επιλέγουν ποιε̋ πληροφορίε̋ είναι 

απαραίτητε̋ για τον έλεγχο αυτόν τη̋ 

εγκυρότητα̋, και τα περισσότερα κράτη θα 

ζητούν και αριθµό ταυτότητα̋. Όλοι όσοι 

υπογράφουν πρέπει να είναι πολίτε̋ τη̋ ΕΕ και 

να έχουν ηλικία που να του̋ παρέχει το 

δικαίωµα ψήφου στι̋ ευρωεκλογέ̋. 

 

Τέλο̋, η Ευρωπἀκή Επιτροπή, εντό̋ 3 µηνών, 

θα εκθέτει σε ανακοίνωση τα τελικά νοµικά και 

πολιτικά συµπεράσµατά τη̋ σχετικά µε την 

πρωτοβουλία, τι̋ ενδεχόµενε̋ ενέργειε̋ στι̋ 

οποίε̋ προτίθεται να προβεί και του̋ λόγου̋ 

για του̋ οποίου̋ θα το πράξει ή δεν θα το 

πράξει. Η ανακοίνωση αυτή θα δηµοσιεύεται. 

 

Το Συµβούλιο αναµένεται να εγκρίνει επισήµω̋ 

το οριστικό κείµενο του Κανονισµού µέσα στι̋ 

επόµενε̋ εβδοµάδε̋. Κατόπιν, τα κράτη µέλη θα 

έχουν στη διάθεση του̋ δώδεκα µήνε̋ 

προκειµένου να ενσωµατώσουν το νέο νόµο στην 

εθνική του̋ νοµοθεσία. Κατά συνέπεια, η 

λειτουργία του νέου αυτού εργαλείου 

αναµένεται να ξεκινήσει από τι̋ αρχέ̋ του 

2012. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p

ubRef=ubRef=ubRef=ubRef=----//EP//TEXT+TA+P7//EP//TEXT+TA+P7//EP//TEXT+TA+P7//EP//TEXT+TA+P7----TATATATA----2010201020102010----

0480+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL0480+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL0480+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL0480+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL    
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Η Τοπική ∆ιακυβέρνηση σε ευρωπἀκό Η Τοπική ∆ιακυβέρνηση σε ευρωπἀκό Η Τοπική ∆ιακυβέρνηση σε ευρωπἀκό Η Τοπική ∆ιακυβέρνηση σε ευρωπἀκό 

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

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

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

    
Σύµφωνα µε στοιχεία τη̋ µελέτη̋ του 

Πανεπιστηµίου Humboldt του Βερολίνου που 

παρουσιάστηκε στη διάρκεια τη̋ 7η̋ Συνάντηση̋ 

Υψηλού Επιπέδου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

η οποία πραγµατοποιήθηκε στι̋ Βρυξέλλε̋ στι̋ 

30 Σεπτεµβρίου-1 Οκτωβρίου 2010,  από τι̋ 

αρχέ̋ τη̋ δεκαετία̋ του ’80 οι δοµέ̋ τη̋ 

διαδικασία̋ λήψη̋ των αποφάσεων και των 

επιπέδων διοίκηση̋ έχουν δεχθεί έντονη κριτική 

για τα διοικητικά, λειτουργικά και δηµοκρατικά 

ελλείµµατά του̋ στα περισσότερα ευρωπἀκά 

κράτη. 

 

Εν προκειµένω, δύο διαφορετικέ̋ 

µεταρρυθµιστικέ̋ στρατηγικέ̋ έχουν αναδειχθεί 

στο επίπεδο τη̋ οργάνωση̋ των ευρωπἀκών 

ΟΤΑ: αφενό̋, το σύστηµα των επιτροπών 

(committee system) απηχεί ένα συλλογικό 

πρότυπο λήψη̋ αποφάσεων των τοπικών 

συµβουλίων και έχει συνδεθεί ιστορικά µε την 

τοπική αυτοδιοίκηση τη̋ Αγγλία̋ και τη̋ 

Σουηδία̋. Αφετέρου, το σύστηµα τη̋ 

λειτουργία̋ του τοπικού συµβουλίου δίπλα στον 

έµµεσα εκλεγµένο (από το συµβούλιο) δήµαρχο 

αντανακλά έναν περισσότερο ‘οιονεί-

κοινοβουλευτικό’ τύπο διακριτών εξουσιών, 

σύµφωνα µε τον οποίο ο δήµαρχο̋ λειτουργεί 

ω̋ ο εκτελεστικό̋ βραχίονα̋ τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋.  

 

Πιο αναλυτικά, το 2000 στην  Αγγλία, το 

παραδοσιακό σύστηµα των επιτροπών 

καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε grosso modo 

από έναν τρόπο λειτουργία̋ µε όµοια 

χαρακτηριστικά µε εκείνον τη̋ κεντρική̋ 

διοίκηση̋ του Westminster («οιονεί-

κοινοβουλευτικοποίηση» τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋). Με την Νοµοθετική Πράξη του 

2000, τα συµβούλια πλέον υιοθετούν ένα 

σύστηµα ‘εκτελεστική̋ λειτουργία̋’ µε τη µορφή 

    

    

    

είτε του πρόεδρου του συµβουλίου (leader), είτε 

του εκλεγµένου δηµάρχου (δηµάρχου και 

συµβουλίου εκλεγµένων από του̋ συµβούλου̋), 

είτε του δηµάρχου, συνεπικουρούµενου από τον 

διευθυντή του δηµοτικού συµβουλίου (council 

manager). Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν ΟΤΑ 

µε πληθυσµό κάτω των 85.000 κατοίκων, όπου 

εξακολουθεί να ισχύει µια τροποποιηµένη µορφή 

του συστήµατο̋ των επιτροπών. Αντίθετα, στη 

Σουηδία έχει επιλεγεί µια λιγότερο 

ριζοσπαστική µεταρρύθµιση του συστήµατο̋ 

των επιτροπών, καθώ̋ έχουν διατηρηθεί οι 

τοµεακέ̋ αρµοδιότητε̋ των επιτροπών, ενώ 

έχουν ‘απο-συλλογικοποιηθεί’ οι διαδικασίε̋ 

λήψη̋ των αποφάσεων. Πιο συγκεκριµένα, έχει 

ενισχυθεί η θέση τη̋ κύρια̋ επιτροπή̋ 

(kommunstyrelse), χωρί̋ να προσωποποιείται η 

άσκηση  τη̋ τοπική̋ εξουσία̋, καταλήγοντα̋ σε 

ένα σύστηµα µε ‘πολλού̋ φορεί̋ εξουσία̋ και 

ελάχιστου̋ ισχυρού̋ τοπικού̋ ηγέτε̋’.  

 

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

κρατίδια αρχικά και τη δεκαετία του ’90  στα 

υπόλοιπα, η τοπική αυτοδιοίκηση, 

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

βραχίονά τη̋, δηλαδή του δηµάρχου. Σε µερικά 

κρατίδια, για να µετριασθεί η δηµαρχοκεντρική 

εξουσία προβλέπεται η διενέργεια τοπικού 

δηµοψηφίσµατο̋ για την ανάκληση τη̋ εντολή̋ 

προ̋ τον δήµαρχο. Στην Ιταλία, την επαύριον του 

σκανδάλου διαφθορά̋ στα τέλη τη̋ δεκαετία̋ 

του ’90, η µεταρρύθµιση του 2003 προέβλεψε την 

άµεση εκλογή του δηµάρχου.  Στην Ουγγαρία, η 

άµεση εκλογή δηµάρχου τέθηκε σε ισχύ, αρχικά, 

µόνον στου̋ µικρού̋ δήµου̋ και από το 1994 

στου̋ υπόλοιπου̋.  

 

Από την άλλη µεριά, στη Γαλλία, η οιονεί-

κοινοβουλευτικοποίηση τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ µε την έµµεση εκλογή (από το 

συµβούλιο) του δηµάρχου δεν έχει αλλάξει. 

Ωστόσο, επειδή αρκετοί δήµαρχοι είναι και 

εκλεγµένα µέλη τη̋ Εθνοσυνέλευση̋ και τη̋ 

Γερουσία̋, ο Γάλλο̋ δήµαρχο̋ έχει αναδειχθεί σε 

ισχυρό πόλο εξουσία̋ που συγκρίνεται µε έναν 

‘τοπικό πρόεδρο’ ή ‘τοπικό µονάρχη’ που 

επισκιάζει το ρόλο του συµβουλίου. Παρόµοια, 

στην Ισπανία, από το 1985 το σύστηµα τη̋ 

τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ προβλέπει ένα (οινεί) 

κοινοβουλευτικό συµβούλιο µαζί µε έναν έµµεσα 

εκλεγµένο (από το συµβούλιο) δήµαρχο, ο 

οποίο̋, ωστόσο, βρίσκεται σε θέση, από άποψη 

εξουσία̋, παρόµοια µε εκείνη του Γάλλου 

οµολόγου του.  

 

Εν κατακλείδι, η άµεση εκλογή του δηµάρχου 

αποτελεί πλέον κοινή πρακτική στι̋ 

περισσότερε̋ ευρωπἀκέ̋ χώρε̋ µε αποτέλεσµα 

να έχει ενισχυθεί το τοπικό ‘προεδρικό’ προφίλ 

του. Παρά τι̋ αποκλίνουσε̋ τάσει̋ στα 

προγράµµατα µεταρρυθµίσεων τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ (οιονεί-κοινοβουλευτικό σύστηµα 

για χώρε̋ µε παράδοση στο σύστηµα των 

επιτροπών και οιονεί-προεδρικό σύστηµα για 

τι̋ υπόλοιπε̋), κοινό̋ παρονοµαστή̋ του̋ είναι 

η αναζήτηση τρόπων για τη µεγαλύτερη δυνατή 

λογοδοσία και αποτελεσµατικότητα των 

εκτελεστικών οργάνων του̋. 

  
 

    

    

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

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

ΝεολαίαΝεολαίαΝεολαίαΝεολαία    

    
Το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ενέκρινε στι̋ 15 

∆εκεµβρίου του 2010 τον πρὁπολογισµό τη̋ ΕΕ 

για το 2011. Το σχέδιο πρὁπολογισµού το 

οποίο εγκρίθηκε περιλαµβάνει τι̋ περισσότερε̋ 

από τι̋ προτεραιότητε̋ των ευρωβουλευτών, 

ενώ παράλληλα συµφωνεί µε τα όρια που έθεσε 

το Συµβούλιο. Ο πρὁπολογισµό̋ για το 2011, 

έτσι όπω̋ εγκρίθηκε από την ολοµέλεια του ΕΚ, 

περιλαµβάνει µεγαλύτερη χρηµατοδότηση για 

τι̋ προτεραιότητε̋ που έχουν θέσει οι 

ευρωβουλευτέ̋, όπω̋ είναι η καινοτοµία, η 

νεολαία,  η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση 

Ανατολή και η Παλαιστίνη.  

 

Για παράδειγµα, οι ευρωβουλευτέ̋ ζήτησαν και 

πέτυχαν µεγαλύτερα ποσά για το Ευρωπἀκό 

Πρόγραµµα για τη ∆ια βίου Μάθηση (+€18 

εκατ.), για το Πρόγραµµα για την 

επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία (+€10 

εκατ.) και για το Πρόγραµµα Ευφυή̋ ενέργεια-

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

εκατ. στι̋ Ειδικέ̋ ετήσιε̋ εκδηλώσει̋ για τη 

στήριξη των Ολυµπιακών Αγώνων "Special 

Olympics" στην Αθήνα και €3 εκατ. για το 

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Νεολαία εν δράσει  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....europarleuroparleuroparleuroparl....europaeuropaeuropaeuropa....eueueueu////newsnewsnewsnews////publicpublicpublicpublic////focusfocusfocusfocus____pagepagepagepage

/034/034/034/034----83461834618346183461----266266266266----09090909----39393939----905905905905----20100923201009232010092320100923FCSFCSFCSFCS83457834578345783457----23232323----

09090909----2010201020102010----2010/2010/2010/2010/defaultdefaultdefaultdefault____pppp001001001001cccc001_001_001_001_elelelel....htmhtmhtmhtm 
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Σχέδιο εργασία̋ του  Ευρωπἀκού Σχέδιο εργασία̋ του  Ευρωπἀκού Σχέδιο εργασία̋ του  Ευρωπἀκού Σχέδιο εργασία̋ του  Ευρωπἀκού 

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

2014)2014)2014)2014)    

    
Κατά τη διάρκεια τη̋ 3046η̋ συνόδου του 

Συµβουλίου Παιδεία̋, Νεολαία̋ και Πολιτισµού 

(18-19 Νοεµβρίου 2010) υιοθετήθηκε το σχέδιο 

εργασία̋ για τον πολιτισµό για την περίοδο 

2011-2014. Οι βασικέ̋ προτεραιότητε̋ του 

σχεδίου εργασία̋ είναι οι εξή̋: 

 

� Πολιτιστική πολυµορφία, διαπολιτισµικό̋ 

διάλογο̋ και προσβάσιµο̋ και χωρί̋ 

αποκλεισµού̋ πολιτισµό̋ (πεδίο Α). 

� Πολιτιστικέ̋ και δηµιουργικέ̋ βιοµηχανίε̋ 

(πεδίο Β). 

� ∆εξιότητε̋ και κινητικότητα (πεδίο Γ). 

� Πολιτιστική κληρονοµιά (πεδίο ∆). 

� Πολιτισµό̋ στι̋ εξωτερικέ̋ σχέσει̋ (πεδίο 

Ε). 

� Πολιτιστικέ̋ στατιστικέ̋ (πεδίο ΣΤ). 

    

 

Μεταξύ των στόχων που τίθενται στι̋ επιµέρου̋ 

θεµατικέ̋ προτεραιότητε̋ ξεχωρίζει η ανάδειξη 

από την Ευρωπἀκή Επιτροπή ορθών πρακτικών 

και εργαλείων για την προώθηση πολιτιστικά 

περιεκτικών, χωρί̋ αποκλεισµού̋, πόλεων (πεδίο 

Α), βάσει των αποτελεσµάτων επιδοτούµενων 

πρωτοβουλιών, όπω̋ οι ∆ιαπολιτισµικέ̋ Πόλει̋ 

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Πολιτισµό̋’), οι Ανοιχτέ̋ 

Πόλει̋ (Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT ΙΙ) και 

Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Πόλεων για Πολιτικέ̋ Ένταξη̋. 
 

Περαιτέρω, στο θεµατικό πεδίο Β, τα κράτη-µέλη 

καλούνται να κάνουν µια στρατηγική χρήση των 

πόρων που προέρχονται από κοινοτικά 

προγράµµατα για την υποστήριξη του δυναµικού 

του πολιτισµού για την τοπική και περιφερειακή 

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

Πολιτισµό Πολιτισµό Πολιτισµό Πολιτισµό     

    
Οι αρµόδιοι για τον Πολιτισµό Υπουργοί τη̋ 

Ευρωµεσογειακή̋ Εταιρική̋ Σχέση̋ εγκαινίασαν 

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

διαδικασία τη̋ ανάπτυξη̋ µια̋ ευρωµεσογειακή̋ 

στρατηγική̋ για τον πολιτισµό. Προ̋ τούτο και µε 

γενικότερο στόχο την ανάδειξη των αναγκών του 

πολιτιστικού τοµέα των µεσογειακών χωρών, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα 

έκθεση µε τίτλο Προ̋ µια Στρατηγική για τον 

Πολιτισµό στην Μεσογειακή Περιφέρεια. Έκθεση 

αξιολόγηση̋ των αναγκών και των ευκαιριών στο 

πεδίο τη̋ πολιτιστική̋ πολιτική̋ και του 

διαλόγου στην Μεσογειακή Περιφέρεια. Η εν λόγω 

έκθεση περιέχει πρακτικέ̋ πληροφορίε̋ και 

συστάσει̋ που δύνανται να συνεισφέρουν στο 

σχεδιασµό µια̋ κοινοτική̋ στρατηγική̋. Το 

πρώτο µέρο̋ τη̋ έκθεση̋ αναλύει το πολιτιστικό 

πεδίο και τι̋ δυνατότητε̋ τη̋ πολιτιστική̋ 

πολιτική̋ στη Μεσόγειο. Στο δεύτερο µέρο̋ 

γίνεται αναφορά στη συνεισφορά του     

    

    
    

    

    

    

    



πολιτιστικού τοµέα στο κοινωνικό και οικονοµικό 

επίπεδο, το ρόλο των πολιτιστικών και 

δηµιουργικών βιοµηχανιών και τη σηµασία του 

πολιτισµού για την ανάπτυξη και κοινωνική 

συνοχή. Τέλο̋, το τρίτο µέρο̋ απεικονίζει τι̋ 

µορφέ̋ περιφερειακών συνεργασιών και του 

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

Κληρονοµιά̋Κληρονοµιά̋Κληρονοµιά̋Κληρονοµιά̋    

    
Το σήµα ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ 

θα απονέµεται σε µνηµεία και φυσικού̋, 

αρχαιολογικού̋, αστικού̋ ή πολιτιστικού̋ 

χώρου̋, οι οποίοι έχουν διαδραµατίσει ένα 

σηµαντικό ρόλο στην ευρωπἀκή ιστορία, στον 

ευρωπἀκό πολιτισµό και στην ευρωπἀκή 

ολοκλήρωση, σύµφωνα µε ψήφισµα τη̋ 

ολοµέλεια̋ του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) 

τη̋ 16η̋ ∆εκεµβρίου του 2010. Το σήµα 

ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ θα 

µπορεί να απονέµεται και σε τόπου̋ µνήµη̋, 

καθώ̋ και στην άυλη κληρονοµιά ω̋ συνδεόµενη 

µε έναν τόπο, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ 

σύγχρονη̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋. Μεταξύ 

των στόχων του ψηφίσµατο̋ είναι η ενίσχυση 

των γνώσεων των νέων για την κοινή 

πολιτιστική του̋ κληρονοµιά και η τόνωση τη̋ 

συνείδηση̋ τη̋ ευρωπἀκή̋ του̋ ταυτότητα̋, 

 

 

 
καθώ̋ και η προβολή των χώρων ω̋ τουριστικών 

προορισµών, περιορίζοντα̋ ταυτόχρονα τι̋ 

δυνητικέ̋ αρνητικέ̋ επιπτώσει̋ ει̋ βάρο̋ των 

χώρων ή τη̋ περιοχή̋ που του̋ περιβάλλει. Το 

διακυβερνητικό σήµα ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ 

κληρονοµιά̋ υπάρχει ήδη από το 2006. Μέχρι 

σήµερα, το σήµα έχει απονεµηθεί σε 64 συνολικά 

χώρου̋ σε 17 κράτη µέλη τη̋ ΕΕ και την Ελβετία. 

Παρόλα αυτά οι χώροι αυτοί επιλέχθηκαν από τα 

συµµετέχοντα κράτη, µε ανεξάρτητο τρόπο, χωρί̋ 

να υπάρχει κάποια επιβλέπουσα ευρωπἀκή 

αρχή. Το ΕΚ ψήφισε για την εκ νέου προώθηση τη̋ 

πρωτοβουλία̋ αυτή̋ σε επίπεδο ΕΕ, 

απορρίπτοντα̋ σχετική πρόταση για τη 

διατήρηση του σήµατο̋ στου̋ χώρου̋ στου̋ 

οποίου̋ έχει ήδη αυτό απονεµηθεί. Αρχικά, στη 

νέα πρωτοβουλία θα συµµετάσχουν µόνο τα 

κράτη µέλη τη̋ ΕΕ, ενώ οι µελλοντικέ̋ 

αξιολογήσει̋ του σήµατο̋ ευρωπἀκή̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ θα πρέπει να 

εξετάσουν τη διεύρυνση τη̋ πρωτοβουλία̋ προ̋ 

τρίτε̋ χώρε̋. 

 

Βάσει τροπολογία̋ που κατέθεσε το ΕΚ, κάθε 

κράτο̋ µέλο̋ θα έχει τη δυνατότητα να 

προεπιλέξει µέγιστο αριθµό δύο χώρων ανά 

διετία, σε αντίθεση µε την αρχική πρόταση  τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ που προέβλεπε η επιλογή 

αυτή να γίνεται ετησίω̋. Η Ευρωπἀκή Επιτροπή 

θα επιλέγει ένα χώρο ανά κράτο̋ µέλο̋ µε τη 

βοήθεια 13 ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, οι 

οποίοι θα διορίζονται από το ΕΚ, το Συµβούλιο, 

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

εµπειρογνωµόνων, τα θεσµικά όργανα θα 

διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τη 

συµπληρωµατικότητα των αντίστοιχων 

ειδικοτήτων του̋ καθώ̋ και µια γεωγραφικά 

ισόρροπη εκπροσώπηση. Τα κράτη µέλη θα 

µπορούν επίση̋ να επιλέγουν χώρου̋ από 

κοινού (διεθνικοί χώροι) στου̋ οποίου̋ θα 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. 

 

Το ΕΚ υπογράµµισε ότι "η απονοµή του σήµατο̋ 

ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ δεν θα 

συνεπάγεται υποχρεώσει̋ πολεοδοµικού, 

νοµικού, αισθητικού, κυκλοφοριακού ή 

αρχιτεκτονικού χαρακτήρα". Ωστόσο, τα κράτη 

µέλη θα υποχρεούνται να παρακολουθούν του̋ 

χώρου̋ αυτού̋ στου̋ οποίου̋ θα απονεµηθεί το 

σήµα και να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο 

ευρύτερο δυνατό κοινό, και µέσω του διαδικτύου, 

δίνοντα̋ ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση των 

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

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

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου τέθηκαν οι αρχέ̋ τη̋ 

χρηστή̋ διακυβέρνηση̋ τη̋ περιφερειακή̋ 

πολιτική̋ τη̋ ΕΕ µέσω τη̋ εφαρµογή̋ των 

  

 

 
 

αρχών τη̋ Λευκή̋ Βίβλου για την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών 

και τη̋ ενίσχυση̋ του ρόλου τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ στη στήριξη των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση τη̋ 

πολιτική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ. 

 

Εν προκειµένω, στο πλαίσιο τη̋ έκθεση̋ τη̋ 

ευρωβουλευτού Ramona Nicole Manescu µε τίτλο 

Χρηστή ∆ιακυβέρνηση όσον αφορά την 

Περιφερειακή Πολιτική τη̋ ΕΕ: ∆ιαδικασίε̋ 

συνδροµή̋ και Ελέγχου από την Ευρωπἀκή 

Επιτροπή, τονίστηκε ότι η ενσωµάτωση τη̋ 

αυτοδιοικητική̋ επικουρικότητα̋ στην κοινοτική 

νοµοθεσία µέσω τη̋ Μεταρρυθµιστική̋ Συνθήκη̋ 

προκειµένου για τι̋ πολιτικέ̋ συντρέχουσα̋ 

αρµοδιότητα̋ επιτρέπει σήµερα στην τοπική 

αυτοδιοίκηση να συµµετέχει βαθύτερα στη 

διαδικασία λήψεω̋ αποφάσεων τόσο για τον 

σχεδιασµό όσο και για την εφαρµογή πολιτικών, 

ω̋ εταίρου µε πλήρη δικαιώµατα συµµετοχή̋ 

στην επίτευξη των κοινοτικών στόχων. Εποµένω̋, 

κρίνεται σηµαντικό να δοθεί έµφαση στην προ-

νοµοθετική φάση τη̋ διαδικασία̋ λήψη̋ 

αποφάσεων και στην προστιθέµενη αξία που 

εξασφαλίζουν οι πολιτικέ̋ και οι βέλτιστε̋ 

πρακτικέ̋ που εφαρµόζονται σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο στην ανάπτυξη των 

εδαφικών στρατηγικών εντό̋ τη̋ ΕΕ. Η πολιτική 

συνοχή̋ είναι πρωτοπόρο̋ ω̋ προ̋ την 

εφαρµογή αυτή̋ τη̋ προσέγγιση̋: η  
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περιφερειακή τη̋ διάσταση και η εφαρµογή τη̋ 

αρχή̋ τη̋ εταιρική̋ σχέση̋ αντιπροσωπεύουν 

την προστιθέµενη αξία που προσφέρει και 

συµβάλλουν στη διασφάλιση τη̋ 

αποτελεσµατικότητα̋ και τη̋ βιωσιµότητά̋ 

τη̋. Η Λευκή Βίβλο̋ για την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών 

εγκαινίασε µια επίκαιρη συζήτηση σχετικά µε 

την κοινή αντιµετώπιση αυτή̋ τη̋ αρχή̋ ω̋ 

πρακτικού µέσου για τη λήψη αποφάσεων στο 

πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών 

συντρέχουσα̋ αρµοδιότητα̋. Άλλωστε, ο 

διάλογο̋ σχετικά µε την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση συνδέεται άµεσα µε το διάλογο 

για την εδαφική συνοχή: η συµµετοχή των 

αυτοδιοικητικών παραγόντων στην υλοποίηση 

των στόχων τη̋ ΕΕ αποτελεί πρὁπόθεση για 

την αποτελεσµατική εφαρµογή τη̋ εδαφική̋ 

συνοχή̋. Προτείνεται προ̋ αυτή την κατεύθυνση 

µια Λευκή Βίβλο̋ σχετικά µε την εδαφική συνοχή, 

ω̋ συνέχεια τη̋ Πράσινη̋ Βίβλου, ω̋ µέσου για 

τη διασάφηση του τρόπου εφαρµογή̋ τη̋ 

εδαφική̋ συνοχή̋ µέσω τη̋ πολυεπίπεδη̋ 

διακυβέρνηση̋ στη µελλοντική περιφερειακή 

πολιτική, κάτι που θα συνέβαλλε στο διάλογο 

σχετικά µε την επόµενη δέσµη νοµοθετικών 

µέτρων. 

 

Επίση̋, υπογραµµίζεται η αναγκαιότητα 

καλύτερη̋ αξιοποίηση̋ των δυνατοτήτων που 

προσφέρει η εδαφική συνεργασία, προκειµένου 

να προαχθεί η πολυεπίπεδη συνεργασία πέρα 

από τα εθνικά σύνορα.     
 

Οι διασυνοριακέ̋ περιφέρειε̋ αντιπροσωπεύουν 

αναξιοποίητο ακόµα εδαφικό δυναµικό και 

αποτελούν χώρο σύγκλιση̋ των πολιτικών. 

Επιπλέον, ο κρίσιµο̋ ρόλο̋ τη̋ εδαφική̋ 

συνεργασία̋ ω̋ προ̋ την υλοποίηση των στόχων 

τη̋ στρατηγική̋ «ΕΕ 2020» έχει υπογραµµιστεί σε 

πολλέ̋ απαντήσει̋ που δόθηκαν κατά την 

πρόσφατη δηµόσια διαβούλευση. Το ψήφισµα 

ζητεί να ενσωµατωθεί η αρχή τη̋ πολυεπίπεδη̋ 

διακυβέρνηση̋ σε όλε̋ τι̋ φάσει̋ σχεδιασµού και 

εφαρµογή̋ τη̋ στρατηγική̋ τη̋ ΕΕ για το 2020, 

προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι 

περιφερειακέ̋ και τοπικέ̋ αρχέ̋, που πρέπει να 

την εφαρµόσουν, θα έχουν όντω̋ την κυριότητα 

των αποτελεσµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

υπενθυµίζεται η πρόταση για «Εδαφικό Σύµφωνο 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την 

Ευρώπη του 2020» προκειµένου να ενθαρρυνθούν 

οι περιφέρειε̋ και οι δήµοι να συµβάλλουν στην 

επιτυχή υλοποίηση των στόχων τη̋ στρατηγική̋ 

για το 2020.  

 

Στο ψήφισµα καλούνται, επίση̋, οι εθνικέ̋, 

περιφερειακέ̋ και τοπικέ̋ αρχέ̋ να 

εντατικοποιήσουν τη χρήση τη̋ ολοκληρωµένη̋ 

προσέγγισή̋ του̋ κατά τη διάρκεια τη̋ 

τρέχουσα̋ περιόδου προγραµµατισµού. 

Προτείνεται να καταστεί αυτή η προσέγγιση 

υποχρεωτική στη µελλοντική πολιτική συνοχή̋, 

καθώ̋ θεωρείται ότι στο πλαίσιο µια̋ ευέλικτη̋ 

και ολοκληρωµένη̋ προσέγγιση̋ δεν πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη µόνο οι οικονοµικέ̋, 

κοινωνικέ̋ και περιβαλλοντικέ̋ πτυχέ̋ τη̋ 
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εδαφική̋ ανάπτυξη̋ αλλά και να συντονίζονται 

επίση̋ τα συµφέροντα των διαφόρων εταίρων, 

υπό το πρίσµα των κατά τόπου̋ 

χαρακτηριστικών, προκειµένου να 

αντιµετωπίζονται οι προκλήσει̋ σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο.  

 

Επίση̋, το ψήφισµα προτείνει να προωθηθεί 

ακόµη περισσότερο από τα κράτη-µέλη ο 

Ευρωπἀκό̋ Όµιλο̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ 

(ΕΟΕΣ) ω̋ µέσο οργάνωση̋ συστηµάτων 

διασυνοριακή̋ διακυβέρνηση̋ και διασφάλιση̋ 

τη̋ ιδιοκτησία̋ των διαφόρων πολιτικών σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

 

Επιπλέον, το ψήφισµα θεωρεί ότι τα ευρωπἀκά 

δίκτυα περιφερειών θα έπρεπε να διευρύνουν το 

πεδίο δράση̋ του̋ στον τοµέα των ορθών 

πρακτικών σε σχέση µε τη διακυβέρνηση και την 

εταιρική σχέση, να δώσουν µεγαλύτερη έµφαση 

στα πολιτικά και στρατηγικά διδάγµατα που 

αποκοµίστηκαν από του̋ προηγούµενου̋ 

κύκλου̋ προγραµµάτων και να εξασφαλίσουν 

την πρόσβαση του κοινού σε καίρια ενηµέρωση 

για τι̋ βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ σε όλε̋ τι̋ γλώσσε̋ 

τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ προκειµένου να 

συµβάλλουν στην ουσιαστική εφαρµογή των 

ορθών πρακτικών. 

 

Τέλο̋, ο ενισχυµένο̋ ρόλο̋ για το περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο θεωρείται ότι πρέπει να 

αντιστοιχεί σε ενισχυµένο εποπτικό ρόλο τη̋ 

Επιτροπή̋ ο οποίο̋ θα επικεντρώνεται στον 

έλεγχο των συστηµάτων ελέγχου αντί στα 

µεµονωµένα έργα, µέσω τη̋ ενίσχυση̋ τη̋ 

συνδροµή̋ στι̋ διαχειριστικέ̋ αρχέ̋, τη̋  
  

 

διασφάλιση̋ του καλύτερου δυνατού συντονισµού 

µεταξύ των υφιστάµενων επιπέδων ελέγχου, τη̋ 

ανάπτυξη̋ περαιτέρω των δυνατοτήτων των 

µέσων χρηµατοοικονοµική̋ τεχνική̋, τη̋ 

συνεκτικότητα̋ των κανόνων που διέπουν τα 

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

των µέτρων που εγκρίνονται σε ευρωπἀκό και 

εθνικό επίπεδο για την εκπλήρωση των 

πολιτικών στόχων τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋, 

συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ αύξηση̋ τη̋ 

οικονοµική̋ ανταγωνιστικότητα̋ σε παγκόσµιο 

επίπεδο αποτέλεσε αντικείµενο συζήτηση̋ στην 

Ολοµέλεια του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου τη̋ 13η̋ 

∆εκεµβρίου του 2010, στο πλαίσιο τη̋ έκθεση̋ 

του ευρωβουλευτή Petru Constantin Luhan µε τίτλο 

Επίτευξη πραγµατική̋ εδαφική̋, κοινωνική̋ και 

οικονοµική̋ συνοχή̋ εντό̋ τη̋ ΕΕ - ένα̋ εκ των 

ων ουκ άνευ όρο̋ για παγκόσµια 

ανταγωνιστικότητα. Η εν λόγω έκθεση έχει τη 

φιλοδοξία να παράσχει ένα πλαίσιο, ώστε να 

υπογραµµιστεί ο ρόλο̋ τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ 

στην ολοκλήρωση και η συµβολή τη̋ στην αύξηση 

τη̋ παγκόσµια̋ ανταγωνιστικότητα̋. Σε αυτό το 

πλαίσιο, λόγω των προκλήσεων τι̋ οποίε̋ 

αντιµετωπίζουν, είτε πρόκειται για τι̋ 

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

ενέργεια, ή των προκλήσεων που δηµιουργεί η 

οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, ο 

αντίκτυπο̋ τη̋ οποία̋ γίνεται αισθητό̋ σε 

τοπικό επίπεδο και εξαιτία̋ τη̋ αντιστοιχία̋ 

του προγραµµατισµού τη̋ διαδικασία̋ τη̋ 

περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋ µε τι̋ ανάγκε̋ και το 

δυναµικό µια̋ περιοχή̋, οι Περιφέρειε̋ 

αποκτούν βαρύνοντα ρόλο σε ευρωπἀκό και 

παγκόσµιο επίπεδο.  

 

Η πολιτική συνοχή̋, ω̋ η κύρια πολιτική τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ που µπορεί να δώσει τη 

δυνατότητα στι̋ Περιφέρειε̋ να 

αντιµετωπίσουν αυτέ̋ τι̋ προκλήσει̋ και να 

συµβάλει στην αύξηση τη̋ παγκόσµια̋ 

οικονοµική̋ ανταγωνιστικότητα̋ τη̋ ΕΕ, δύναται 

να διασφαλίζει κοινά πρότυπα διαβίωση̋ για 

του̋ ευρωπαίου̋ πολίτε̋ και να στηρίξει την 

ανάπτυξη µε την αξιοποίηση των τοπικών και 

των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, ούτω̋ ώστε 

να δηµιουργηθεί προστιθέµενη αξία και 

οικονοµική επίδοση.  

Ωστόσο, τονίζει η έκθεση, ο διαφορετικό̋ 

βαθµό̋ αποκέντρωση̋ και το πολυεπίπεδο 

σύστηµα διακυβέρνηση̋ έχουν ω̋ συνέπεια 

καταστάσει̋ που είναι περισσότερο εµφανεί̋ σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ η 

διασφάλιση τη̋ συµπληρωµατικότητα̋ των 

παρεµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από 

δηµόσια κονδύλια - ευρωπἀκά ή εθνικά - και η 

αποφυγή οικονοµικών αλληλεπικαλύψεων 

 
 

αποτελούν πραγµατικέ̋ προκλήσει̋ που πρέπει 

να αντιµετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο. 

Κατά συνέπεια, προκύπτει η ανάγκη συντονισµού 

µεταξύ οριζόντιου και κάθετου επιπέδου 

διακυβέρνηση̋ αλλά και µεταξύ τοµέων 

δραστηριότητα̋ και ειδών παρεµβάσεων, η 

στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι 

τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ για ανάπτυξη 

τη̋ διοικητική̋ ικανότητα̋ δεδοµένη̋ τη̋ 

ανάγκη̋ εµπειρογνωµοσύνη̋ και ποιότητα̋ στο 

σχεδιασµό, καθώ̋ και η ανάπτυξη του 

απαραίτητου πλαισίου έτσι ώστε οι συµπράξει̋ 

δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα να αποτελούν 

βιώσιµη και ρεαλιστική επιλογή για τι̋ 

περιφέρειε̋. Η χρήση των ευρωπἀκών και 

εθνικών χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται 

για σχέδια δραστηριοτήτων έρευνα̋, ανάπτυξη̋ 

και καινοτοµία̋ δεν είναι οµοιόµορφη, εξ ου η 

ανάγκη να αυξηθεί η διοικητική ικανότητα σε 

περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να 

εντοπίζονται νέε̋ λύσει̋ στα υπάρχοντα 

προβλήµατα. Είναι σηµαντικό, σύµφωνα µε την 

έκθεση, να εξεταστούν όλε̋ αυτέ̋ οι πτυχέ̋, 

ούτω̋ ώστε κατά την προσεχή περίοδο 

προγραµµατισµού, στο γενικό πλαίσιο που 

παρέχουν οι στόχοι ΕΕ 2020, οι περιφέρειε̋ να 

µπορούν να έχουν τη δική του̋ συµβολή στην 

αειφόρο ανάπτυξη και να διασφαλίσουν ότι 

πληρείται το κοινό πρότυπο ζωή̋ για του̋ 

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

Ενεργειακή ΑπόδοσηΕνεργειακή ΑπόδοσηΕνεργειακή ΑπόδοσηΕνεργειακή Απόδοση    

    
Στο πλαίσιο τη̋ έκθεση̋ Αναθεώρηση του 

Σχεδίου ∆ράση̋ για την Ενεργειακή Απόδοση, η 

οποία συζητήθηκε στην Ολοµέλεια του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου τη̋ 14η̋ ∆εκεµβρίου 

του 2010, υπογραµµίστηκε ότι µεταξύ των 

µέτρων που προτείνονται για την αναθεώρηση 

τη̋ ενωσιακή̋ πολιτική̋ για την ενεργειακή 

απόδοση  (σχέδιο δράση̋ του 2006) θα πρέπει 

να υιοθετηθεί µια πολυεπίπεδη, αποκεντρωµένη 

προσέγγιση. Καθώ̋ η ενεργειακή απόδοση 

µπορεί να διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη αστικών και αγροτικών ζωνών, 

αναδεικνύεται η ανάγκη να αυξηθεί η 

υποστήριξη σε πρωτοβουλίε̋ που εστιάζονται 

στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο και 

αποβλέπουν στην ενίσχυση τη̋ ενεργειακή̋ 

απόδοση̋ και τη µείωση των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου, όπω̋ είναι το Σύµφωνο των 

∆ηµάρχων και η πρωτοβουλία για τι̋ Έξυπνε̋ 

Πόλει̋, τονίζεται το υπάρχον δυναµικό για την 

προώθηση και εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών 

σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση σε 

επίπεδο δηµοτικών και περιφερειακών  

 

 

υπηρεσιών, ενώ επισηµαίνεται ότι η 

ευθυγράµµιση τη̋ πολιτική̋ για τη συνοχή µε 

την στρατηγική «Ευρώπη 2020» µπορεί να 

συµβάλει στην ευφυή και βιώσιµη ανάπτυξη των 

κρατών µελών και των περιφερειών. 
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Η Ευρωπἀκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα 

χρηµατοδοτικό πρόγραµµα δράση̋ ύψου̋ 20 

εκατ. ευρώ µε σκοπό να ενισχύσει τι̋ τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ τη̋ Περιφέρεια̋ τη̋ Βαλτική̋ 

Θάλασσα̋ στον τοµέα τη̋ περιβαλλοντική̋  

 

 
 

προστασία̋ και ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋. Η 

χρηµατοδότηση θα επικεντρωθεί κυρίω̋ σε 

περιβαλλοντικά σχέδια µε διασυνοριακή απήχηση 

στο ρωσικό και λευκορωσικό τµήµα τη̋ εν λόγω 

Περιφέρεια̋. Εκτό̋ των γειτονικών ΟΤΑ, 

δικαίωµα υποβολή̋ πρόταση̋ σχεδίου προ̋ 

επιδότηση έχουν και οι τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ 

των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ, ενθαρρύνοντα̋, έτσι, 

την ανάπτυξη και τη µεταφορά καινοτόµων 

πρακτικών στο πεδίο του περιβάλλοντο̋. 
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Μελέτη για την καταστατική θέση των Μελέτη για την καταστατική θέση των Μελέτη για την καταστατική θέση των Μελέτη για την καταστατική θέση των 

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

    
Το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και 

Περιφερειών (CEMR) δηµοσίευσε πρόσφατα 

µελέτη για την καταστατική θέση των αιρετών 

τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ σε πανευρωπἀκό 

επίπεδο. Τα αποτελέσµατα τη̋ µελέτη̋ 

καταδεικνύουν µια µεγάλη πολυµορφία τόσο τη̋ 

καταστατική̋ θέση̋ των αιρετών όσο και των 

µορφών τη̋ τοπική̋ διακυβέρνηση̋.  

 

 
 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

status_of_local_elstatus_of_local_elstatus_of_local_elstatus_of_local_elected_rep_en.pdfected_rep_en.pdfected_rep_en.pdfected_rep_en.pdf    

 

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

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

    
Σε µια εποχή που οι ευρωπἀκέ̋ πόλει̋ 

υφίστανται τι̋ συνέπειε̋ τη̋ δηµοσιονοµική̋ 

κρίση̋, η µελέτη και ο ανασχεδιασµό̋ τη̋ 

ταυτότητα̋ των πόλεων αποτελεί παράγοντα για 

την οικονοµική ανάπτυξή του̋. Σε αυτό το 

πλαίσιο, µε τίτλο ‘Ένα Κοινό Όραµα για µια 

ανταγωνιστική ταυτότητα των πόλεων στην  

Ευρώπη’, το δίκτυο των µεγαλύτερων πόλεων τη̋ 

Ευρώπη̋ Eurocities δηµοσίευσε πρόσφατα τα 

συµπεράσµατα των συζητήσεων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο τη̋ οµάδα̋ 

εργασία̋ ‘∆ιαχείριση τη̋ ανταγωνιστική̋ 

ταυτότητα̋ και ελκυστικότητα πόλεων’.  

 

Στι̋ επιµέρου̋ ενότητε̋ του εν λόγω κειµένου 

αναλύονται οι λόγοι για την εκπόνηση µια̋ 

στρατηγική̋ για τη διαµόρφωση µια̋ 

ανταγωνιστική̋ ταυτότητα̋ για τι̋ πόλει̋, το 

είδο̋ τη̋ ταυτότητα̋ και τη̋ στρατηγική̋, ο 

τρόπο̋ συµµετοχή̋ στη διαδικασία αυτή και 

άλλων εταίρων, η προώθηση και η διαχείριση τη̋ 

ταυτότητα̋.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

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

κέντρακέντρακέντρακέντρα    

    
Σύµφωνα µε µελέτη του Προγράµµατο̋ 

Ανθρωπίνων Οικισµών των Ηνωµένων Εθνών 

(Un-Habitat), οι κάτοικοι των παγκόσµιων 

αστικών κέντρων εµφανίζονται ευχαριστηµένοι 

µε την ποιότητα ζωή̋ στι̋ πόλει̋ του̋ λόγω 

τη̋ αρχιτεκτονική̋ του̋, τη̋ αυστηρή̋ 

εφαρµογή̋ των αποφάσεων των τοπικών 

αρχών, τη̋ γεωγραφική̋ τοποθεσία̋ και του 

ήπιου κλίµατο̋, καίτοι µερικέ̋ όψει̋ τη̋ 

αστική̋ διακυβέρνηση̋, όπω̋ το περιβάλλον, η     
 

 

παραβατικότητα, το στεγαστικό ζήτηµα και οι 

υδάτινοι πόροι εµφανίζονται να αποτελούν τα 

µεγαλύτερα «αγκάθια» για τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ 

σήµερα. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

    

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

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

    
Οι πόλει̋ και οι µητροπολιτικέ̋ περιφερειακέ̋ 

αρχέ̋ θα πρέπει να αναλάβουν σηµαίνοντα ρόλο 

στο σχεδιασµό πολιτικών για την αντιµετώπιση  

 
 

τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋, σύµφωνα µε έκθεση του 

ΟΟΣΑ. «Οι πόλει̋ αποτελούν το κέντρο του 

προβλήµατο̋ και µε δεδοµένο το ρόλο του̋ ω̋ 

κύριοι καταναλωτέ̋ ενέργεια̋, συνιστούν το 

αναγκαίο µέρο̋ τη̋ πολιτική̋ αντιµετώπιση̋ τη̋ 

κλιµατική̋ αλλαγή̋», σύµφωνα µε του̋ 

συντάκτε̋ τη̋ έκθεση̋. Μέχρι το 2070, 150 εκατ. 

κάτοικοι των αστικών κέντρων θα παράγουν το 

9% του ΑΕΠ και θα είναι οι πλέον ευάλωτοι στην 

κλιµατική αλλαγή.  Μάλιστα, υπογραµµίζεται η 

αναγκαιότητα επανασχεδιασµού των πόλεων και 

εκπόνηση̋ πολιτικών για τη µείωση τη̋ χρήση̋ 

ενέργεια̋ και τη̋ εκποµπή̋ αερίων του 

θερµοκηπίου.  Η εν λόγω έκθεση του ΟΟΣΑ 

αποτυπώνει ορθέ̋ πρακτικέ̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ 

ενέργεια̋, τη̋ στέγαση̋, του αστικού 

σχεδιασµού, των δηµόσιων µεταφορών και άλλων 

πεδίων πολιτική̋, τα οποία προσαρµόζουν τι̋ 

πόλει̋ στι̋ αναµενόµενε̋ περιβαλλοντικέ̋ 

επιπτώσει̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

    
Με αφορµή το ∆ιεθνέ̋ Έτο̋ για την 

Ποικιλοµορφία, το διεθνέ̋ δίκτυο των Τοπικών 

Αρχών για τη Βιωσιµότητα, µε αριθµό µελών που 

ξεπερνά τι̋ 1.050 πόλει̋, δηµοσίευσε ένα 

χρήσιµο εγχειρίδιο µε έντεκα περιπτώσει̋ 

ορθών πρακτικών πολιτικών διαχείριση̋ τη̋ 

βιοποικιλότητα̋ σε τοπικό επίπεδο.  

 

 
 

Οι εν λόγω πρακτικέ̋ παρουσιάστηκαν στη 10η 

Σύνοδο των µερών τη̋ Σύµβαση̋ των Ηνωµένων 

Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία, καθώ̋ 

και στη Σύνοδο τη̋ Βιοποικιλότητα̋ Πόλεων που 

πραγµατοποιήθηκε στην πόλη Nαγκόγια τη̋ 

Ιαπωνία̋.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

_Case_Study_Series_english.pdf_Case_Study_Series_english.pdf_Case_Study_Series_english.pdf_Case_Study_Series_english.pdf    

 

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

ΙνδίαΙνδίαΙνδίαΙνδία    
 

Η Ινδία, σε συνεργασία µε την Ιαπωνία, σχεδιάζει 

τη δηµιουργία 24 «πράσινων» πόλεων στο 

διάδροµο ανάµεσα στι̋ µεγάλε̋ αστικέ̋ 

περιφέρειε̋ του ∆ελχί και τη̋ Βοµβάη̋.  
 

 
Η συνολική δαπάνη του σχεδίου εκτιµάται σε 90 

δισεκατοµµύρια δολάρια. Αναµένεται ότι µε το 

σχέδιο αυτό θα αναβαθµιστούν εννέα µεγάλε̋ 

βιοµηχανικέ̋ ζώνε̋, τρία λιµάνια και θα 

κατασκευαστούν έξι λωρίδε̋ υπερταχεία̋ 

κυκλοφορία̋.  
 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

    

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

µεγαλόπνοο σχέδιο ανάπλαση̋ σε µεγάλη 

κλίµακα των φτωχογειτονιών τη̋ πρωτεύουσα̋ 

τη̋ Βραζιλία̋, ενόψει τη̋ διοργάνωση̋ του 

Παγκόσµιου Κυπέλλου ποδοσφαίρου του 2014 και 

των Ολυµπιακών Αγώνων του 2016. Το σχέδιο µε 

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

ο πληθυσµό̋ των οποίων ανέρχεται σε 1.2 

εκατοµµύρια κατοίκου̋. Ο στόχο̋ του σχεδίου 

είναι διττό̋: αφενό̋ η δηµιουργία ενό̋ κλίµατο̋ 

ασφάλεια̋ σε περιοχέ̋ στι̋ οποίε̋ οι 

συγκρούσει̋ ανάµεσα σε αστυνοµικέ̋ δυνάµει̋ 

και συµµορίε̋ διακινητών ναρκωτικών ουσιών 

αποτελούν καθηµερινότητα, και αφετέρου, η 

ανάπλαση των φτωχογειτονιών στα πρότυπα 

ανάλογων παρεµβάσεων που έχουν γίνει στο 

Λονδίνο και στο Τολέδο. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

παγκόσµιο επίπεδοπαγκόσµιο επίπεδοπαγκόσµιο επίπεδοπαγκόσµιο επίπεδο    

    
Στο πλαίσιο του µητροπολιτικού προγράµµατο̋ 

πολιτική̋, το αµερικανικό ίδρυµα Brookings 

δηµοσίευσε κατάλογο των πλέον γοργά 

αναπτυσσόµενων πόλεων σε παγκόσµιο 

επίπεδο, οι οποίε̋, εν προκειµένω, 

συγκεντρώνονται σε τρει̋ γεωγραφικέ̋ 

περιοχέ̋: Κίνα-Ινδία, νησιωτικό σύµπλεγµα 

νοτιοανατολική̋ Ασία̋ και Λατινική Αµερική. Με 

βάση την Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) 

και την Απασχόληση, µόνον τρει̋ πόλει̋ από 

τον ανεπτυγµένο κόσµο βρίσκονται στη λίστα 

των 30 οικονοµικά δυναµικών πόλεων 

παγκοσµίω̋: το Ώστιν, το Μόντρεαλ και η 

Μελβούρνη. Σε αυτόν τον κατάλογο, επικεφαλή̋ 

του οποίου είναι η Κωνσταντινούπολη, λόγω 

των ιδιαίτερα υψηλών αποδόσεων που πέτυχε 

στον τοµέα τη̋ απασχόληση̋ τα τελευταία δύο 

χρόνια, δεν περιλαµβάνεται καµία ευρωπἀκή 

πόλη. Αντίθετα, οι πρωτεύουσε̋ των χωρών τη̋  
 

Λατινική̋ Αµερική̋ έδειξαν ιδιαίτερη 

ανθεκτικότητα όταν ξέσπασε η οικονοµική κρίση, 

µε αποτέλεσµα να προσελκύουν επενδύσει̋ και 

να παράγουν σηµαντικά έσοδα έκτοτε. Επίση̋, 

πόλει̋ µε λιµάνια κυριαρχούν στον εµπορικό 

τοµέα, λόγω τη̋ δυνατότητά̋ του̋ να 

προσφέρουν πρὀόντα στι̋ υγιεί̋ οικονοµίε̋ του 

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

Ινδία και η Βραζιλία – τρία µέλη τη̋  

 

 
 

οµάδα̋ των ταχύτερα αναπτυσσόµενων χωρών 

(BRIC) – εκπροσωπούνται από 13 πόλει̋ στον εν 

λόγω κατάλογο. 
 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

metrometrometrometro____monitormonitormonitormonitor....pdfpdfpdfpdf    

    

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

ΑνάπτυξηΑνάπτυξηΑνάπτυξηΑνάπτυξη    
 
Κατά τη διάρκεια του 3ου παγκόσµιου συνεδρίου 

του δικτύου των Ηνωµένων Πόλεων και Τοπικών 

Αυτοδιοικήσεων (UCLG), που πραγµατοποιήθηκε 

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

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

ανταγωνισµό̋ των ισχυρών συντηρητικών 

δυνάµεων µέσα στην ίδια τη χώρα.     Το όραµα του 

βασιλικού οίκου είναι µια οικονοµία λιγότερο 

εξαρτηµένη από το πετρέλαιο που θα κινείται από 

µία νέα τάξη γιατρών, µηχανικών και 

επιχειρηµατιών, οι οποίοι θα µπορούν να 

αντεπεξέλθουν στι̋ απαιτήσει̋ µια̋ παγκόσµια̋ 

αγορά̋.    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

sRoom.htmlsRoom.htmlsRoom.htmlsRoom.html    

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

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

Institute for the Future, µε έδρα την Καλιφόρνια, 

δηµοσίευσε µελέτη στην οποία αποτυπώνονται για 

την επόµενη δεκαετία τάσει̋ και καινοτοµίε̋ για τα 

αστικά κέντρα στου̋ τοµεί̋ τη̋ φτώχεια̋ και τη̋ 

κοινωνική̋ ένταξη̋. Με τη χρήση των νέων 

 
τεχνολογιών, αιρετοί και στελέχη τη̋ αυτοδιοίκηση̋ 

δύνανται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωή̋ των 

πόλεων, αντιµετωπίζοντα̋ αποτελεσµατικά το 

ζήτηµα τη̋ στέγαση̋, τη̋ υγειονοµική̋ φροντίδα̋, 

τη̋ εκπαίδευση̋ και των φυλετικών και εθνοτικών 

ανισοτήτων. 

 

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

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

    

    
 
    

 

µε τίτλο «Ηνωµένε̋ Πόλει̋». Το εν λόγω  έντυπο 

φιλοξενεί πληροφορίε̋ και σχόλια για θέµατα 

που αφορούν το ζήτηµα τη̋ βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ 

των πόλεων, τι̋ προκλήσει̋ τη̋ σύγχρονη̋ 

αστικοποίηση̋, τη διακήρυξη του UCLG για την 

«Πόλη του 2030», την ανάγκη τη̋ ανταλλαγή̋ και 

τη̋ διάδοση̋ ορθών πρακτικών σε πεδία και 

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

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

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

    
Με περισσότερα από 13 εκατοµµύρια νέου̋ 

Σαουδάραβε̋ ηλικία̋ κάτω των 20 ετών και 

βούληση να απαγκιστρωθεί οικονοµικά η χώρα 

από την πετρελἀκή εξάρτηση, η κυβέρνηση τη̋ 

Σαουδική̋ Αραβία̋ σχεδιάζει τέσσερι̋ νέε̋  

πόλει̋-νησιά, στα πρότυπα τη̋ Οικονοµική̋ 

Πόλη̋ του Βασιλιά Abdullah» (King Abdullah 

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

 
 

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

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

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

ΚαινοτοµίαΚαινοτοµίαΚαινοτοµίαΚαινοτοµία    
 

Ενόψει τη̋ υλοποίηση̋ τη̋ νέα̋ στρατηγική̋ 

τη̋ ΕΕ 2020 για µια ευφυή, βιώσιµη και χωρί̋ 

αποκλεισµού̋ οικονοµία, βασικέ̋ προκλήσει̋ 

για το νέο πρόγραµµα που θα διαδεχθεί το 7ο 

Π.Π. είναι η αναζήτηση του καλύτερου δυνατού 

τρόπου ενίσχυση̋ των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, των τοµέων µε αναπτυξιακό 

δυναµικό, όπω̋ η οικο-καινοτοµία και οι 

πράσινε̋ προµήθειε̋, τη̋ αξιοποίηση̋ του 

ψηφιακού περιεχοµένου σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, καθώ̋ και τη̋ προώθηση̋ τη̋ χρήση̋ 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ και τη̋ 

ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋.  

 

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

_en.htm_en.htm_en.htm_en.htm    
 

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

και ανεπίσηµη̋ µάθηση̋και ανεπίσηµη̋ µάθηση̋και ανεπίσηµη̋ µάθηση̋και ανεπίσηµη̋ µάθηση̋    

    
Η επικύρωση τη̋ αποκτώµενη̋ µάθηση̋ µέσα 

από το χώρο εργασία̋ και τι̋ καθηµερινέ̋ 
 

εµπειρίε̋ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο τη̋ 

πολιτική̋ τη̋ ΕΕ για τη δια βίου µάθηση από το 

1995. Σηµαντικό̋ αριθµό̋ κρατών-µελών τη̋ ΕΕ 

έχουν προωθήσει νοµοθετικέ̋ πρωτοβουλίε̋ για 

την επικύρωση τη̋ άτυπη̋ µάθηση̋ αλλά πολλά 

πρέπει ακόµη να γίνουν σε ευρωπἀκό επίπεδο 

ώστε η επικύρωση να καταστεί καθηµερινή 

πραγµατικότητα για όλου̋ του̋ ενδιαφερόµενου̋ 

πολίτε̋. Σκοπό̋, εποµένω̋, τη̋ εν λόγω 

διαβούλευση̋ είναι η συλλογή των απόψεων 

όλων των εµπλεκοµένων αρχών και φορέων, 

αναφορικά µε την αναγκαιότητα ανάληψη̋ 

περισσότερων δράσεων για την αξιοποίηση τη̋ 

άτυπη̋ µάθηση̋, καθώ̋ και για το είδο̋ των 

πρωτοβουλιών και των πολιτικών 

προτεραιοτήτων για στοχευµένα µέτρα, σύµφωνα 

µε τι̋ ανάγκε̋ των πολιτών. 

 

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

learning_en.htmllearning_en.htmllearning_en.htmllearning_en.html    

    

    

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

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

    
Για τη διαµόρφωση τη̋ τελική̋ πρόταση̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για το νέο χρηµατοδοτικό 

εργαλείο για το περιβάλλον, λαµβάνοντα̋ υπόψη 

τι̋ κοινωνικέ̋, οικονοµικέ̋ και περιβαλλοντικέ̋ 

παραµέτρου̋ του, σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ 

διαβούλευση̋ είναι η συλλογή των απόψεων 

όλων των ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε του̋ 

στόχου̋, τι̋ δράσει̋ και τα υποστηρικτικά µέτρα 

του νέου προγράµµατο̋ που θα διαδεχθεί το 

‘Life+, 2007-2013’. 

 

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπἀκό 

Οικολογικό ∆ίκτυο περιοχών, οι οποίε̋ 

φιλοξενούν φυσικού̋ τύπου̋ οικοτόπων και 

οικοτόπου̋ ειδών που είναι σηµαντικοί σε 

ευρωπἀκό επίπεδο και ω̋ εκ τούτου συνιστά 

τον ακρογωνιαίο λίθο τη̋ πολιτική̋ τη̋ ΕΕ για 

τη βιοποικιλότητα αλλά και βασικό µέσο για την 

επίτευξη των στόχων του 2020 και 2050 για την 

αναστροφή τη̋ απώλεια̋ τη̋ βιοποικιλότητα̋ 

και του οικοσυστήµατο̋. Ωστόσο, το κύριο µέρο̋ 

τη̋ χρηµατοδότηση̋ του δικτύου προέρχεται 

από τα κράτη-µέλη. Η ενσωµάτωση σχετική̋ 

πρόβλεψη̋ χρηµατοδότηση̋ του δικτύου µέσα 

από άλλα κοινοτικά προγράµµατα δεν απέφερε 

τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η Ευρωπἀκή Επιτροπή προετοιµάζει 

µία Ανακοίνωση στην οποία θα αναδειχθούν 

τρόποι ενίσχυση̋ των χρηµατοδοτικών µέσων 

του δικτύου. Η σχετική διαβούλευση αποβλέπει 

στη συλλογή απόψεων σχετικά µε του̋ τρόπου̋ 

που κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει εφικτό. 

 

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

tura2000_en.htmtura2000_en.htmtura2000_en.htmtura2000_en.htm    

    

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

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

    
Στόχοι τη̋ ενεργειακή̋ πολιτική̋ τη̋ ΕΕ είναι η 

διασφάλιση τη̋ λειτουργία̋ τη̋ ενεργειακή̋ 

αγορά̋, η ασφάλεια τη̋ ενεργειακή̋ 

προµήθεια̋ τη̋ ΕΕ, η προώθηση τη̋ ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋, η εξοικονόµηση ενέργεια̋, η 

ανάπτυξη νέων και ανανεώσιµων µορφών 

ενέργεια̋ καθώ̋ και η ενθάρρυνση τη̋ 

συνεργασία̋ µεταξύ των ενεργειακών δικτύων. 

Ωστόσο, κανένα̋ από του̋ ανωτέρω στόχου̋ 

δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρί̋ την 

παρακολούθηση των σηµαντικών εξελίξεων στην 
 

ενεργειακή σκηνή πέρα από τα σύνορα τη̋ ΕΕ. Η 

πρόσφατη Ανακοίνωση µε τίτλο «Ενέργεια 2020-

Μια Στρατηγική για Ανταγωνιστική, Βιώσιµη και 

Ασφαλή Ενέργεια» αναγνωρίζει την ανάγκη 

ενδυνάµωση̋ τη̋ εξωτερική̋ διάσταση̋ τη̋ 

ενεργειακή̋ πολιτική̋ τη̋ ΕΕ ω̋ βασική̋ 

προτεραιότητα̋ για τα επόµενα χρόνια. Σε αυτό 

το πλαίσιο, όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋ 

καλούνται να καταθέσουν τι̋ απόψει̋ του̋ για 

τι̋ πιθανέ̋ προτεραιότητε̋ και νέε̋ 

πρωτοβουλίε̋ στο πεδίο τη̋ εξωτερική̋ 

ενεργειακή̋ πολιτική̋. 

 

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

    

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

    
Μετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση, η Ευρώπη 

οφείλει να λάβει επειγόντω̋ µέτρα για να 

βελτιωθούν οι συνθήκε̋ διαβίωση̋ και να 

αυξηθούν οι θέσει̋ απασχόληση̋.  
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋     

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο 

∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPAEIPAEIPAEIPA))))    
 

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

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

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

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

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

 

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

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

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

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

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

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

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

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

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

 

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

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

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

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4389http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4389http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4389http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4389    
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Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπἀκή Επιτροπή  

θέσπισε στι̋ 27 Οκτωβρίου 2010 την Πράξη για 

την Ενιαία Αγορά. Η εφαρµογή τη̋ θα επιτρέψει 

να αξιοποιηθούν οι σηµαντικέ̋ δυνατότητε̋ 

ανάπτυξη̋ που προσφέρουν η ψηφιακή 

οικονοµία, ο τοµέα̋ των υπηρεσιών καθώ̋ και 

οι αλλαγέ̋ που συνδέονται µε το περιβάλλον και 

την κλιµατική αλλαγή. 

 

Από το 1992, η ενιαία αγορά έχει αποφέρει 

τεράστια οφέλη και έχει δηµιουργήσει νέε̋ 

ευκαιρίε̋. Όµω̋, η ελεύθερη κυκλοφορία 

αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων 

δεν λειτουργεί πάντα οµαλά. Σε ορισµένου̋ 

τοµεί̋ δεν υπάρχει µια πραγµατικά 

ολοκληρωµένη ευρωπἀκή αγορά. Υπάρχουν 

νοµοθετικά κενά, ενώ, εξαιτία̋ διοικητικών 

εµποδίων και ελλιπών κανόνων εφαρµογή̋, δεν 

έχει πλήρω̋  αξιοποιηθεί το δυναµικό τη̋ 

ενιαία̋ αγορά̋. 

 

Η εµπιστοσύνη στην ενιαία αγορά χρειάζεται να 

ενισχυθεί σηµαντικά, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση 

στην οικονοµική ανάπτυξη. Η Ευρώπη πρέπει να 

δράσει µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα και 

πειθώ για να δείξει ότι η ενιαία αγορά συντελεί 

στην κοινωνική πρόοδο και είναι επωφελή̋ για 

του̋ καταναλωτέ̋, του̋ εργαζοµένου̋ και τι̋ 

επιχειρήσει̋. 
 

Πρόθεση του επιτρόπου Μισέλ Μπαρνιέ, αλλά 

και ολόκληρη̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, είναι 

να παραµείνει η Πράξη για την Ενιαία Αγορά 

ψηλά στην πολιτική ατζέντα. 

Προ̋ τούτο, προτάσει̋ τη̋ εν λόγω Πράξη̋ 

υποβάλλονται σε διαβούλευση, µετά το τέλο̋ 

τη̋ οποία̋ η Επιτροπή θα προτείνει την 

επισφράγιση τη̋ δέσµευση̋ των άλλων 

οργάνων σε µια τελική έκδοση τη̋ Πράξη̋ για 

την Ενιαία Αγορά. 

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

    

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

nsultations/life.htm#%5Fen.nsultations/life.htm#%5Fen.nsultations/life.htm#%5Fen.nsultations/life.htm#%5Fen.htmhtmhtmhtm    
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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

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

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

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Ε λλη ν ικ ή

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

� Το Φόρουµ των Παγκόσµιων Πόλεων 

� Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καινοτοµίας 

� ECOWEEK στη Θεσσαλονίκη 

� Οικολογικές Αδελφοποιήσεις Πόλεων 

� Πολιτισµός και ∆ηµιουργικότητα 
παράγοντες αστικής ανάπτυξης 

� Ταµείο Τοπικής Πολιτιστικής 
∆ιακυβέρνησης 

� Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική 
Αλλαγή 

� Οι πλέον ευφυείς πόλεις σε παγκόσµιο 
επίπεδο 
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1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια Βίου Μάθηση, ∆ια Βίου Μάθηση, ∆ια Βίου Μάθηση, ∆ια Βίου Μάθηση, 

2007200720072007----2013»2013»2013»2013»    
 

Ο γενικό̋ στόχο̋ του προγράµµατο̋, όπω̋ ορίζεται 

στο άρθρο 1 παράγραφο̋ 2 τη̋ απόφαση̋ για τη 

θέσπιση του προγράµµατο̋, είναι «να συµβάλει, µε τη 

δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋ ω̋ προηγµένη̋ κοινωνία̋ τη̋ γνώση̋, µε 

βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερε̋ και 

περισσότερε̋ θέσει̋ απασχόληση̋ και µεγαλύτερη 

κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα̋, παράλληλα, 

ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντο̋ για τι̋ 

µελλοντικέ̋ γενιέ̋». Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση 

των ανταλλαγών, τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ 

κινητικότητα̋ µεταξύ εµπειρογνωµόνων των 

συστηµάτων εκπαίδευση̋ και τη̋ κατάρτιση̋ στην 

Ευρωπἀκή Ένωση, ώστε να καταστούν παγκόσµιο 

σηµείο αναφορά̋ ω̋ προ̋ την ποιότητα. 

Ε λλη ν ικ ή



Εν προκειµένω, στο πλαίσιο τη̋ από 27-10-

2010 πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων, 

επιδοτούνται, µεταξύ άλλων, οι κύριε̋ 

δραστηριότητε̋ του Εγκάρσιου Προγράµµατο̋. 
 

Ειδικοί στόχοι του Εγκάρσιου Προγράµµατο̋Εγκάρσιου Προγράµµατο̋Εγκάρσιου Προγράµµατο̋Εγκάρσιου Προγράµµατο̋ 

είναι η προώθηση τη̋ συνεργασία̋ σε 

ευρωπἀκό επίπεδο στου̋ τοµεί̋ που 

καλύπτουν δύο ή περισσότερα 

υποπρογράµµατα, καθώ̋ και  τη̋ ποιότητα̋ 

και τη̋ διαφάνεια̋ στην εκπαίδευση και τα 

συστήµατα κατάρτιση̋ των κρατών-µελών. 

 

Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτοµία στη ∆ια Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτοµία στη ∆ια Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτοµία στη ∆ια Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτοµία στη ∆ια 

ΒίΒίΒίΒίου Μάθηση (Κύρια ∆ραστηριότητα 1)ου Μάθηση (Κύρια ∆ραστηριότητα 1)ου Μάθηση (Κύρια ∆ραστηριότητα 1)ου Μάθηση (Κύρια ∆ραστηριότητα 1)    

    

Στο πλαίσιο τη̋ συνεργασία̋ πολιτικών και 

καινοτοµία̋ του προγράµµατο̋ 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι δράσει̋: 

 

� Κινητικότητα φυσικών προσώπων 

συµπεριλαµβανοµένων επισκέψεων 

µελέτη̋ για εµπειρογνώµονε̋ και 

αρµόδιου̋ που έχουν οριστεί από τι̋ 

εθνικέ̋, περιφερειακέ̋ και τοπικέ̋ 

αρχέ̋, για διευθυντέ̋ ιδρυµάτων 

εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ και 

υπηρεσιών καθοδήγηση̋ και 

πιστοποίηση̋ και κοινωνικού̋ εταίρου̋. 

� Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν στην 

προετοιµασία και τη δοκιµή προτάσεων 

για υιοθέτηση πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ 

και καινοτοµία̋ στη δια βίου µάθηση. 
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� Πολυµερή δίκτυα συνεργασία̋ 

εµπειρογνωµόνων και/ή ιδρυµάτων που 

συνεργάζονται σε θέµατα πολιτικών. 

� Παρατήρηση και ανάλυση των πολιτικών 

και των συστηµάτων του τοµέα τη̋ δια 

βίου µάθηση̋. 

� ∆ράση για τη στήριξη τη̋ διαφάνεια̋ 

και τη̋ αναγνώριση̋ των προσόντων 

και των δεξιοτήτων 

συµπεριλαµβανοµένων και όσων έχουν 

αποκτηθεί µέσω τη̋ άτυπη̋ και 

ανεπίσηµη̋ εκπαίδευση̋, πληροφοριών 

και τη̋ καθοδήγηση̋ για εκπαιδευτικού̋ 

σκοπού̋, και τη̋ συνεργασία̋ στη 

διασφάλιση τη̋ ποιότητα̋. 

� Λοιπέ̋ δράσει̋ (Συνοδευτικά µέτρα) 

συµπεριλαµβανοµένων και 

δραστηριοτήτων οµαδική̋ µάθηση̋ µε 

στόχο την προώθηση των στόχων τη̋ 

κύρια̋ δραστηριότητα̋. 

 

Για τι̋ δράσει̋ των δικτύων η επιδότηση 

ανέρχεται στι̋ 200.000-400.000€/έτο̋ (75% η 

κοινοτική συνεισφορά), η διάρκεια του σχεδίου 

µπορεί να φθάσει τα 3 έτη, ενώ ο αριθµό̋ των 

εταίρων δεν πρέπει να είναι λιγότερο̋ από 10, 

προερχόµενοι από τουλάχιστον 8 κράτη-µέλη 

τη̋ ΕΕ. 
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 Όσον αφορά στα πολυµερή δίκτυα η διάρκεια τη̋ 

δράση̋ φθάνει τα 3 έτη, το ύψο̋ τη̋ επιδότηση̋ 

τι̋ 150.000€/έτο̋ (75% η κοινοτική συνεισφορά), 

ενώ ο αριθµό̋ των εταίρων δεν πρέπει να είναι 

µικρότερο̋ από 5, προερχόµενοι από τουλάχιστον 

5 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. 

    

Ανάπτυξη Καινοτόµου Περιεχοµένου, Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Καινοτόµου Περιεχοµένου, Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Καινοτόµου Περιεχοµένου, Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Καινοτόµου Περιεχοµένου, Υπηρεσιών, 

Παιδαγωγικών και Πρακτικών  για τη ∆ια Βίου Παιδαγωγικών και Πρακτικών  για τη ∆ια Βίου Παιδαγωγικών και Πρακτικών  για τη ∆ια Βίου Παιδαγωγικών και Πρακτικών  για τη ∆ια Βίου 

Μάθηση Μάθηση Μάθηση Μάθηση βάσει των Τεχνολογιών τη̋ Πληροφορία̋ βάσει των Τεχνολογιών τη̋ Πληροφορία̋ βάσει των Τεχνολογιών τη̋ Πληροφορία̋ βάσει των Τεχνολογιών τη̋ Πληροφορία̋ 

και τη̋ Επικοινωνία̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 3)και τη̋ Επικοινωνία̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 3)και τη̋ Επικοινωνία̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 3)και τη̋ Επικοινωνία̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 3)    

    

Οι κάτωθι δράσει̋ οι οποίε̋ σχεδιάσθηκαν ώστε  

να ανταποκριθούν στι̋ διδακτικέ̋ και 

µαθησιακέ̋ ανάγκε̋, αφορούν πλέον του ενό̋ 

τοµεί̋ του υποπρογράµµατο̋ και 

στηρίζονται από την κύρια δραστηριότητα 

Τεχνολογίε̋ τη̋ Πληροφορία̋ και τη̋ 

Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ): 

 

� Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη τη̋ µάθηση̋ µέσω των ΤΠΕ, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρο̋ των 

µακροπρόθεσµων εκπαιδευτικών 

στρατηγικών καθώ̋ και την ανάπτυξη και 

τη διάδοση καινοτόµων µεθόδων 

περιεχοµένου, υπηρεσιών και πλαισίων. 

 

 
     

 

    
 

Γλώσσε̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 2)Γλώσσε̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 2)Γλώσσε̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 2)Γλώσσε̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 2)    

    

Οι ακόλουθε̋ δράσει̋, οι οποίε̋ είναι 

σχεδιασµένε̋ να ανταποκριθούν στι̋ διδακτικέ̋ 

και µαθησιακέ̋ ανάγκε̋ περισσοτέρων του ενό̋ 

υποπρογράµµατο̋, δύνανται να υποστηριχθούν 

από την κύρια δραστηριότητα τη̋ εκµάθηση̋ 

γλωσσών: 

� Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν, µεταξύ 

άλλων, στα ακόλουθα: 

o Προώθηση τη̋ γλωσσική̋ 

ευαισθητοποίηση̋ και πρόσβαση 

στου̋ πόρου̋ γλωσσική̋ 

εκµάθηση̋. 

o Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για 

νέε̋ γλώσσε̋, 

συµπεριλαµβανοµένων µαθηµάτων 

online, και εργαλείων αξιολόγηση̋ 

τη̋ προόδου (tests). 

� ∆ίκτυα στον τοµέα τη̋ εκµάθηση̋ 

γλωσσών και τη̋ γλωσσική̋ ποικιλότητα̋. 

� Λοιπέ̋ πρωτοβουλίε̋ µε στόχο την κύρια 

δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων 

συνεδρίων διάχυση̋ και αξιοποίηση̋ και 

εκδηλώσεων που συνδυάζουν σχέδια, 

συγκεκριµένε̋ κοινότητε̋ και 

ενδιαφερόµενα µέρη («Συνοδευτικά 

Μέτρα»). 

 

 

    
 



πλαίσιο τη̋ συγκεκριµένη̋ δραστηριότητα̋ 

οφείλουν να επικεντρώνονται στη δηµιουργία 

συστηµάτων και µηχανισµών που θα στηρίζουν τη 

διάχυση και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, 

καθώ̋ επίση̋ και την προώθηση δράσεων 

αξιοποίηση̋ που διαπερνούν το σύνολο του 

προγράµµατο̋ και αφορούν ολόκληρη την Ε.Ε. 

 

Όσον αφορά στα πολυµερή σχέδια, η διάρκειά 

του̋ ανέρχεται στα 3 έτη, η επιδότηση κυµαίνεται 

µεταξύ 150.000-300.000€ (75% κοινοτική 

συνεισφορά), ενώ απαιτούνται 3 τουλάχιστον 

εταίροι, προερχόµενοι από τουλάχιστον 3 κράτη-

µέλη τη̋ ΕΕ. 

 

Προθεσµία: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία: 31 Μαρτίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

Μακρή 1 και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 

(Μακρυγιάννη) 

117 42- Αθήνα 

Τηλ::::210-3726344-45, 210-3726373 

Φαξ: : : : 210-3221863, 210- 3312759 

Ε-mail: : : : iky@hol.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.iky.gr 
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� ∆ίκτυα που στοχεύουν στην ανταλλαγή και 

την κοινωνία γνώσεων, εµπειρία̋ και 

καλών πρακτικών. 

 

Όσον αφορά στα πολυµερή σχέδια, η διάρκειά 

του̋ µπορεί να φθάσει τα 3 έτη, η µέγιστη 

επιδότηση τι̋ 200.000€ (75% κοινοτική 

συνεισφορά), ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 3 

εταίροι από τουλάχιστον 3 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. 

Στα πολυµερή δίκτυα, η µέγιστη επιδότηση φθάνει 

στι̋ 150.000€, ενώ ο αριθµό̋ των εταίρων δεν 

πρέπει να είναι µικρότερο̋ από 5, προερχόµενοι 

από τουλάχιστον 5 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. 

    

Κύρια ∆ραστηριότητα 4 Κύρια ∆ραστηριότητα 4 Κύρια ∆ραστηριότητα 4 Κύρια ∆ραστηριότητα 4 «∆ιάχυση και Αξιοποίηση ∆ιάχυση και Αξιοποίηση ∆ιάχυση και Αξιοποίηση ∆ιάχυση και Αξιοποίηση 

των Αποτελεσµάτωντων Αποτελεσµάτωντων Αποτελεσµάτωντων Αποτελεσµάτων»  

 

Ο πρωταρχικό̋ στόχο̋ των δράσεων τη̋ κύρια̋ 

δραστηριότητα̋ 4 είναι να βοηθήσει να 

δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο για    την 

αποτελεσµατική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων 

του Προγράµµατο̋ τη̋ ∆ια Βίου Μάθηση̋ καθώ̋ 

και των προηγούµενων ανάλογων προγραµµάτων 

σε τοµεακό,    περιφερειακό, εθνικό και ευρωπἀκό 

επίπεδο. Τα σχέδια που χρηµατοδοτούνται στο  
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2. Ευρωπἀκό 2. Ευρωπἀκό 2. Ευρωπἀκό 2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα PRINCEPRINCEPRINCEPRINCE 2010: 2010: 2010: 2010:    

∆ράσει̋ Επικοινωνία̋ και ∆ράσει̋ Επικοινωνία̋ και ∆ράσει̋ Επικοινωνία̋ και ∆ράσει̋ Επικοινωνία̋ και 

Ευαισθητοποίηση̋ για τη διεύρυνση τη̋ Ευαισθητοποίηση̋ για τη διεύρυνση τη̋ Ευαισθητοποίηση̋ για τη διεύρυνση τη̋ Ευαισθητοποίηση̋ για τη διεύρυνση τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋    
 

Γενικό̋ στόχο̋ τη̋ πρόσφατη̋ πρόκληση̋ 

υποβολή̋ προτάσεων του ευρωπἀκού 

προγράµµατο̋ PRINCE είναι να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα 

και τι̋ προκλήσει̋ τη̋ διεύρυνση̋ τη̋ ΕΕ προ̋ τα 

∆υτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και την Ισλανδία 

χάρη στη διασύνδεση µε του̋ βασικού̋ 

ενδιαφεροµένου̋, του̋ παράγοντε̋ ευρεία̋ 

απήχηση̋ και του̋ επαγγελµατίε̋ των µέσων 

ενηµέρωση̋ καθώ̋ και στην ενθάρρυνση των 

διαπροσωπικών επαφών.  
 

 

Ειδικότερα, το πρόγραµµα στοχεύει στην 

προώθηση άτυπη̋ δηµόσια̋ συζήτηση̋ για την 

πολιτική διεύρυνση̋ τη̋ ΕΕ µέσω τη̋ παραγωγή̋ 

και τη̋ µετάδοση̋ ειδικά αφιερωµένων 

τηλεοπτικών προγραµµάτων, στόχο̋ των οποίων 

είναι να εισαγάγουν τη διεύρυνση τη̋ ΕΕ στη 

δηµόσια σφαίρα· να δείξουν στου̋ ευρωπαίου̋ 

πολίτε̋ τον αντίκτυπο (οφέλη, ενδεχόµενα 

µειονεκτήµατα) που έχει η διεύρυνση τη̋ ΕΕ στην 

καθηµερινή του̋ ζωή· να διαλύσουν του̋ µύθου̋ 

και τι̋ ανεδαφικέ̋ προσδοκίε̋· να αλλάξουν τι̋ 

νοοτροπίε̋ σε σχέση µε τι̋ χώρε̋ τη̋ διεύρυνση̋ 

και να καταλύσουν τα στερεότυπα. Επίση̋, το 

πρόγραµµα αποσκοπεί στη στήριξη των 

πληροφοριών και τη̋ επικοινωνία̋ για θέµατα 

που συνδέονται µε τη διεύρυνση τη̋ ΕΕ και στην 

άρση των προκαταλήψεων καθώ̋ και 

παρουσίαση των χωρών τη̋ διεύρυνση̋ µέσω τη̋ 

    

 
 

 

διοργάνωση̋ δράσεων για την αύξηση τη̋ 

ευαισθητοποίηση̋ καθώ̋ και πολιτιστικών ή 

αθλητικών εκδηλώσεων. 

 

Οι ανωτέρω στόχοι προβλέπεται να υλοποιηθούν 

µέσω τη̋ παραγωγή̋ τηλεοπτικών 

προγραµµάτων και δράσεων ευαισθητοποίηση̋. 

 

Το ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο τη̋ 

παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων 

είναι 2 500 000 ευρώ. Η χρηµατοδοτική στήριξη 

από την Επιτροπή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

60% (για τα τηλεοπτικά προγράµµατα) και το 80 % 

(γα τι̋ δράσει̋ ευαισθητοποίηση̋) των 

συνολικών επιλέξιµων δαπανών. 

 

 

Προθεσµία υποβολή̋: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία υποβολή̋: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία υποβολή̋: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία υποβολή̋: 31 Μαρτίου 2011    

    

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

Ms Catherine WENDT  

European Commission  

Directorate-General for Enlargement  

Unit A2 — Information and Communication  

Rue de la Loi/Wetstraat 170  

1049 Bruxelles/Brussel  

Belgique 

Iστοσελίδα: http://ec.europa.eu/enlargement/how-

does-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm 

 

    



1. ∆ήµο̋ Κορινθίων:                                         1. ∆ήµο̋ Κορινθίων:                                         1. ∆ήµο̋ Κορινθίων:                                         1. ∆ήµο̋ Κορινθίων:                                         
«Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιηµένων «Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιηµένων «Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιηµένων «Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιηµένων 

ΠόλεωΠόλεωΠόλεωΠόλεων: Πολιτισµό̋, Νεολαία και ν: Πολιτισµό̋, Νεολαία και ν: Πολιτισµό̋, Νεολαία και ν: Πολιτισµό̋, Νεολαία και 
Ευπαθεί̋ Οµάδε̋» Ευπαθεί̋ Οµάδε̋» Ευπαθεί̋ Οµάδε̋» Ευπαθεί̋ Οµάδε̋»     

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

 
Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ 

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

οποίου εθνικό σηµείο επαφή̋ έχει οριστεί το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και 

Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋, µε πρωτοβουλία 

του ∆ήµου Κορινθίων πραγµατοποιήθηκε 

διακρατική συνάντηση µεταξύ κατοίκων των 

πόλεων Buccino (Ιταλία), Kokkola (Φινλανδία) και 

Wreznia (Πολωνία). Στο τετραήµερο πρόγραµµα 

των εκδηλώσεων, πολίτε̋ από τι̋ τέσσερι̋ 

πόλει̋ διαπραγµατεύτηκαν και αντάλλαξαν 

εµπειρίε̋ και απόψει̋ σε θέµατα που αφορούν 

τον πολιτισµό και τη νεολαία, την περιβαλλοντική 

πολιτική, επικεντρωµένη στη διαχείριση 

απορριµµάτων, την ανακύκλωση και την 

προσβασιµότητα σε άτοµα µε αναπηρίε̋. Στο 

πλαίσιο του προγράµµατο̋ ο ∆ήµο̋, σε  

 

    

 

 

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

   

            

    6 

Ευρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά Προγράµµατα    
Ενδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑΕνδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑΕνδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑΕνδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑ    

 
συνεργασία µε το Κέντρο Νέων Κορινθία̋, το 

Πνευµατικό Κέντρο, τη Φιλαρµονική, το Σωµατείο 

ΑµΕΑ τη̋ Ν.Α. Κορινθία̋, το ΕΕΕΕΚ Κορινθία̋, το 

Ευθύµιο Κέντρο και το πρόγραµµα «έξω µαζί» για 

ΑµΕΑ, παρουσίασαν από κοινού δράσει̋  και  

προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στην πόλη 

τη̋ Κορίνθου σε σχέση µε τι̋ ανωτέρω θεµατικέ̋ 

ενότητε̋.  

 

Στη διάρκεια τη̋ συνάντηση̋, σχηµατίστηκαν 

τρία διαφορετικά στρογγυλά τραπέζια όπου 

ανταλλάχθηκαν εµπειρίε̋, ιδέε̋ και πρακτικέ̋ 

τη̋ κάθε χώρα̋ στου̋ τοµεί̋ του πολιτισµού και 

τη̋ νεολαία̋, τη̋ περιβαλλοντική̋ πολιτική̋.  

 

Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων κορυφώθηκε µε 

την τελετή αδελφοποίηση̋ του ∆ήµου Κορινθίων    

µε τι̋ πόλει̋ Wrzesnia και Buccino, όπου 

επισφραγίσθηκε µε την υπογραφή του σχετικού 

πρωτοκόλλου η πολυετή̋ συνεργασία των 

πόλεων, ενώ σε επόµενη συνάντηση αναµένεται 

να ολοκληρωθεί η αδελφοποίηση του ∆ήµου 

Κορινθίων και µε την πόλη Kokkola. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Κορινθίων∆ήµο̋ Κορινθίων∆ήµο̋ Κορινθίων∆ήµο̋ Κορινθίων    

Κολιάτσου 32, 

Τ.Κ. 201 00 Κόρινθο̋ 

Τηλ: 27413 61001 
Φαξ: 27410 71700 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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2. ∆ήµο̋ Φυλή̋ (πρώην2. ∆ήµο̋ Φυλή̋ (πρώην2. ∆ήµο̋ Φυλή̋ (πρώην2. ∆ήµο̋ Φυλή̋ (πρώην ∆ήµο̋ Ζεφυρίου):  ∆ήµο̋ Ζεφυρίου):  ∆ήµο̋ Ζεφυρίου):  ∆ήµο̋ Ζεφυρίου): 

Εκπαιδεύοντα̋ τι̋ Τσιγγάνε̋ Εκπαιδεύοντα̋ τι̋ Τσιγγάνε̋ Εκπαιδεύοντα̋ τι̋ Τσιγγάνε̋ Εκπαιδεύοντα̋ τι̋ Τσιγγάνε̋     

στην Παραδοσιακή Μόδαστην Παραδοσιακή Μόδαστην Παραδοσιακή Μόδαστην Παραδοσιακή Μόδα  

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου 

Μάθηση’)Μάθηση’)Μάθηση’)Μάθηση’)    
 
Ο πρώην ∆ήµο̋ Ζεφυρίου (νυν ∆ήµο̋ Φυλή̋) 

συµµετείχε ω̋ συντονιστή̋ στην υλοποίηση του 

έργου µε τίτλο Romfashion, σε συνεργασία µε τον 

ελληνικό εκδοτικό οίκο Dian, τον οργανισµό 

αλληλεγγύη̋ και ανάπτυξη̋ του πολιτισµού των 

Τσιγγάνων Sulukule, τι̋ συµβουλευτικέ̋ εταιρείε̋ 

ESTA Danışmanlık και MKV (Τουρκία), τον αυτόνοµο 

επαγγελµατικό οργανισµό Transfer Slovensko  

(Σλοβακία), τον ιδιωτικό οργανισµό άτυπη̋ 

εκπαίδευση̋ METER Silesia (Τσεχία) και το 

ινστιτούτο ολοκληρωµένη̋ κατάρτιση̋ IFI 

(Ισπανία). Επρόκειτο για ένα πιλοτικό σχέδιο, 

διετού̋ διάρκεια̋ (2008-2010) το οποίο 

προέβλεψε σε κάθε χώρα των συµµέτοχων 

οργανισµών την υλοποίηση ενό̋ κύκλου 

επαγγελµατική̋ κατάρτιση̋. Αυτή αφορούσε «το 

σχεδιασµό, την παραγωγή και την προώθηση 

παραδοσιακών τσιγγάνικων φορεµάτων» και 

πραγµατοποιήθηκε σε εκπαιδευτικό περιβάλλον 

που προσοµοίαζε σε µία οικιστική ή κοινοτική 

µονάδα παραγωγή̋. Σκοπό̋ του σχεδίου δράση̋ 

ήταν η βελτίωση των «ευκαιριών» για τι̋ 

Τσιγγάνε̋, παρέχοντά̋ του̋ επαρκή εκπαίδευση 

και υποστήριξη για τη δηµιουργία µία̋ οικιακή̋ ή 

κοινοτική̋ µονάδα̋ παραγωγή̋ παραδοσιακών 

φορεµάτων. 

  

 
 

 

    

 

 

Τα κυριότερα αποτελέσµατα του σχεδίου είναι τα 

εξή̋: 

� Πιλοτικό πρόγραµµα κατάρτιση̋ για 15-

20 νεαρέ̋ Τσιγγάνε̋ στι̋ χώρε̋ των 

εταίρων του προγράµµατο̋, πάνω στι̋ 

σύγχρονε̋ µεθόδου̋ οικιακή̋ παραγωγή̋, 

σχεδιασµού, ραπτική̋ και προώθηση̋ 

παραδοσιακών τσιγγάνικων φορεµάτων.  

� Εγχειρίδιο και µεθοδολογικό̋ οδηγό̋ 

επαγγελµατική̋ κατάρτιση̋ σε έξι 

γλώσσε̋ (ελληνικά, τουρκικά, τσεχικά, 

σλοβάκικα, ισπανικά και αγγλικά). 

� Ιστοσελίδα. 

� Θεµατικέ̋ εκθέσει̋ σε κάθε χώρα-εταίρο, 

µε επιλεγµένα ενδύµατα τα οποία 

παράχθηκαν κατά τη διάρκεια τη̋ 

εκπαιδευτική̋ σειρά̋ µαθηµάτων.  

� Μεγάλη επίδειξη µόδα̋, µε συµµετοχή 

όλων των συµµετεχουσών οργανώσεων 

στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια τη̋ 

εκδήλωση̋ αυτή̋ θα πραγµατοποιηθούν 

πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋ των 

Τσιγγάνων (µουσικά σύνολα, 

παραδοσιακοί χοροί, ταινίε̋ σχετικέ̋ µε 

τη ζωή των Τσιγγάνων κ.λπ.).  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Φυλή̋∆ήµο̋ Φυλή̋∆ήµο̋ Φυλή̋∆ήµο̋ Φυλή̋    

Υπόψη κο Γιώργο Βελλή 

Τηλ: 2132038832 

E-mail: giorgos.vellis@gmail.com 

Iστοσελίδα:http://www.romfashion.eu/romfa/?&ch0=1&

ch1=19&lang=GRC 

 

    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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3. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανατολική̋ 3. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανατολική̋ 3. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανατολική̋ 3. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανατολική̋ 

Θεσσαλονίκη̋:Θεσσαλονίκη̋:Θεσσαλονίκη̋:Θεσσαλονίκη̋:    

 ‘ ‘ ‘ ‘ΒΑΜΒΙΝΙ’: Κοινωνικοποίηση για καθαρή ΒΑΜΒΙΝΙ’: Κοινωνικοποίηση για καθαρή ΒΑΜΒΙΝΙ’: Κοινωνικοποίηση για καθαρή ΒΑΜΒΙΝΙ’: Κοινωνικοποίηση για καθαρή 

και ενεργειακά αποδοτική µετακίνηση  και ενεργειακά αποδοτική µετακίνηση  και ενεργειακά αποδοτική µετακίνηση  και ενεργειακά αποδοτική µετακίνηση  

(Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία Intelligent (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία Intelligent (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία Intelligent (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία Intelligent 

Energy Europe)Energy Europe)Energy Europe)Energy Europe)    
 
 To Πρόγραµµα ΒΑΜΒΙΝΙ (2009-2012) έχει στόχο τη 

συµβολή στον έλεγχο των µηχανισµών ανάπτυξη̋ 

προτύπων µετακίνηση̋ και την προώθηση 

προτύπων αειφόρα̋ µετακίνηση̋ στα παιδιά 

από τη γέννησή του̋ έω̋ την ηλικία των 6 ετών.     
Λαµβάνοντα̋ υπόψη τι̋ στρατηγικέ̋ τη̋ Ε.Ε. για 

την αειφόρο ανάπτυξη και τη προώθηση των 

φιλικών προ̋ το περιβάλλον τρόπων µετακίνηση̋ 

για την αντιµετώπιση τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ και 

την έντονη αύξηση τη̋ µηχανοκίνηση̋, το 

πρόγραµµα διερευνά του̋ µηχανισµού̋ στροφή̋ 

των µετακινούµενων προ̋ την αειφόρο 

µετακίνηση. 

 

 
  
 
Ωστόσο, η στροφή προ̋ πιο φιλικού̋ προ̋ το 

περιβάλλον τρόπου̋ µεταφορά̋ επιβατών, 

απαιτεί και αλλαγή νοοτροπία̋. Η νοοτροπία 

υπέρ τη̋ µηχανοκίνητη̋ µετακίνηση̋ 

καλλιεργείται από πολύ µικρή ηλικία καθώ̋ η 

πλειοψηφία των µετακινήσεων των µικρών 

παιδιών διεξάγεται µε Ι.Χ., ενώ το µοτίβο τη̋ 

µετακίνηση̋ µε Ι.Χ επαναλαµβάνεται και 

προωθείται µέσα από τα παιχνίδια, τα παιδικά 

ενδύµατα και αξεσουάρ, ακόµα και τα παιδικά 

βιβλία. Στο πλαίσιο του προγράµµατο̋ ΒΑΜΒΙΝΙ 

το οποίο υλοποιείται από 12 εταίρου̋ σε 10 

Κράτη Μέλη τη̋ Ε.Ε., η Αναπτυξιακή Ανώνυµη 

Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολική̋ Θεσσαλονίκη̋ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποιεί δραστηριότητε̋ 

εκπαίδευση̋ και ευαισθητοποίηση̋ στη χρήση 

των αειφόρων µέσω µετακίνηση̋ των παιδιών 

προσχολική̋ ηλικία̋ 3-5 ετών των Παιδικών 

 

 

    

Σταθµών των ∆ήµων Καλαµαριά̋, Θέρµη̋, 

Πεύκων και Μίκρα̋. Οι παρεµβάσει̋ στου̋ 

∆ηµοτικού̋ Παιδικού̋ Σταθµού̋ περιλαµβάνουν 

εκπαίδευση των παιδαγωγών στι̋ έννοιε̋ τη̋ 

αειφόρου µετακίνηση̋, εφαρµογή πρωτότυπων 

βιωµατικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών µε 

στόχο την προώθηση τη̋ δηµιουργία̋ προτύπων 

αειφόρου µετακίνηση̋ στα παιδιά προσχολική̋ 

ηλικία̋ καθώ̋ και ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση των γονιών σχετικά µε τη 

µείωση τη̋ χρήση̋ του Ι.Χ. και την χρήση 

εναλλακτικών µέσων µεταφορά̋. 

 

 

 

Με την εφαρµογή εξειδικευµένου εκπαιδευτικού 

υλικού που έχει σχεδιαστεί από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

Α.Ε. τα µικρά παιδιά συµµετέχουν σε οµάδε̋ 

εργασία̋, παιχνίδια και βιωµατικά εργαστήρια, 

µε θέµα τα αειφόρα µέσα µετακίνηση̋, την 

εξοικονόµηση ενέργεια̋,  συνδέοντα̋ τα µε το 

κοινωνικό και φυσικό του̋ περιβάλλον.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.     

1ο χλµ. Θέρµη̋ – Τριαδίου,  

Gold Center 9, Τ.Κ.57001  

Τηλ: 2310-463930,  

Fax: 2310-486203,  

E-mail: info@anatoliki.gr 

Ιστοσελίδα: www.anatoliki.gr  
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή καΣυνέδρια (∆ιεθνή καΣυνέδρια (∆ιεθνή καΣυνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπἀκά)ι Ευρωπἀκά)ι Ευρωπἀκά)ι Ευρωπἀκά)    

    

Φυσικέ̋ Καταστροφέ̋ και Σχεδιασµό̋ Φυσικέ̋ Καταστροφέ̋ και Σχεδιασµό̋ Φυσικέ̋ Καταστροφέ̋ και Σχεδιασµό̋ Φυσικέ̋ Καταστροφέ̋ και Σχεδιασµό̋ 

(Ουάσινγκτον, 2(Ουάσινγκτον, 2(Ουάσινγκτον, 2(Ουάσινγκτον, 2----3 Μαρτίου 2011)3 Μαρτίου 2011)3 Μαρτίου 2011)3 Μαρτίου 2011)    

    
Η Αµερικανική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών 

διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα τον 

περιορισµό των φυσικών καταστροφών µέσω του 

σχεδιασµού ανθεκτικών αστικών ιστών. Εν 

προκειµένω, οι θεµατικέ̋ του συνεδρίου 

περιλαµβάνουν τρόπου̋ µε του̋ οποίου̋ οι 

δηµόσιε̋ αρχέ̋ µπορούν να θωρακίσουν αστικά 

κέντρα και αγροτικέ̋ κοινότητε̋, να αναπτύξουν 

 

 

κοινή µεθοδολογία αξιολόγηση̋ των κινδύνων, να 

αναπτύξουν µηχανισµού̋ εποπτεία̋ και 

προγράµµατα επιµόρφωση̋, διαχείριση των 

προσδοκιών τη̋ κοινωνία̋, προγράµµατα κινήτρων 

και αντικινήτρων για τη µείωση των φυσικών 

καταστροφών, καθορισµό̋ χρηµατοδοτικών 

προτεραιοτήτων και ευαισθητοποίηση του κοινού 

µέσω των κοινωνικών µέσων επικοινωνία̋ και 

ενηµέρωση̋. 

    

Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;    

httphttphttphttp://://://://constructionconstructionconstructionconstruction....comcomcomcom////eventseventseventsevents/2011//2011//2011//2011/mitigatingdisastmitigatingdisastmitigatingdisastmitigatingdisast

erererer////    

    
 

55555555οοοο Ετήσιο Συνέδριο ∆ιεθνού̋ Ένωση̋  Ετήσιο Συνέδριο ∆ιεθνού̋ Ένωση̋  Ετήσιο Συνέδριο ∆ιεθνού̋ Ένωση̋  Ετήσιο Συνέδριο ∆ιεθνού̋ Ένωση̋ 

Αδελφοποιηµένων Πόλεων  (Άρλινγκτον, Αδελφοποιηµένων Πόλεων  (Άρλινγκτον, Αδελφοποιηµένων Πόλεων  (Άρλινγκτον, Αδελφοποιηµένων Πόλεων  (Άρλινγκτον, 

ΒιρτζίΒιρτζίΒιρτζίΒιρτζίνια, 3νια, 3νια, 3νια, 3----5 Μαρτίου 2011)5 Μαρτίου 2011)5 Μαρτίου 2011)5 Μαρτίου 2011)    
 
Το ετήσιο συνέδριο τη̋ διεθνού̋ ένωση̋ 

αδελφοποιηµένων πόλεων προσφέρει ένα 

εκπαιδευτικό και αλληλοδραστικό περιβάλλον 

για δικτύωση, ανταλλαγή γνώσεων και  

 

βέλτιστων πρακτικών, συµµετοχή αιρετών τη̋ 

αυτοδιοίκηση̋ και διοργάνωση στρογγυλών 

τραπεζιών για συζητήσει̋ σχετικά µε τη 

διπλωµατία των πόλεων.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....sistersistersistersister----

citiescitiescitiescities....orgorgorgorg////conferenceconferenceconferenceconference////arlingtonarlingtonarlingtonarlington2011/2011/2011/2011/indexindexindexindex....cfmcfmcfmcfm    

    

Παγκόσµιο Φόρουµ Τουρισµού (Ανδόρα, Παγκόσµιο Φόρουµ Τουρισµού (Ανδόρα, Παγκόσµιο Φόρουµ Τουρισµού (Ανδόρα, Παγκόσµιο Φόρουµ Τουρισµού (Ανδόρα, 

6666----7 Μαρτίου 2011)7 Μαρτίου 2011)7 Μαρτίου 2011)7 Μαρτίου 2011)    

    
Ο Παγκόσµιο̋ Οργανισµό̋ Τουρισµού των 

Ηνωµένων Εθνών διοργανώνει συνέδριο µε θέµα 

τη δηµιουργία νέων µοντέλων για την τουριστική 

ανάπτυξη µε ανταγωνιστικότητα και ευθύνη.  

 

 
 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Οι συµµετέχοντε̋ θα έχουν την ευκαιρία να 

εξετάσουν θέµατα που αφορούν του̋ βασικού̋ 

παράγοντε̋ για την ανάπτυξη ενό̋ νέου 

ανταγωνιστικού πλαισίου για τον τουρισµό και 

την επένδυση στον υπεύθυνο τουρισµό για µια 

δίκαιη και χωρί̋ αποκλεισµού̋ ανάπτυξη.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://unwtounwtounwtounwto....orgorgorgorg////gtfandorragtfandorragtfandorragtfandorra    

    

8888οοοο ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τον αστικό  ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τον αστικό  ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τον αστικό  ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τον αστικό 

σχεδιασµό για του̋ σεισµού̋σχεδιασµό για του̋ σεισµού̋σχεδιασµό για του̋ σεισµού̋σχεδιασµό για του̋ σεισµού̋    

(Τόκιο, 7(Τόκιο, 7(Τόκιο, 7(Τόκιο, 7----8 Μαρτίου 2011)8 Μαρτίου 2011)8 Μαρτίου 2011)8 Μαρτίου 2011)    
 

Το Ίδρυµα Τεχνολογία̋ του Τόκιο πραγµατοποιεί 

το 8ο διεθνέ̋ συνέδριο για το σχεδιασµό και τη 

µηχανική των πόλεων για την αντιµετώπιση των 

σεισµών. Η βασική θεµατολογία του συνεδρίου 

 

περιλαµβάνει τη σεισµολογική µηχανική, τη 

γεωτεχνική µηχανική, τη δοµική µηχανική, 

συστήµατα πρόληψη̋ των φυσικών 

καταστροφών, ανταλλαγή εµπειριών από 

πρόσφατου̋ σεισµού̋ σε διεθνέ̋ επίπεδο, 

διεύρυνση τεχνολογιών για του̋ σεισµού̋ για την 

προστασία συστηµάτων υποδοµών από 

πολλαπλού̋ κινδύνου̋ κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....cueecueecueecuee....titechtitechtitechtitech....acacacac....jpjpjpjp////ConferenceConferenceConferenceConference_2011/_2011/_2011/_2011/indeindeindeinde

xxxx....htmhtmhtmhtm    

 

    

∆ι∆ι∆ι∆ιεθνέ̋ φόρουµ για τι̋ µεταφορέ̋εθνέ̋ φόρουµ για τι̋ µεταφορέ̋εθνέ̋ φόρουµ για τι̋ µεταφορέ̋εθνέ̋ φόρουµ για τι̋ µεταφορέ̋    

(Γενεύη, 8(Γενεύη, 8(Γενεύη, 8(Γενεύη, 8----9 Μαρτίου 2011)9 Μαρτίου 2011)9 Μαρτίου 2011)9 Μαρτίου 2011)    
 

Με την υποστήριξη του ∆ιεθνού̋ Φορέα 

Ενέργεια̋ διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά 

διεθνέ̋ φόρουµ για τι̋ µεταφορέ̋, το οποίο θα 

  
διερευνήσει τι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋  για τα µέσα 

σταθερή̋ τροχιά̋ και το αυτοκίνητο, καθώ̋ και 

τρόπου̋ αποθήκευση̋ και υποδοµέ̋ παροχή̋ 

ενέργεια̋ κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....iamfiamfiamfiamf....chchchch////enenenen////presentationpresentationpresentationpresentation////indexindexindexindex....phpphpphpphp????idididid

ContentContentContentContent=160&=160&=160&=160&navigIdnavigIdnavigIdnavigId=30=30=30=30    

    

3333οοοο Ετήσιο Συνέδριο για το Βιώσιµο  Ετήσιο Συνέδριο για το Βιώσιµο  Ετήσιο Συνέδριο για το Βιώσιµο  Ετήσιο Συνέδριο για το Βιώσιµο 

Αστικό ΤοπίοΑστικό ΤοπίοΑστικό ΤοπίοΑστικό Τοπίο    

(Καλιφόρνια, 10 Μαρτί(Καλιφόρνια, 10 Μαρτί(Καλιφόρνια, 10 Μαρτί(Καλιφόρνια, 10 Μαρτίου 2011)ου 2011)ου 2011)ου 2011)    
    

Η ∆ιεθνή̋ Ένωση ∆ενδροκαλλιέργεια̋ 

διοργανώνει το 3ο ετήσιο διεθνέ̋ συνέδριο για 

ένα βιώσιµο αστικό περιβάλλον, µε βασικέ̋ 

θεµατικέ̋ προτεραιότητε̋ τη µέτρηση τη̋ 

 

 

βιωσιµότητα̋ των αστικών τοπίων και των 

καλλιεργειών, τη βιωσιµότητα τη̋ αστική̋ 

δασοκοµία̋, τη βιωσιµότητα των κατοικιών κ.α. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....cuyamacacuyamacacuyamacacuyamaca....eduedueduedu////OHwebOHwebOHwebOHweb////SULSULSULSUL----

ConferenceConferenceConferenceConference/2011/2011/2011/2011----SULSULSULSUL----
ConferenceConferenceConferenceConference/2011_/2011_/2011_/2011_AttendeeBrochureRevAttendeeBrochureRevAttendeeBrochureRevAttendeeBrochureRev....pdfpdfpdfpdf    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Καινοτόµε̋ Κοινότητε̋ ανοιχτέ̋ προ̋ Καινοτόµε̋ Κοινότητε̋ ανοιχτέ̋ προ̋ Καινοτόµε̋ Κοινότητε̋ ανοιχτέ̋ προ̋ Καινοτόµε̋ Κοινότητε̋ ανοιχτέ̋ προ̋ 

όλου̋όλου̋όλου̋όλου̋    

(Σεράγιεβο(Σεράγιεβο(Σεράγιεβο(Σεράγιεβο----Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 10Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 10Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 10Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 10----11 11 11 11 

Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)    
 

Το δίκτυο των τοπικών αρχών τη̋ Νοτιο-

ανατολική̋ Ευρώπη̋ (NALAS) διοργανώνει για 

πρώτη φορά διεθνή έκθεση δηµοτικών αρχών µε 

αφετηρία το Σεράγιεβο µε σκοπό τη συζήτηση και 

ανταλλαγή καινοτόµων πρακτικών στα πεδία τη̋     

    

    

κοινωνική̋ ένταξη̋, τη̋ ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋, του βιώσιµου τουρισµού και των 

αδελφοποιήσεων. 

    

Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;    

httphttphttphttp://://://://nexponexponexponexpo....nalasnalasnalasnalas....eueueueu////    

    

Αποκέντρωση και Αστικό̋ Αποκέντρωση και Αστικό̋ Αποκέντρωση και Αστικό̋ Αποκέντρωση και Αστικό̋ 

ΜεταΜεταΜεταΜετασχηµατισµό̋ στην Ασίασχηµατισµό̋ στην Ασίασχηµατισµό̋ στην Ασίασχηµατισµό̋ στην Ασία    

(Σιγκαπούρη, 10(Σιγκαπούρη, 10(Σιγκαπούρη, 10(Σιγκαπούρη, 10----11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)    

    
Το Εθνικό Πανεπιστήµιο τη̋ Σιγκαπούρη̋ (Ασιατικό 

Ερευνητικό Ίδρυµα)  διοργανώνει διεπιστηµονικό 

συνέδριο µε θέµα τη σχέση µεταξύ των διαφόρων 

τύπων και βαθµών αποκέντρωση̋ και αστική̋ 

αλλαγή̋ στι̋ ασιατικέ̋ χώρε̋. Οι πρόσφατε̋ 

εκχωρήσει̋ αρµοδιοτήτων από τι̋ κεντρικέ̋ 

διοικήσει̋ προ̋ τι̋ περιφέρειε̋ έχουν οδηγήσει 

στην εµφάνιση των πόλεων-περιφερειών ω̋ 

 

σηµαντικών δρώντων εντό̋ και πέραν των 

εθνικών συνόρων ω̋ πεδίων καινοτοµία̋  στου̋ 

τοµεί̋ τη̋ αστική̋ ανάπτυξη̋, τη̋ παροχή̋ 

δηµοσίων υπηρεσιών, τη̋ ανάπλαση̋ 

κοινοτήτων και τη̋ διαχείριση̋ πόρων για 

βιώσιµε̋ πόλει̋. 

  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....ariariariari....nusnusnusnus....eduedueduedu....sgsgsgsg////eventseventseventsevents____categorydetailscategorydetailscategorydetailscategorydetails....

aspaspaspasp????categoryidcategoryidcategoryidcategoryid=6&=6&=6&=6&eventideventideventideventid=1088=1088=1088=1088    

    

EEEEταιρικέ̋ σχέσει̋ και Τοπική ταιρικέ̋ σχέσει̋ και Τοπική ταιρικέ̋ σχέσει̋ και Τοπική ταιρικέ̋ σχέσει̋ και Τοπική 

∆ιακυβέρν∆ιακυβέρν∆ιακυβέρν∆ιακυβέρνησηησηησηηση    

(Βιέννη, 10(Βιέννη, 10(Βιέννη, 10(Βιέννη, 10----11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)    

    
Περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι τοπικών 

αρχών, του επιχειρηµατικού και ακαδηµἀκού 

χώρου θα συµµετάσχουν στην 7η Συνάντηση του 

φόρουµ για τι̋ Εταιρικέ̋ Σχέσει̋ και την Τοπική 

 

 

∆ιακυβέρνηση στο πλαίσιο του Προγράµµατο̋ 

LEED του ΟΟΣΑ, διερευνώντα̋ καινοτόµε̋ 

πρακτικέ̋ προσαρµογή̋ στη νέα οικονοµική 

πραγµατικότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://whttp://whttp://whttp://www.oecd.org/document/29/0,3746,en_26ww.oecd.org/document/29/0,3746,en_26ww.oecd.org/document/29/0,3746,en_26ww.oecd.org/document/29/0,3746,en_26

49_34455_46676189_1_1_1_1,00.html49_34455_46676189_1_1_1_1,00.html49_34455_46676189_1_1_1_1,00.html49_34455_46676189_1_1_1_1,00.html    
 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Πλουραλισµό̋, ένταξη και ιδιότητα του Πλουραλισµό̋, ένταξη και ιδιότητα του Πλουραλισµό̋, ένταξη και ιδιότητα του Πλουραλισµό̋, ένταξη και ιδιότητα του 

πολίτη (Πράγα, 11πολίτη (Πράγα, 11πολίτη (Πράγα, 11πολίτη (Πράγα, 11----13 Μαρτίου 2011)13 Μαρτίου 2011)13 Μαρτίου 2011)13 Μαρτίου 2011)    

    
Το διεπιστηµονικό παγκόσµιο δίκτυο 

Interdisciplinary.Net διοργανώνει το 6ο παγκόσµιο 

συνέδριο µε θέµα τι̋ εξελίξει̋ και τι̋ αλλαγέ̋ 

στην ιδέα του πλουραλισµού και των επιµέρου̋ 

 

συνιστωσών του στι̋ κοινωνικέ̋ και πολιτικέ̋ 

διαδικασίε̋ τη̋ ένταξη̋ µεταναστών και τη̋ 

ιδιότητα̋ του πολίτη στι̋ σύγχρονε̋ κοινωνίε̋. 

 

Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;    

http://www.interhttp://www.interhttp://www.interhttp://www.inter----disciplinarydisciplinarydisciplinarydisciplinary.net/at.net/at.net/at.net/at----thethethethe----

interface/diversityinterface/diversityinterface/diversityinterface/diversity----recognition/pluralismrecognition/pluralismrecognition/pluralismrecognition/pluralism----

inclusioninclusioninclusioninclusion----andandandand----citizenship/bookingcitizenship/bookingcitizenship/bookingcitizenship/booking----form/form/form/form/    

    

Ανθεκτικότητα, Καινοτοµία και Ανθεκτικότητα, Καινοτοµία και Ανθεκτικότητα, Καινοτοµία και Ανθεκτικότητα, Καινοτοµία και 

Βιωσιµότητα (Αριζόνα, 11Βιωσιµότητα (Αριζόνα, 11Βιωσιµότητα (Αριζόνα, 11Βιωσιµότητα (Αριζόνα, 11----16 Μαρτίου 16 Μαρτίου 16 Μαρτίου 16 Μαρτίου 

2003)2003)2003)2003)    

    
Το Πανεπιστήµιο τη̋ Αριζόνα̋ διοργανώνει 

διεπιστηµονικό και διαθεµατικό συνέδριο µε  

 

 θέµα τι̋ σχέσει̋ των εννοιών τη̋ βιωσιµότητα̋ 

και τη̋ ανθεκτικότητα̋ στο πλαίσιο τη̋     
    

ανάπτυξη̋ ικανοτήτων για την περιβαλλοντική 

διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....resilienceresilienceresilienceresilience2011.2011.2011.2011.orgorgorgorg////indexindexindexindex....phpphpphpphp????optionoptionoptionoption====

comcomcomcom____contentcontentcontentcontent&&&&viewviewviewview====articlearticlearticlearticle&&&&idididid=22&=22&=22&=22&ItemidItemidItemidItemid=26=26=26=26    

 

Πολιτιστική Κληρονοµιά 2011 (ΑµάνΠολιτιστική Κληρονοµιά 2011 (ΑµάνΠολιτιστική Κληρονοµιά 2011 (ΑµάνΠολιτιστική Κληρονοµιά 2011 (Αµάν----

Ιορδανία̋, 13Ιορδανία̋, 13Ιορδανία̋, 13Ιορδανία̋, 13----15 Μαρτίου 2011)15 Μαρτίου 2011)15 Μαρτίου 2011)15 Μαρτίου 2011)    

Υπό την αιγίδα του Κέντρου για τη Μελέτη τη̋ 

Αρχιτεκτονική̋ στην Αραβική Περιφέρεια  

 

πραγµατοποιείται συνέδριο µε θέµα τη 

βιωσιµότητα των πολιτιστικών τοπίων.  Η 

θεµατολογία του συνεδρίου περιλαµβάνει πέντε 

ερευνητικά πεδία: θεωρίε̋, ηθική και νοµικό 

πλαίσιο τη̋ συντήρηση̋, έρευνα και σχέδιο στη 

συντήρηση πολιτιστικών τοπίων, συντήρηση 

περιβάλλοντο̋, συντήρηση δοµηµένου 

περιβάλλοντο̋, εκπαίδευση, πληροφόρηση και 

τεχνολογίε̋ συντήρηση̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....csaarcsaarcsaarcsaar----

centercentercentercenter....orgorgorgorg////conferenceconferenceconferenceconference/2011//2011//2011//2011/indexindexindexindex....phpphpphpphp####TopicsTopicsTopicsTopics____ofofofof____

InterestInterestInterestInterest    

    

Φόρουµ Παγκόσµιων ΠόλΦόρουµ Παγκόσµιων ΠόλΦόρουµ Παγκόσµιων ΠόλΦόρουµ Παγκόσµιων Πόλεωνεωνεωνεων    

(Αµπού Ντάµπι, 15(Αµπού Ντάµπι, 15(Αµπού Ντάµπι, 15(Αµπού Ντάµπι, 15----17 Μαρτίου 2011)17 Μαρτίου 2011)17 Μαρτίου 2011)17 Μαρτίου 2011)    
 

Στο πλαίσιο τη̋ 5η̋ συνάντηση̋ του δικτύου 

των παγκόσµιων πόλεων βασικό θέµα προ̋ 

διαπράγµατευση είναι η διαµόρφωση τη̋     

ταυτότητα̋ και των αξιών των βιώσιµων 

     

  



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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έκθεση̋ οικονοµική̋, κοινωνική̋ και εδαφική̋ 

συνοχή̋ και εν αναµονή των προτάσεων τη̋ 

Ευρωπἀκή̋  Επιτροπή̋ για τι̋ δηµοσιονοµικέ̋ 

προοπτικέ̋ µετά το 2013. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://bledconference.teamwork.fr/docs/slovehttp://bledconference.teamwork.fr/docs/slovehttp://bledconference.teamwork.fr/docs/slovehttp://bledconference.teamwork.fr/docs/slove

nia_draft_programme_poster.pnia_draft_programme_poster.pnia_draft_programme_poster.pnia_draft_programme_poster.pdfdfdfdf    
 

Ανοικοδόµηση Πόλεων: Ανοικοδόµηση Πόλεων: Ανοικοδόµηση Πόλεων: Ανοικοδόµηση Πόλεων: 

∆ηµιουργώντα̋ ένα ∆ίκαιο και ∆ηµιουργώντα̋ ένα ∆ίκαιο και ∆ηµιουργώντα̋ ένα ∆ίκαιο και ∆ηµιουργώντα̋ ένα ∆ίκαιο και 

Βιώσιµο Μέλλον (Νέα Ορλεάνη, 16Βιώσιµο Μέλλον (Νέα Ορλεάνη, 16Βιώσιµο Μέλλον (Νέα Ορλεάνη, 16Βιώσιµο Μέλλον (Νέα Ορλεάνη, 16----19 19 19 19 

Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)    
 
Οι προσπάθειε̋ ανοικοδόµηση̋ τη̋ Νέα̋ 

Ορλεάνη̋ και του Πόρτ-ο-Πρεν̋ αποτελούν το 

αντικείµενο του 41ου συνεδρίου τη̋ Αµερικανική̋ 

Ένωση Αστικών Υποθέσεων, το οποίο εξετάζει, 
 

 
 
στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών στα 

αστικά κέντρα, το ζήτηµα τη̋ δηµιουργία̋ 

πόλεων µε βιώσιµο ορίζοντα και χωρί̋ 

ανισότητε̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.udel.edu/uaa/annual_meeting/indhttp://www.udel.edu/uaa/annual_meeting/indhttp://www.udel.edu/uaa/annual_meeting/indhttp://www.udel.edu/uaa/annual_meeting/ind

ex.htmlex.htmlex.htmlex.html    

 
 

πόλεων. Εν προκειµένω, θα εξεταστούν οι 

τέσσερι̋ κύριε̋ διαστάσει̋ των βιώσιµων 

πόλεων: η χωρί̋ αποκλεισµού̋ πόλη, η 

πολιτιστική πόλη, η ανταγωνιστική πόλη και 

η ‘κατοικίσιµη’ πόλη. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....globalcityforumglobalcityforumglobalcityforumglobalcityforum....comcomcomcom////enenenen////conferenceconferenceconferenceconference----

programprogramprogramprogram////onlineonlineonlineonline----registrationregistrationregistrationregistration....aspxaspxaspxaspx 

    

Το Μέλλον τη̋ Πολιτική̋ Το Μέλλον τη̋ Πολιτική̋ Το Μέλλον τη̋ Πολιτική̋ Το Μέλλον τη̋ Πολιτική̋ Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ 

(Μπλεντ(Μπλεντ(Μπλεντ(Μπλεντ----Σλοβενία, 16Σλοβενία, 16Σλοβενία, 16Σλοβενία, 16----18 Μαρτίου 2011)18 Μαρτίου 2011)18 Μαρτίου 2011)18 Μαρτίου 2011)
 

Υπό την αιγίδα τη̋ Γενική̋ ∆/νση̋ 

Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ πραγµατοποιείται συνέδριο µε θέµα 

το µέλλον τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ την 

επαύριον τη̋ δηµοσίευση̋ τη̋ πέµπτη̋ 

 

 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Ευρωπἀκό Συνέδριο Καινοτοµία̋ (Λιλ, 17 Ευρωπἀκό Συνέδριο Καινοτοµία̋ (Λιλ, 17 Ευρωπἀκό Συνέδριο Καινοτοµία̋ (Λιλ, 17 Ευρωπἀκό Συνέδριο Καινοτοµία̋ (Λιλ, 17 

Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)    

    
Υπό την αιγίδα τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ 

διοργανώνεται στην πόλη Λιλ συνέδριο µε θέµα 

την έρευνα και τι̋ ευρωπἀκέ̋ πρακτικέ̋ 

περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋, εγκαινιάζοντα̋, µε  

  

 
 
αυτόν τον τρόπο, την ‘Εβδοµάδα Καινοτοµία̋’, η 

οποία αφορά στι̋ καινοτόµε̋ πρακτικέ̋ των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....jinnovejinnovejinnovejinnove....netnetnetnet////NewsNewsNewsNews////NewsNewsNewsNews////LilleLilleLilleLille----

InnovationInnovationInnovationInnovation----ConferenceConferenceConferenceConference----LINCLINCLINCLINC####    

    

Πράσινε̋ ζώνε̋: Τοπικέ̋ Λύσει̋ σε Πράσινε̋ ζώνε̋: Τοπικέ̋ Λύσει̋ σε Πράσινε̋ ζώνε̋: Τοπικέ̋ Λύσει̋ σε Πράσινε̋ ζώνε̋: Τοπικέ̋ Λύσει̋ σε 

Παγκόσµιε̋ Προκλήσει̋Παγκόσµιε̋ Προκλήσει̋Παγκόσµιε̋ Προκλήσει̋Παγκόσµιε̋ Προκλήσει̋    

(Τορόντο, 22(Τορόντο, 22(Τορόντο, 22(Τορόντο, 22----24 Μαρτίου 2011)24 Μαρτίου 2011)24 Μαρτίου 2011)24 Μαρτίου 2011)    

    
Η καναδική φιλανθρωπική οργάνωση Friends of 

the Greenbelt Foundation  φιλοξενεί διεθνέ̋ 

συνέδριο µε θέµα τι̋ Πράσινε̋ Ζώνε̋ ω̋ 

επωφελέ̋ στοιχείο για την ποιότητα ζωή̋ των 

κατοίκων και την προστασία των  

 

 
 

οικοσυστηµάτων.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.globalgreenbeltsconference.ca/abouthttp://www.globalgreenbeltsconference.ca/abouthttp://www.globalgreenbeltsconference.ca/abouthttp://www.globalgreenbeltsconference.ca/about----

usususus    

    

Συνέδριο Συνέδριο Συνέδριο Συνέδριο VeloVeloVeloVelo----CityCityCityCity (Σεβίλλη, 23 (Σεβίλλη, 23 (Σεβίλλη, 23 (Σεβίλλη, 23----25 25 25 25 

Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)    

    
Η δηµοτική αρχή τη̋ Σεβίλλη̋ διοργανώνει το 

παγκόσµιο συνέδριο Velo-City µε θέµα τι̋ 

πολιτικέ̋ βιώσιµων µεταφορών µε επίκεντρό 

 

 
 

του̋ τη χρήση του ποδηλάτου ω̋ βασικού µέσου 

για τι̋ µετακινήσει̋ των κατοίκων των αστικών 

κέντρων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

 httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....velovelovelovelo----citycitycitycity2011.2011.2011.2011.comcomcomcom////engengengeng////inicioinicioinicioinicio....phpphpphpphp    

    

ΑστιΑστιΑστιΑστικά Κέντρα και Πράσινη κά Κέντρα και Πράσινη κά Κέντρα και Πράσινη κά Κέντρα και Πράσινη 

ΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονική    

(Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου(Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου(Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου(Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου----3 Απριλίου 3 Απριλίου 3 Απριλίου 3 Απριλίου 

2011)2011)2011)2011)    

    
Το συνέδριο ECOWEEK 2011: Αστικέ̋ Κοινότητε̋ 

+ Πράσινη Αρχιτεκτονική είναι το έκτο κατά 

σειρά συνέδριο που διοργανώνει η αστική µη-

κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό και θα περιλαµβάνει και φέτο̋ 

οµιλίε̋, επισκέψει̋, προβολή ντοκιµαντέρ, ενώ 

στον πυρήνα του βρίσκονται τα εργαστήρια  
    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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σχεδιασµού για διεπιστηµονικέ̋ οµάδε̋ 

φοιτητών και νέων αρχιτεκτόνων, µηχανικών, 

µηχανολόγων, σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων 

τοπίου. Τα εργαστήρια θα έχουν ω̋ κεντρική 

θεµατολογία τι̋ αστικέ̋ κοινότητε̋ και την 

πράσινη αρχιτεκτονική,,,, όπω̋ το σχεδιασµό ενό̋ 

«ενεργειακά αυτόνοµου οικολογικού σπιτιού 

µηδενικών ρύπων», µια «αστική παρέµβαση για 

την αειφορία στην πόλη», «οικολογικέ̋ 

παρεµβάσει̋ σε υπάρχοντα κτίρια» κ.α. Τα 

εργαστήρια θα ασχοληθούν κατά το δυνατόν µε 

 

  

θέµατα που έχουν εφαρµογή και µπορούν να 

αξιοποιηθούν από µη κερδοσκοπικού̋ 

οργανισµού̋, κοινότητε̋ ή κοινωνικέ̋ οµάδε̋ 

πολιτών, ώστε, κυρίω̋, οι φοιτητέ̋ να 

αποκτήσουν εµπειρία από πραγµατικά έργα και 

από την εµπειρία προσφορά̋ προ̋ το κοινωνικό 

σύνολο. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....ecoweekecoweekecoweekecoweek....netfirmsnetfirmsnetfirmsnetfirms....comcomcomcom////ecoweekecoweekecoweekecoweek....grgrgrgr////ecoecoecoeco

weekweekweekweek2011/2011/2011/2011/indexindexindexindex....htmlhtmlhtmlhtml    

    

Σεµινάριο για τη συντήρηση Σεµινάριο για τη συντήρηση Σεµινάριο για τη συντήρηση Σεµινάριο για τη συντήρηση 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋    

(Pernambuco(Pernambuco(Pernambuco(Pernambuco----Bραζιλία, 29Bραζιλία, 29Bραζιλία, 29Bραζιλία, 29----31 Μαρτίου 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου 

2011)2011)2011)2011)    
 

Υπό την αιγίδα τη̋ UNESCO πραγµατοποιείται 

το 6ο διεθνέ̋ σεµινάριο για τη συντήρηση τη̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ στα αστικά κέντρα.  

Εν προκειµένω, το σεµινάριο θα εξετάσει τη 

µεθοδολογία µέτρηση̋ των δράσεων 

συντήρηση̋, καθώ̋ και τη σχέση ανάµεσα στι̋ 

  

 

δηµόσιε̋ πολιτικέ̋ για τη συντήρηση και την 

οικονοµική προστιθέµενη αξία του̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....ceciceciceciceci----brbrbrbr....orgorgorgorg////ceciceciceciceci////enenenen////conservacaoconservacaoconservacaoconservacao----

urbanaurbanaurbanaurbana////revitalizarevitalizarevitalizarevitaliza/539/539/539/539----6666thththth----internationalinternationalinternationalinternational----seminseminseminseminarararar----

onononon----urbanurbanurbanurban----conservationconservationconservationconservation....htmlhtmlhtmlhtml    

    

Αποδοτική χρήση και διαχείριση των Αποδοτική χρήση και διαχείριση των Αποδοτική χρήση και διαχείριση των Αποδοτική χρήση και διαχείριση των 

υδάτινων πόρωνυδάτινων πόρωνυδάτινων πόρωνυδάτινων πόρων    

(Ιορδανία, 29 Μαρτίου(Ιορδανία, 29 Μαρτίου(Ιορδανία, 29 Μαρτίου(Ιορδανία, 29 Μαρτίου----2 Απριλίου 2011)2 Απριλίου 2011)2 Απριλίου 2011)2 Απριλίου 2011)

    
Η ∆ιεθνή̋ Ένωση Υδάτινων Πόρων, σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων 

και Άρδευση̋ τη̋ Ιορδανία̋, διοργανώνει το 6ο 

εξειδικευµένο διεθνέ̋ συνέδριο στη Νεκρά 

Θάλασσα µε θέµα τι̋ προκλήσει̋ και τι̋  

 

 

ευκαιρίε̋ για µια ορθολογική διαχείριση των 

υδάτινων πόρων τόσο στι̋ ανεπτυγµένε̋ όσο 

και στι̋ αναπτυσσόµενε̋ χώρε̋ του πλανήτη.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.efficihttp://www.efficihttp://www.efficihttp://www.efficient2011.com/efficient.htmlent2011.com/efficient.htmlent2011.com/efficient.htmlent2011.com/efficient.html    
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EEEEυρωπἀκά Θέµαταυρωπἀκά Θέµαταυρωπἀκά Θέµαταυρωπἀκά Θέµατα    
    

Οι προτεραιότητε̋ τη̋ Ουγγρική̋ Οι προτεραιότητε̋ τη̋ Ουγγρική̋ Οι προτεραιότητε̋ τη̋ Ουγγρική̋ Οι προτεραιότητε̋ τη̋ Ουγγρική̋ 

Προεδρία̋Προεδρία̋Προεδρία̋Προεδρία̋    

    
Η ενίσχυση τη̋ ανάπτυξη̋, η εφαρµογή των 

αποφάσεων για την οικονοµική διακυβέρνηση, η 

ενίσχυση των κοινών κοινοτικών πολιτικών και η 

διεύρυνση τη̋ ΕΕ αποτελούν τι̋ βασικέ̋ 

προτεραιότητε̋ τη̋ εκ περιτροπή̋ εξάµηνη̋ 

ουγγρική̋ προεδρία̋, η οποία διαδέχθηκε τη 

βελγική την 1η Ιανουαρίου τ.ε.  

 

 
Οι προτεραιότητε̋ και τα επιµέρου̋ θέµατα τη̋ 

Ουγγρική̋ Προεδρία̋ δύνανται να συνοψιστούν 

ω̋ εξή̋: 

 

(α) Ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική ένταξη 

- Οικονοµική διακυβέρνηση 

- Στρατηγική ΕΕ2020 

- Ενιαία Αγορά 

 

(β) Ισχυρή Ευρώπη 

- Πολιτική Συνοχή̋ 

- Κοινή Αγροτική Πολιτική 

- Κοινή Ενεργειακή Πολιτική 

- Ενεργειακή Ασφάλεια 

- Συζήτηση για τον Κοινοτικό 

Πρὁπολογισµό τη̋ επόµενη̋ 

προγραµµατική̋ περιόδου 

- Περιβαλλοντική βιωσιµότητα 

- Μακρο-περιφερειακή συνεργασία 

 

(γ) Ένωση κοντά στου̋ πολίτε̋ τη̋ 

- Υλοποίηση του Προγράµµατο̋ τη̋ 

Στοκχόλµη̋ 

 

 
 

    

- Μεταναστευτικό ζήτηµα 

- Είσοδο̋ Ρουµανία̋ και Βουλγαρία̋ στη 

Συνθήκη Σένγκεν 

- Ευρωπἀκό Έτο̋ Εθελοντισµού (2011) 

- Πολιτιστική πολυµορφία 

 

(δ) Υπεύθυνη διεύρυνση και παγκόσµια 

συµµετοχή 

- ∆ιεύρυνση τη̋ ΕΕ (Κροατία, Τουρκία, 

Ισλανδία, χώρε̋ ∆υτικών Βαλκανίων) 

- Εξωτερική πολιτική τη̋ ΕΕ (Συνθήκη 

Λισαβώνα̋, Ευρωπἀκή Πολιτική 

Γειτονία̋, Ανατολική Εταιρική Σχέση, 

Κοινή Πολιτική Ασφάλεια̋ και Άµυνα̋, 

Κοινοτική Αναπτυξιακή Πολιτική) 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eu2011.hu/http://www.eu2011.hu/http://www.eu2011.hu/http://www.eu2011.hu/    
 

Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ και των ΕΟΕΣ στη Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ και των ΕΟΕΣ στη Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ και των ΕΟΕΣ στη Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ και των ΕΟΕΣ στη 

Στρατηγική τη̋ ΕΕ για τον Εύξεινο ΠόντοΣτρατηγική τη̋ ΕΕ για τον Εύξεινο ΠόντοΣτρατηγική τη̋ ΕΕ για τον Εύξεινο ΠόντοΣτρατηγική τη̋ ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο

    
Σύµφωνα µε σχετικό ψήφισµα του Ευρωπἀκού 

Κοινοβουλίου τη̋ 20η̋ Ιανουαρίου τ.ε.  ζητείται 

από την Ευρωπἀκή Επιτροπή και την 

Ευρωπἀκή Υπηρεσία Εξωτερική̋ ∆ράση̋ (ΕΥΕ∆) 

να καταρτίσουν στρατηγική για την περιοχή του 

Ευξείνου Πόντου, παράλληλα µε την 

αναθεώρηση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Πολιτική̋ 

Γειτονία̋, καθορίζοντα̋ κατά τον τρόπο αυτόν 

µια ολοκληρωµένη και συνολική προσέγγιση τη̋ 

ΕΕ που θα αντιµετωπίσει τι̋ προκλήσει̋ και τι̋ 

ευκαιρίε̋ στην περιοχή, µε λεπτοµερέ̋ σχέδιο 

δράση̋, σαφεί̋ στόχου̋, εµβληµατικέ̋ 

πρωτοβουλίε̋ και σηµεία αναφορά̋. 
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Εν προκειµένω, αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα 

των περιφερειακών και τοπικών αρχών και 

παραγόντων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή 

τη̋ στρατηγική̋, µε δεδοµένου̋ του̋ στενού̋ 

συνδέσµου̋ του̋ µε την περιοχή και τον τοπικό 

πληθυσµό και τονίζεται η ανάγκη για µια 

προσέγγιση που θα βασίζεται σε έργα, µε σκοπό 

τη συµµετοχή τοπικών αρχών, επιχειρηµατικών 

κοινοτήτων, ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων τη̋ 

κοινωνία̋ των πολιτών στο σχεδιασµό, τη 

συγκυριότητα και την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο τη̋ στρατηγική̋ 

για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου.  

Περαιτέρω, ενθαρρύνεται η διασυνοριακή 

συνεργασία µεταξύ περιφερειών, προκειµένου 

να αντιµετωπίζονται τα κοινά προβλήµατα µε 

συντονισµένη δράση και επισηµαίνεται ότι ο 

Ευρωπἀκό̋ Όµιλο̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ 

(ΕΟΕΣ) παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο 

συνεργασία̋ για την εξασφάλιση διαρθρωµένη̋ 

πολυεπίπεδη̋ διακυβέρνηση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p

ubRef=ubRef=ubRef=ubRef=----//EP//TEXT+TA+P7//EP//TEXT+TA+P7//EP//TEXT+TA+P7//EP//TEXT+TA+P7----TATATATA----2011201120112011----

0025+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL0025+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL0025+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL0025+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL    

    

Πολιτική Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ και Υλοποίηση Πολιτική Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ και Υλοποίηση Πολιτική Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ και Υλοποίηση Πολιτική Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ και Υλοποίηση 

των Ευρωπἀκών Προγραµµάτωντων Ευρωπἀκών Προγραµµάτωντων Ευρωπἀκών Προγραµµάτωντων Ευρωπἀκών Προγραµµάτων    
    

Χαιρετίζοντα̋ την εκπόνηση στρατηγική̋ 

έκθεση̋ που εισάγει ο γενικό̋ κανονισµό̋ µε 

στόχο την παροχή των πρώτων στοιχείων     

    

    
 

σχετικά µε τα αποτελέσµατα και τι̋ επιδόσει̋ 

που σχετίζονται µε την υλοποίηση τη̋ πολιτική̋ 

συνοχή̋ 2007-2013, η Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ 

των Περιφερειών σε πρόσφατη γνωµοδότησή 

τη̋ (159/2010) εξέφρασε παράλληλα τη λύπη 

τη̋ για το γεγονό̋ ότι, λόγω τη̋ 

πολυπλοκότητα̋ του µηχανισµού 

χρηµατοδότηση̋, τα ευρωπἀκά προγράµµατα 

χαράσσονται µε γνώµονα τη συµµόρφωση µε τι̋ 

διοικητικέ̋ διαδικασίε̋, και όχι την 

αναπτυξιακή στρατηγική. Τονίζεται ότι ο 

κατακερµατισµό̋ τη̋ χρηµατοδότηση̋ που 

παρέχεται από την ΕΕ παρεµποδίζει την 

αποτελεσµατική εφαρµογή των σχεδίων και 

παρακωλύει την εστίαση σε κοινέ̋ 

αναπτυξιακέ̋ προτεραιότητε̋. 

 

Κατόπιν τούτου, ζητείται να υιοθετηθεί µία νέα 

προσέγγιση για να γίνουν αλλαγέ̋ και 

τροποποιήσει̋ στον κανονισµό των 

διαρθρωτικών ταµείων, δεδοµένου ότι οι συχνέ̋ 

µεταβολέ̋ δηµιουργούν διοικητική επιβάρυνση 

και καθυστερούν την εφαρµογή, ενώ εκφράζεται 

η πεποίθηση ότι η ενεργό̋ συµµετοχή των ΟΤΑ 

στο σχεδιασµό των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων ανοίγει το δρόµο για πιο 

ρεαλιστικά προγράµµατα, ενώ γεννά 

προγράµµατα που ανταποκρίνονται καλύτερα 

στι̋ εδαφικέ̋ ανάγκε̋ και διασφαλίζουν την 

άµεση απορρόφηση των κονδυλίων. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4

mnzDtmFpjfwh5s%3dmnzDtmFpjfwh5s%3dmnzDtmFpjfwh5s%3dmnzDtmFpjfwh5s%3d    
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Ο συντονισµό̋ τη̋ οικονοµική̋ Ο συντονισµό̋ τη̋ οικονοµική̋ Ο συντονισµό̋ τη̋ οικονοµική̋ Ο συντονισµό̋ τη̋ οικονοµική̋ 

πολιτική̋ των κρατώνπολιτική̋ των κρατώνπολιτική̋ των κρατώνπολιτική̋ των κρατών----µελών τη̋ ΕΕ και µελών τη̋ ΕΕ και µελών τη̋ ΕΕ και µελών τη̋ ΕΕ και 

η θέση τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋η θέση τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋η θέση τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋η θέση τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋    
 

Με αφορµή το σχέδιο τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ 

για το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών 

των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ, το οποίο 

αποτυπώθηκε σε δύο σχετικέ̋ Ανακοινώσει̋ τη̋ 

(COM367/2010, COM250/2010), η Ολοµέλεια τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών τονίζει σε 

γνωµοδότησή τη̋ (224/2010)  την έλλειψη 

δέουσα̋ προσοχή̋ σε ό,τι αφορά στο ρόλο των 

τοπικών και των περιφερειακών αρχών τόσο στη 

διαµόρφωση των κατευθύνσεων, όσο και στην 

υλοποίηση των κρατικών πρὁπολογισµών. 

Μάλιστα, προτείνεται η επικουρική συµµετοχή 

τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών κατά την 

διαδικασία του Ευρωπἀκού Εξαµήνου, µέσω τη̋ 

δυνατότητα̋ αντίδραση̋ στην ετήσια έκθεση για 

την ανάπτυξη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, που 

θα συζητείται στο Εαρινό Συµβούλιο.  

 

Επίση̋, προκειµένου να ενισχύσει του̋ στόχου̋ 

του, επισηµαίνεται ότι ο συντονισµό̋ τη̋ 

οικονοµική̋ πολιτική̋ θα πρέπει να επιτυγχάνει, 

κατά αναλογικό τρόπο, τη συµµετοχή των 

περιφερειακών και των τοπικών αρχών ιδίω̋ 

στι̋ περιπτώσει̋ των περιφερειών που 

διαθέτουν την αντίστοιχη νοµοθετική εξουσία και     

ενθαρρύνονται η Ευρωπἀκή Επιτροπή και το  

    

    

    

    

 
 

Συµβούλιο να αναζητήσουν τρόπου̋ για την πιο 

έγκαιρη λήψη µέτρων σε περίπτωση 

δηµοσιονοµική̋ ανισορροπία̋, µε σεβασµό στι̋ 

αρχέ̋ τη̋ επικουρικότητα̋ και τη̋ 

αναλογικότητα̋, αλλά και τη̋ κλιµακούµενη̋ 

επιβολή̋ κυρώσεων. Εδώ, τονίζεται ιδιαιτέρω̋ 

η σηµασία τη̋ εκ των κάτω προ̋ τα άνω 

προσέγγιση̋ και σε ό,τι αφορά στο ρόλο των 

τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη 

χρηστή διαχείριση των πόρων και την άσκηση 

τη̋ οικονοµική̋ πολιτική̋, όπω̋ και στην 

έγκαιρη διαπίστωση των αναπτυξιακών 

προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4maspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4maspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4maspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4m

nzDtmFpjfwh5s%3dnzDtmFpjfwh5s%3dnzDtmFpjfwh5s%3dnzDtmFpjfwh5s%3d 

    

Πολιτισµό̋ και ∆ηµιουργικότητα Πολιτισµό̋ και ∆ηµιουργικότητα Πολιτισµό̋ και ∆ηµιουργικότητα Πολιτισµό̋ και ∆ηµιουργικότητα 

παράγοντε̋ τοπική̋ και περιφερειακή̋ παράγοντε̋ τοπική̋ και περιφερειακή̋ παράγοντε̋ τοπική̋ και περιφερειακή̋ παράγοντε̋ τοπική̋ και περιφερειακή̋ 

ανάπτυξη̋ανάπτυξη̋ανάπτυξη̋ανάπτυξη̋    
 
Με αφορµή την Πράσινη Βίβλο τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ µε τίτλο «Απελευθέρωση του 

δυναµικού των κλάδων του πολιτισµού και τη̋ 

δηµιουργικότητα̋», η Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ 

των Περιφερειών υπογραµµίζει σε γνωµοδότησή 

τη̋ (181/2010) ότι οι κλάδοι του πολιτισµού και 

τη̋ δηµιουργικότητα̋ συµβάλλουν σηµαντικά     
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στην τοπική, περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, 

διότι καθιστούν τι̋ ευρωπἀκέ̋ πόλει̋ και 

περιφέρειε̋ ελκυστικότερε̋, ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη βιώσιµου τουρισµού και δηµιουργούν 

νέε̋ δυνατότητε̋ απασχόληση̋, καθώ̋ 

συνιστούν κλάδου̋ ζωτική̋ σηµασία̋ για µια 

ανταγωνιστική και καινοτόµο οικονοµία τη̋ 

αγορά̋ στην Ευρώπη.  

 

Ειδικότερα, τονίζεται ο κεντρικό̋ ρόλο̋ που 

διαδραµατίζουν οι κλάδοι του πολιτισµού και τη̋ 

δηµιουργικότητα̋ ω̋ τµήµα τη̋ πολιτιστική̋ 

ατζέντα̋, διότι στηρίζουν τι̋ τοπικέ̋ κοινότητε̋ 

και οικονοµίε̋ ω̋ προ̋ την επίτευξη 

αποτελεσµάτων σε διάφορου̋ τοµεί̋ πολιτική̋, 

όπω̋ η οικονοµική ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η 

δια βίου µάθηση, η τοπική ασφάλεια και η 

ποινική δικαιοσύνη. Μάλιστα, στο πλαίσιο τη̋ 

οικονοµία̋ µετά την κρίση, ο πολιτισµό̋ µπορεί 

να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο εφόσον 

επιτρέπει την επίτευξη των στόχων τη̋ 

κοινωνική̋ πολιτική̋ µε δηµιουργικό τρόπο, µέσω 

τη̋ υποστήριξη̋ τη̋ καινοτοµία̋ µε στόχο την 

επίτευξη αποτελεσµάτων στον κοινωνικό τοµέα.  
 
ΠληΠληΠληΠληροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:    

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

spx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4mnspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4mnspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4mnspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4mn

zDtmFpjfwh5s%3dzDtmFpjfwh5s%3dzDtmFpjfwh5s%3dzDtmFpjfwh5s%3d 
 
 
 

 

    

Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋ για την Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋ για την Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋ για την Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋ για την 

υλοποίηση τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020υλοποίηση τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020υλοποίηση τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020υλοποίηση τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020    

    
Με αφορµή τη δηµοσίευση τη̋ πέµπτη̋ έκθεση̋ 

για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή, το τελευταίο τεύχο̋ του περιοδικού 

Panorama Inforegio, τη̋ Γενική̋ ∆/νση̋ 

Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋, είναι αφιερωµένο στο ρόλο των 

περιφερειών για την υλοποίηση των στόχων τη̋ 

Στρατηγική̋ ΕΕ2020 για µια έξυπνη, βιώσιµη και 

χωρί̋ αποκλεισµού̋ ανάπτυξη.  

 

 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docghttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docghttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docghttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgeeee

ner/panorama/pdf/mag36/mag36_el.pdfner/panorama/pdf/mag36/mag36_el.pdfner/panorama/pdf/mag36/mag36_el.pdfner/panorama/pdf/mag36/mag36_el.pdf    
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περιλαµβάνεται και η πόλη τη̋ Βέροια̋, η οποία 

µε το οικονοµικά αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο 

2008-2010 και βραχυπρόθεσµα µέτρα 

ανακούφιση̋ των κατοίκων τη̋ πέτυχε να 

ξεπεράσει τι̋ πρώτε̋ συνέπειε̋ τη̋ οικονοµική̋ 

κρίση̋.  

 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/Crise_urhttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Crise_urhttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Crise_urhttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Crise_ur

bact__16bact__16bact__16bact__16----11_web.pdf11_web.pdf11_web.pdf11_web.pdf    

    

Οικολογικέ̋ Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων τη̋ Οικολογικέ̋ Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων τη̋ Οικολογικέ̋ Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων τη̋ Οικολογικέ̋ Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων τη̋ 

ΕΕ και των ΗΠΑΕΕ και των ΗΠΑΕΕ και των ΗΠΑΕΕ και των ΗΠΑ    

    
Στο πλαίσιο του µνηµονίου κατανόηση̋ που 

υπογράφηκε πρόσφατα (Οκτώβριο̋ 2010) µεταξύ 

τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών και τη̋ 

∆ιάσκεψη̋ των ∆ηµάρχων των ΗΠΑ για το ζήτηµα 

τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋, µετά την απογοητευτική 

έκβαση τη̋ διάσκεψη̋ τη̋ Κοπεγχάγη̋,  

 

               
 

προβλέπεται η ανάληψη µια̋ πρωτοβουλία̋ 

«οικολογική̋ αδελφοποίηση̋ µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ». 

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ω̋ στόχο να ενθαρρύνει 

την αδελφοποίηση πόλεων των ΗΠΑ και τη̋ ΕΕ, 

έτσι ώστε οι αρµόδιε̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ και οι 

πολίτε̋ των αδελφοποιηµένων πόλεων να 

µοιράζονται τι̋ εµπειρίε̋ του̋ και τι̋ βέλτιστε̋ 

πρακτικέ̋ του̋ για την αντιµετώπιση τη̋ 

κλιµατική̋ αλλαγή̋, λαµβάνοντα̋ υπόψη το 

Σύµφωνο των ∆ηµάρχων τη̋ ΕΕ και τη Συµφωνία 

των ∆ηµάρχων των ΗΠΑ για την προστασία του 

κλίµατο̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

hhhhttp://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspttp://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspttp://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspttp://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.asp

x?view=detail&id=7447f46ex?view=detail&id=7447f46ex?view=detail&id=7447f46ex?view=detail&id=7447f46e----be12be12be12be12----4f324f324f324f32----9245924592459245----

642c7fc6f872642c7fc6f872642c7fc6f872642c7fc6f872    

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οικονοµική Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οικονοµική Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οικονοµική Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οικονοµική 

ΚρίσηΚρίσηΚρίσηΚρίση    
 
Στη διετία 2009-2010 οι τοπικέ̋ αρχέ̋ τη̋ ΕΕ 

επηρεάστηκαν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό 

από την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση. 

Εξαίρεση δεν αποτέλεσαν οι πόλει̋ που 

συµµετέχουν στην Κοινοτική Πρωτοβουλία 

URBACT. Γι΄ αυτό το λόγο, η Επιτροπή 

Παρακολούθηση̋ τη̋ ανωτέρω Πρωτοβουλία̋ 

αποφάσισε το Μάιο του 2009 την εκπόνηση µια̋ 

  

 
    

µελέτη̋ µε θέµα τι̋ επιπτώσει̋ τη̋ κρίση̋ και 

τι̋ πολιτικέ̋ απαντήσει̋ των πόλεων-εταίρων, 

οι οποίε̋ υλοποιούν δράσει̋ του URBACT. Το 

τελικό κείµενο τη̋ µελέτη̋ δηµοσιεύτηκε 

πρόσφατα (Νοέµβριο̋ 2010) και συνοψίζει τα 

αποτελέσµατα των απαντήσεων 131 πόλεων – 

µεταξύ των οποίων και η Βέροια. Σύµφωνα µε 

αυτά, η κρίση επεκτάθηκε πολύ σύντοµα από τον 

επιχειρηµατικό κόσµο στην αγορά εργασία̋ µε 

άµεσε̋ κοινωνικέ̋ επιπτώσει̋. Η ανεργία, 

ιδιαίτερα αισθητή µεταξύ των νέων, των 

γυναικών και των µεταναστών, είναι από τα 

σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

τοπικέ̋ αρχέ̋.     
 
Μεταξύ των εξεταζόµενων περιπτώσεων πόλεων  



Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική 

ΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγή    

    
Με την υπογραφή του Παγκόσµιου Συµφώνου για 

την Κλιµατική Αλλαγή, 146 πόλει̋ δεσµεύτηκαν 

τον περασµένο Νοέµβριο να δηµοσιεύουν τι̋ 

αποδόσει̋ του̋ για τη µείωση των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου στο σχετικό µητρώο  των 

 

 

 

πόλεων για το κλίµα (cCCR). Με αυτό τον τρόπο, 

οι τοπικέ̋ αυτοδιοικήσει̋ επιδεικνύουν ηγεσία 

και πρωτοβουλία για την καταπολέµηση των 

επιπτώσεων τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ και 

ικανοποιούν την απαίτηση των κατοίκων του̋ για 

διαφάνεια και λογοδοσία κατά την υλοποίηση 

των τοπικών δράσεών του̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://citiesclimateregistry.org/http://citiesclimateregistry.org/http://citiesclimateregistry.org/http://citiesclimateregistry.org/    

    

Οι πιο ευφυεί̋ πόλει̋ σε παγκόσµιο Οι πιο ευφυεί̋ πόλει̋ σε παγκόσµιο Οι πιο ευφυεί̋ πόλει̋ σε παγκόσµιο Οι πιο ευφυεί̋ πόλει̋ σε παγκόσµιο 

επίπεδοεπίπεδοεπίπεδοεπίπεδο    

    
Το αµερικανικό περιοδικό Fast Company 

δηµοσίευσε πρόσφατα έναν κατάλογο µε τι̋  
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα    
    

Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική 

∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση    

    
Το παγκόσµιο δίκτυο των Ηνωµένων Πόλεων και 

Τοπικών Αρχών δηµιούργησε πέρυσι το Ταµείο 

για την Τοπική Πολιτιστική ∆ιακυβέρνηση µε την 

υποστήριξη ενό̋ ισπανικού αναπτυξιακού  

 

   
 

φορέα συνεργασία̋ και τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋ τη̋ 

Βαρκελώνη̋. Συνολικά 28 προτάσει̋ 

υποβλήθηκαν εκ των οποίων οι 11 

χρηµατοδοτήθηκαν µε το συνολικό ποσό των 

675.000 ευρώ. Τα επιτυχηµένα σχέδια 

προέρχονται κυρίω̋ από πόλει̋ τη̋ Αφρική̋ και 

τη̋ Λατινική̋ Αµερική̋. To εργαστήριο για 

πολιτιστικά δίκτυα τη̋ πόλη̋ του Μεξικό, η 

δηµοτική σχολή τεχνών θεάµατο̋ του 

Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη) και το πολιτιστικό 

παρατηρητήριο του Πόρτο Αλέγκρε ξεχωρίζουν 

µεταξύ των εν λόγω σχεδίων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.agenda21culture.http://www.agenda21culture.http://www.agenda21culture.http://www.agenda21culture.net/net/net/net/    
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πλέον ‘ευφυεί̋ πόλει̋’ παγκοσµίω̋. Οι πόλει̋ 

Songdo (Β.Κορέα), Lavasa (Ινδία), Skolkova 

(Ρωσία), Nano City (Ινδία), Ho Chi Minh City (Κίνα), 

Dubuque-Ἀόβα (ΗΠΑ), Economic City του Βασιλιά 

Abdulah (Σαουδική Αραβία), Wuxi (Κίνα), Masdar 

(Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα) και Κοιλάδα PlanIT, 

στα περίχωρα του Πόρτο (Πορτογαλία), 

κάνοντα̋ χρήση των ΤΠΕ αποτελούν πόλει̋-

πρότυπα στην παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών, τόσο για του̋ κατοίκου̋ όσο και για 

του̋ επισκέπτε̋ του̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.fastcompany.com/pics/10http://www.fastcompany.com/pics/10http://www.fastcompany.com/pics/10http://www.fastcompany.com/pics/10----smartestsmartestsmartestsmartest----

citiescitiescitiescities----planetplanetplanetplanet----slideshow#29slideshow#29slideshow#29slideshow#29    

    

Η δηµιουργία ‘ΗλεκτρονικΗ δηµιουργία ‘ΗλεκτρονικΗ δηµιουργία ‘ΗλεκτρονικΗ δηµιουργία ‘Ηλεκτρονικών ∆ήµων’ στο ών ∆ήµων’ στο ών ∆ήµων’ στο ών ∆ήµων’ στο 

ΙράνΙράνΙράνΙράν    

    
Η πόλη Isfahan, µια από τι̋ αρχαιότερε̋ πόλει̋ 

του Ιράν µε πληθυσµό 1.7 εκατ. κατοίκου̋, 

υλοποιεί πενταετέ̋ σχέδιο αναβάθµιση̋ των 

υποδοµών µε τη χρήση των ΤΠΕ µε σκοπό να 

ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τη̋. Σε αυτή 

τη βάση, αρκετέ̋ µεγαλουπόλει̋ τη̋ χώρα̋ 

προσπαθούν να προσαρµόσουν τα τοπικά  

 

 

επιχειρησιακά σχέδιά του̋ για να 

ψηφιοποιήσουν τι̋ διαδικασίε̋ τη̋ εσωτερική̋ 

του̋  λειτουργία̋ και τη̋ εξυπηρέτηση̋ των 

κατοίκων του̋.    
 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....futuregovfuturegovfuturegovfuturegov....asiaasiaasiaasia////articlesarticlesarticlesarticles/2010//2010//2010//2010/octoctoctoct/25//25//25//25/iriririr
anananan----citycitycitycity----revealsrevealsrevealsreveals----ictictictict----masterplanmasterplanmasterplanmasterplan////    

Το ευφυέ̋ σύστηµα µεταφορών τη̋Το ευφυέ̋ σύστηµα µεταφορών τη̋Το ευφυέ̋ σύστηµα µεταφορών τη̋Το ευφυέ̋ σύστηµα µεταφορών τη̋    

Μανίλα̋Μανίλα̋Μανίλα̋Μανίλα̋    
 

Ο αναπτυξιακό̋ φορέα̋ Metro Manila, σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και 

την εταιρία ΙΒΜ, επεξεργάζεται ένα ευφυέ̋  

 

 

σύστηµα µεταφορών µε σκοπό να αντιµετωπιστεί 

το µείζον πρόβληµα του κυκλοφοριακού στην 

πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, επιτρέποντα̋ 

στου̋ οδηγού̋ να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίε̋ για τα ατυχήµατα, τι̋ εργασίε̋ στο 

οδικό δίκτυο και τι̋ εναλλακτικέ̋ διαδροµέ̋ σε 

πραγµατικό χρόνο. Ανάλογα συστήµατα έχουν 

σχεδιαστεί και για πόλει̋ τη̋ Ολλανδία̋, τη̋ 

Στοκχόλµη̋, του ∆ουβλίνου, του Μπρισµπέιν και 

τη̋ Σιγκαπούρη̋. 
 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....futuregovfuturegovfuturegovfuturegov....asiaasiaasiaasia////articlesarticlesarticlesarticles/2010//2010//2010//2010/novnovnovnov/22//22//22//22/ssss
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Χρηµατοδοτήσει̋ τη̋ ΕΕ στι̋ Χρηµατοδοτήσει̋ τη̋ ΕΕ στι̋ Χρηµατοδοτήσει̋ τη̋ ΕΕ στι̋ Χρηµατοδοτήσει̋ τη̋ ΕΕ στι̋ 

‘Εσωτερικέ̋ Υποθέσει̋’ µετά το 2013‘Εσωτερικέ̋ Υποθέσει̋’ µετά το 2013‘Εσωτερικέ̋ Υποθέσει̋’ µετά το 2013‘Εσωτερικέ̋ Υποθέσει̋’ µετά το 2013    
 

Οι αρµοδιότητε̋ τη̋ Επιτροπή̋ στον τοµέα των 

εσωτερικών υποθέσεων αυξάνονται σταθερά τα 

τελευταία χρόνια και έχουν επιβεβαιωθεί από το 

πρόγραµµα τη̋ Στοκχόλµη̋ και το σχετικό 

σχέδιο δράση̋. Ο τοµέα̋ εσωτερικών 

υποθέσεων περιλαµβάνει τι̋ πολιτικέ̋ 

ασφάλεια̋ (πρόληψη και καταπολέµηση τη̋ 

τροµοκρατία̋ και του οργανωµένου εγκλήµατο̋, 

αστυνοµική συνεργασία), µετανάστευση̋ (νόµιµη 

και παράτυπη µετανάστευση, ένταξη, άσυλο, 

θεωρήσει̋), και διαχείριση̋ των εξωτερικών 

συνόρων περιλαµβανοµένη̋ τη̋ επιστροφή̋. 

Η Επιτροπή επεξεργάζεται τη στιγµή αυτή την 

αναθεώρηση του πρὁπολογισµού τη̋ ΕΕ καθώ̋ 

και το επόµενο πολυετέ̋ δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

για το διάστηµα µετά το 2013. Βασιζόµενη σε 

όλα αυτά, επανεξετάζει υπό νέο πρίσµα τι̋ 

προτεραιότητέ̋ τη̋ όσον αφορά τι̋ δαπάνε̋ 

αλλά και του̋ µηχανισµού̋ που διαθέτει σήµερα 

για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών.  

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αποτελεί 

µέρο̋ αυτού του προβληµατισµού και δίνει 

στου̋ ενδιαφεροµένου̋ τη δυνατότητα να 

εκθέσουν τι̋ απόψει̋ του̋ για την 

αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων που 

εφαρµόζονται ήδη στον τοµέα των εσωτερικών 

υποθέσεων, καθώ̋ και να προτείνουν τρόπου̋ 

βελτίωσή̋ του̋ ώστε να καλύπτουν τι̋ 

µελλοντικέ̋ ανάγκε̋. Θα βοηθήσει επίση̋ την 

Επιτροπή να γνωρίσει εκ των έσω τι̋ εµπειρίε̋ 

όσων ασχολούνται µε προγράµµατα εσωτερικών 

υποθέσεων, και ιδίω̋ τι̋ δυσκολίε̋ που 

αντιµετωπίζουν κατά την υλοποίηση έργων και 

τη διαχείριση κονδυλίων τη̋ ΕΕ. 

 

Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ο σηµαντικό̋ 

ρόλο̋ των τοπικών και περιφερειακών αρχών για 

την αποτελεσµατική προστασία προσωπικών 

δεδοµένων, µε βάση τα θεµελιώδη δικαιώµατα, 

και την ιδιαίτερη ευθύνη του̋ κατά την πρόληψη 

τη̋ εγκληµατικότητα̋, καθώ̋ και τον διοικητικό 

σχεδιασµό για την πρόληψη και την 

καταπολέµηση τη̋ διαφθορά̋ και του 

οργανωµένου εγκλήµατο̋.  Επίση̋, επισηµαίνεται 

η ιδιαίτερη ευθύνη που φέρουν οι τοπικέ̋ και οι 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ για την ασφάλεια των 

ανθρώπων που κατοικούν στο έδαφό̋ του̋ και 

για την ανάπτυξη ενό̋ ευρωπἀκού νοµικού 

πολιτισµού, βασιζόµενου στον σεβασµό τη̋ 

ανθρώπινη̋ αξιοπρέπεια̋, στην ελευθερία, στην 

ισότητα και στην αλληλεγγύη, ω̋ σηµαντικότερου 

µέσου πρόληψη̋ του ρατσισµού και τη̋ 

ξενοφοβία̋. 

Η διαβούλευση περιέχει γενικέ̋ ερωτήσει̋ 

σχετικά µε τι̋ µελλοντικέ̋ ανάγκε̋ του τοµέα 

εσωτερικών υποθέσεων, αλλά και 

λεπτοµερέστερε̋, σχετικά µε συγκεκριµένου̋ 

τοµεί̋ πολιτική̋ και µηχανισµού̋ υλοποίηση̋.  

 

Τα αποτελέσµατα τη̋ διαβούλευση̋ θα 

χρησιµοποιηθούν στο σχεδιασµό τη̋ µελλοντική̋ 

χρηµατοδότηση̋ του τοµέα εσωτερικών 

υποθέσεων. 
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Ε λλη ν ικ ή

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

    

    

                





Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋    
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Ε λλη ν ικ ή

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

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

Το Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋ (EYF) ιδρύθηκε το 1972 

από το Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋ για να παρέχει 

χρηµατοδοτική στήριξη για ευρωπἀκέ̋ δράσει̋ των 

νέων. Εν προκειµένω, σκοπό̋ του Ιδρύµατο̋ είναι η 

ενθάρρυνση τη̋ συνεργασία̋ µεταξύ των νέων τη̋ 

Ευρώπη̋ µέσω τη̋ επιδότηση̋ πρωτοβουλιών του̋ 

για την προώθηση τη̋ ειρήνη̋, τη̋ κατανόηση̋ και 

τη̋ συνεργασία̋ στο πλαίσιο του πνεύµατο̋ 

σεβασµού των θεµελιωδών αξιών του Συµβουλίου τη̋ 

Ευρώπη̋, όπω̋ τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η 

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

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

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

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

Το INTERREG IVC, παρέχει χρηµατοδότηση για τη 

διαπεριφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο του 

στόχου εδαφική̋ συνεργασία̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Κοινότητα̋ και χρηµατοδότηση µέσω του 

Ευρωπἀκού Ταµείου Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋ 

  

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

έργο που βασίζεται στην ανταλλαγή εµπειριών 

µεταξύ των εταίρων οι οποίοι είναι ιδανικά 

υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των τοπικών και 

περιφερειακών πολιτικών του̋. 

Οι τοµεί̋ τη̋ στήριξη̋ είναι η καινοτοµία και η 

οικονοµία τη̋ γνώση̋, το περιβάλλον και η 

πρόληψη κινδύνων. Έτσι, το πρόγραµµα 

αποσκοπεί να συµβάλει στον οικονοµικό 

εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα τη̋ 

Ευρώπη̋. Το INTERREG IVC συνδέεται µε του̋ 

στόχου̋ τη̋ Λισσαβώνα̋ και του Γκέτεµποργκ 

στου̋ παρακάτω τοµεί̋: 

� Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη. 

� Επιχειρηµατικότητα και Κοινωνία τη̋ 

Πληροφορία̋.  

� Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και 

Παιδεία̋. 

� Καινοτοµία και οικονοµία τη̋ γνώση̋. 

 
 

Το Ίδρυµα επιδοτεί κυρίω̋ δράσει̋ εκπαιδευτικέ̋, 

κοινωνικέ̋, πολιτιστικέ̋ και ανθρωπιστικού 

χαρακτήρα, πρωτοβουλίε̋ ενδυνάµωση̋ τη̋ 

ειρήνη̋ και τη̋ συνεργασία̋ στην Ευρώπη, 

ανταλλαγέ̋ πρακτικών, έρευνε̋ και µελέτε̋ πάνω 

σε θέµατα νεολαία̋.. 

Για την τρέχουσα περίοδο, επιδοτούνται οι εξή̋ 

δράσει̋: 

∆ιεθνεί̋ συναντήσει̋ νέων (κατηγορία Α): 

πρόκειται για δράσει̋ που αφορούν σεµινάρια, 

συνέδρια, εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιµοι 

φορεί̋ είναι κυρίω̋ διεθνή δίκτυα και ΜΚΟ 

νεολαία̋ και εθνικέ̋ ή τοπικέ̋ µη κυβερνητικέ̋ 

οργανώσει̋/δίκτυα νεολαία̋. Το Ίδρυµα καλύπτει 

τα 2/3 των δαπανών, ενώ απαιτείται η συµµετοχή 

νέων από τουλάχιστον επτά (7) κράτη-µέλη του 

Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋, το 75% των οποίων 

πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών. 

∆ράσει̋ εκτό̋ συναντήσεων (κατηγορία Β): 

πρόκειται για δράσει̋ που περιλαµβάνουν 

εξειδικευµένε̋ εκδόσει̋ (εκπαιδευτικά εγχειρίδια), 

δελτία τύπου ή περιοδικά, εκστρατείε̋  

 

ενηµέρωση̋, εκθέσει̋ και παραγωγή 

οπτικοακουστικού υλικού, εκτύπωση αφισών και 

αυτοκόλλητων, καθώ̋ και έρευνε̋ για θέµατα 

νεολαία̋. Το Ίδρυµα καλύπτει τα 2/3 των 

δαπανών, ενώ απαιτείται η συµµετοχή νέων, το 

75% των οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 

30 ετών. 

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

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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



Στο πλαίσιο τη̋ 4η̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ 

προτάσεων, η Πρωτοβουλία Interreg IVC 

υποστηρίζει σχέδια που συµβάλουν στι̋ εξή̋ 

προτεραιότητε̋: 

 

Προτεραιότητα 1: Βελτίωση τη̋ ικανότητα̋ των 

περιφερειών για την ενίσχυση τη̋ έρευνα̋, τη̋ 

τεχνολογία̋ και τη̋ καινοτοµία̋ 

� Την προώθηση και την επιχειρηµατικότητα 

και την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών 

πρωτοβουλιών σε όλου̋ του̋ τοµεί̋ που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τι̋ 

περιφερειακέ̋ οικονοµίε̋, ιδίω̋ εκείνε̋ 

που είναι βασισµένε̋ στη γνώση και την 

καινοτοµία. 

� ∆ιευκόλυνση των επιχειρήσεων, και ιδίω̋ 

των ΜΜΕ, να αναπτυχθούν και να 

µεγαλώσουν σε µια πιο βιώσιµη και 

καινοτόµο τρόπο µέσω τη̋ µεταφορά̋ των 

συγκεκριµένων υπηρεσιών και τη 

δηµιουργία κοινών εγκαταστάσεων. 

� Παροχή βοήθεια̋ για την αναδιάρθρωση 

περιοχών περισσότερο εξαρτηµένων από 

την παραδοσιακέ̋ βιοµηχανίε̋, 

συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ ανανέωση̋ των 

βιοµηχανικών ζωνών για νέε̋ επιχειρήσει̋. 

� Προώθηση τη̋ χρήση̋ νέων τεχνολογιών 

πληροφοριών και επικοινωνιών από τι̋ 

επιχειρήσει̋, τι̋ δηµόσιε̋ υπηρεσίε̋ και 

το ευρύ κοινό, κυρίω̋ στι̋ αγροτικέ̋ 

περιοχέ̋. 

� Βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών 

για την απασχόληση, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, την κατάρτιση και την 

εκπαίδευση. 

� Η δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών  

για τι̋ περιφερειακέ̋ οικονοµίε̋ να 

προσαρµοστούν στι̋ σηµαντικέ̋ κοινωνικο-

οικονοµικέ̋ αλλαγέ̋, ιδίω̋ τη̋ παγκοσµιοποίηση̋ 

και τη̋ δηµογραφική̋ αλλαγή̋. 

Προτεραιότητα 2: Περιβάλλον και πρόληψη 

κινδύνων 

Ο γενικό̋ στόχο̋ αυτή̋ τη̋ προτεραιότητα̋ είναι 

να επιτραπεί στι̋ περιφερειακέ̋ και τοπικέ̋ αρχέ̋ 

και άλλου̋ φορεί̋ σε περιφερειακό επίπεδο να 

βελτιώσουν τι̋ πολιτικέ̋, τι̋ µεθόδου̋ του̋ και τι̋ 

ικανότητέ̋ του̋ στου̋ τοµεί̋ του περιβάλλοντο̋ 

και πρόληψη κινδύνων. Ο στόχο̋ στο πλαίσιο τη̋ 

Προτεραιότητα̋ 2 είναι να διατηρηθεί και να 

βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντο̋ και να 

αυξηθεί η ελκυστικότητα των περιφερειών τη̋ 

Ευρώπη̋. Αποσκοπεί στην ενίσχυση τη̋ 

προστασία̋ του περιβάλλοντο̋ και των συνεργιών 

µεταξύ του περιβάλλοντο̋ και τη̋ οικονοµία̋. Η 

παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, όπω̋ 

πόσιµου νερού, το ζήτηµα των αποβλήτων και 

λυµάτων στι̋ εγκαταστάσει̋ επεξεργασία̋, η 

διαχείριση των φυσικών πόρων και τη̋ 

βιοποικιλότητα̋, η πολιτιστική κληρονοµιά και τα 

τοπία, καθώ̋ και η προστασία από ορισµένου̋ 

περιβαλλοντικού̋ κινδύνου̋, έχουν υψηλή 

προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό. Το µέγιστο ποσό 

χρηµατοδότηση̋ έργων από το ΕΤΠΑ που χορηγείται 

στο πλαίσιο του Προγράµµατο̋ INTERREG IVC 

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

Το διαθέσιµο ποσό για τη συγχρηµατοδότηση έργων  
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      4 

τη̋ 4η̋ πρόσκληση̋ ανέρχεται σε €100 εκ. 

περίπου. Το ποσοστό συγχρηµατοδότηση̋ από το 

ΕΤΠΑ ανέρχεται στο 85% για την Ελλάδα, την 

Πορτογαλία και τα νέα κράτη µέλη, 

συµπεριλαµβανοµένη̋ και τη̋ Κύπρου, και 75% 

για τα υπόλοιπα κράτη µέλη τη̋ ΕΕ. 

 

 

 

Στο Πρόγραµµα δύναται να συµµετέχουν δηµόσιοι 

φορεί̋ συµπεριλαµβανοµένων των φορέων 

Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ και φορέων δηµοσίου  

δικαίου. Ο ιδιωτικό̋ τοµέα̋ µπορεί να 

συµµετέχει µε ιδίου̋ πόρου̋ χωρί̋ 

συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ. 

 

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

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

 

    

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

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

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

Το πρόγραµµα «Νέα Γενιά σε ∆ράση» για την 

περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και 

ενδυνάµωση τη̋ δράση̋ και τη̋ συνεργασία̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) στο πλαίσιο του 

προγράµµατο̋ «Νεολαία» τη̋ περιόδου 2000-06 

και του προγράµµατο̋ 2004-06 για την 

προώθηση των οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋.  

Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην 

κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα αποσκοπεί 

στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι ανήκουν στην 

Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει επίση̋ να 

συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και 

κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να 

καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τη̋ αίσθηση̋ 

τη̋ αµοιβαία̋ αλληλεγγύη̋ και κατανόηση̋ των 

νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό αποτελεί 

επίση̋ τη συνέχεια των στόχων τη̋ διαδικασία̋ 

τη̋ Λισσαβώνα̋. Το Πρόγραµµα Νέα Γενιά σε 

∆ράση, προκειµένου να επιτύχει του̋ σκοπού̋ 

του, προβλέπει πέντε επιχειρησιακέ̋ 

(αποκεντρωµένε̋ ή κεντρικέ̋) ∆ράσει̋. 

  

 



      5 
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Αποκεντρωµένε̋ είναι οι δράσει̋, των οποίων, οι 

αιτήσει̋ υποβάλλονται στι̋ κατά τόπου̋ Εθνικέ̋ 

Υπηρεσίε̋ των Χωρών του Προγράµµατο̋ (για τη 

χώρα µα̋ αρµόδιο̋ φορέα̋ είναι η Γενική 

Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋) και των οποίων ο  

 

 

ενδιαφερόµενο̋ είναι µόνιµο̋ κάτοικο̋ των 

χωρών αυτών. Η Εθνική Υπηρεσία στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση είναι υπεύθυνη για την 

ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋ αξιολόγηση̋, 

χρηµατοδότηση̋ και ελέγχου τη̋. Οι 

αποκεντρωµένε̋ ∆ράσει̋ του Προγράµµατο̋ Νέα 

Γενιά σε ∆ράση είναι οι ακόλουθε̋:    

∆ράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη 

Επιµέρου̋ ∆ράση 1.1 Ανταλλαγέ̋ νέων    

    

Οι Ανταλλαγέ̋ Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε 

οµάδε̋ νέων από διαφορετικέ̋ χώρε̋ να 

συναντώνται και να µαθαίνουν ο ένα̋ για τον 

πολιτισµό του άλλου. Οι οµάδε̋ οργανώνουν από

κοινού την ανταλλαγή γύρω από ένα θέµα 

αµοιβαίου ενδιαφέροντο̋. 

 Επιµέρου̋ ∆ράση 1.3  ∆ηµοκρατικά Σχέδια για 

Νέου̋ 

Τα ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋ υποστηρίζουν 

τη συµµετοχή των νέων στο δηµοκρατικό βίο των 

τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών κοινοτήτων 

του̋, όπω̋ και σε διεθνέ̋ επίπεδο.  

 

∆ράση 2 Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία 

 

Σκοπό̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Εθελοντική̋ Υπηρεσία̋ 

είναι να υποστηρίζει τη συµµετοχή των νέων σε 

διάφορε̋ µορφέ̋ εθελοντικών δραστηριοτήτων, 

τόσο εντό̋ όσο και εκτό̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋. 

  

  
 

 

    

Στο πλαίσιο τη̋ ∆ράση̋ αυτή̋, νέοι συµµετέχουν 

σε εθελοντική βάση, µεµονωµένα ή οµαδικά, σε 

µη κερδοσκοπικέ̋ δραστηριότητε̋.  

 

Επιµέρου̋ ∆ράση 3.1 Συνεργασία µε τι̋ 

γειτονικέ̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋  

 

Η συγκεκριµένη επιµέρου̋ ∆ράση υποστηρίζει 

προγράµµατα µε γειτονικέ̋ χώρε̋-εταίρου̋.  

 

Επιµέρου̋ ∆ράση 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση 

όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ 

νεολαία̋ και των οργανώσεων νέων  

    

Η συγκεκριµένη επιµέρου̋ ∆ράση υποστηρίζει 

την κατάρτιση όσων δραστηριοποιούνται στον 

τοµέα τη̋ νεολαία̋ και των οργανώσεων νέων, 

ειδικότερα µέσω τη̋ ανταλλαγή̋ εµπειριών, 

εµπειρογνωµοσύνη̋ και καλών πρακτικών 

µεταξύ του̋.  

 

 
 

Επιµέρου̋ ∆ράση 5.1 Συναντήσει̋ νέων και 

αρµοδίων τη̋ πολιτική̋ για τη νεολαία  

    

Η συγκεκριµένη επιµέρου̋ ∆ράση υποστηρίζει 

την ανάπτυξη συνεργασία̋, σεµιναρίων και 

διαρθρωµένου διαλόγου µεταξύ των νέων.  

 

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋    

Συντονίστρια Προγράµµατο̋: 

κα Αναστασία Φιλίνη  

Τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

E-mail: a.filini@neagenia.gr 
 



 

Η βασική οµάδα-στόχο̋ του έργου ήταν οι 

µετανάστε̋ και η υλοποίηση του έργου στόχευε 

στην ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού 

µέσω τη̋ διοργάνωση̋ τοπικών και διεθνών 

ποδοσφαιρικών αγώνων στι̋ Συκιέ̋ 

Θεσσαλονίκη̋, οι οποίοι συνετέλεσαν στην 

ανάπτυξη του σεβασµού και τη̋ ανεκτικότητα̋ 

απέναντι στην ποικιλοµορφία. Οι συµµετέχοντε̋-

παίκτε̋ είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να 

αναπτύξουν το αίσθηµα τη̋ οµαδικότητα̋ καθώ̋ 

είχαν πολλέ̋ συναντήσει̋ και προπονήσει̋ στο 

πλαίσιο του προγράµµατο̋. Παράλληλα µε του̋ 

αγώνε̋, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσει̋ σε 

κάθε χώρα-εταίρο όπου συµµετέχοντε̋-παίκτε̋, 

εκπρόσωποι τοπικών ενώσεων µεταναστών και 

αθλητικών οργανώσεων ενηµερώθηκαν για το 

πρόγραµµα, συζήτησαν θέµατα όπω̋ η 

προώθηση του αθλητισµού ω̋ µέσου κοινωνική̋ 

ενσωµάτωση̋ και ίση̋ συµµετοχή̋ καθώ̋ και η 

ανάγκη ενεργού̋ συµµετοχή̋ των πολιτών και 

προσδιορισµό̋ αναγκών όπω̋ είναι ο 

διαπολιτισµικό̋ διάλογο̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Νεάπολη̋-Συκεών  

Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξη̋ (υπόψη 

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

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

και Πρωκαι Πρωκαι Πρωκαι Πρωτοβουλίε̋τοβουλίε̋τοβουλίε̋τοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

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

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

ΕυΕυΕυΕυρώπη’ρώπη’ρώπη’ρώπη’    

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

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

Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη 

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

σηµείο επαφή̋ είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωση̋ και Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋, 

πραγµατοποιήθηκε, µε πρωτοβουλία του πρώην 

∆ήµου Συκεών και τη συµµετοχή τη̋ Κοινωφελού̋ 

Επιχείρηση̋ Αθλητισµού Συκεών, του ∆ήµου 

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

και τη̋ Αναπτυξιακή̋ Εταιρεία̋ τη̋ επαρχία̋ του 

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

Europe” (Κερδίζοντα̋ ένα µετάλλιο για την Ευρώπη), 

ύψου̋ 97.945,74€, µε σκοπό τη δηµιουργία ενό̋ 

δικτύου συνεργασία̋ µεταξύ περιφερειακών 

διοικήσεων, παραγόντων του αθλητισµού, τοπικών 

ενώσεων µεταναστών και πολιτών. Εν προκειµένω, 

διερευνήθηκε η δυνατότητα που παρέχει ο 

αθλητισµό̋ να κινητοποιεί του̋ πολίτε̋ κατά τη 

λήψη των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, καθώ̋ 

επίση̋ και ο αθλητισµό̋ ω̋ µέσο κοινωνική̋ 

ενσωµάτωση̋ και ένταξη̋.  

 

 

 
 

 



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

ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη̋:                            ̋:                            ̋:                            ̋:                            

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

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

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

    

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

αντιµετώπιση των διαφόρων κινδύνων που 

απειλούν το έδαφο̋ λαµβάνοντα̋ υπόψη τα 

γεωµορφολογικά, υδρολογικά, οικονοµικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά µια̋ περιοχή̋ καθώ̋ 

και την προτεινόµενη Ευρωπἀκή στρατηγική για 

το έδαφο̋. Περιοχή εφαρµογή̋ του έργου είναι η 

υδρολογική λεκάνη του Ανθεµούντα που βρίσκεται 

στο δυτικά όρια των Νοµών Θεσσαλονίκη̋ και 

Χαλκιδική̋.  

Η στρατηγική για το έδαφο̋ είναι µία από τι̋ 

επτά θεµατικέ̋ στρατηγικέ̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ σύµφωνα µε το έκτο πρόγραµµα 

δράση̋ για το περιβάλλον. Η στρατηγική αυτή 

καθορίζει το κοινό πλαίσιο στην Ευρωπἀκή 

Ένωση για την ανάληψη δράση̋ υπέρ τη̋ 

διαφύλαξη̋, τη̋ προστασία̋ και τη̋ 

αποκατάσταση̋ του εδάφου̋, ενώ η εφαρµογή 

τη̋ επαφίεται στα κράτη µέλη κατά τρόπο που 

να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν καλύτερα 

στι̋ τοπικέ̋ συνθήκε̋. Τα κράτη µέλη  

 

 

 

επιβάλλεται να αναλάβουν δράση για να 

αντιµετωπίσουν απειλέ̋, όπω̋ οι κατολισθήσει̋, 

η µόλυνση, η διάβρωση του εδάφου̋, η απώλεια 

του εδαφικού οργανικού υλικού, η συµπίεση, η 

αλάτωση και η στεγανοποίηση/σφράγιση, 

οπουδήποτε παρουσιάζονται ή υπάρχει κίνδυνο̋ 

να παρουσιαστούν στι̋ εθνικέ̋ του̋ επικράτειε̋. 

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται η 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολική̋ 

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

το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξη̋ Κεντρική̋ 

Μακεδονία̋, το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων 

του ΕΘΙΑΓΕ, οι εταιρείε̋ INTERGEO ΕΠΕ και ΥΕΤΟΣ 

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

(∆ήµο̋ Θέρµη̋ και Πολυγύρου).  Στο πλαίσιο του 

έργου εξετάζονται και αναλύονται οι περιοχέ̋ τη̋ 

λεκάνη̋ στι̋ οποίε̋ υπάρχουν κίνδυνοι ή 

προβλήµατα διάβρωση̋, υποβάθµιση̋ τη̋ 

οργανική̋ ύλη̋, αλάτωση̋, στεγανοποίηση̋ και 

ρύπανση̋. Στη συνέχεια, καθορίζονται στόχοι για 

την προστασία του εδάφου̋ και καταρτίζεται 

πρόγραµµα µέτρων για την επίτευξή του̋.  Στην 

ανάπτυξη του προγράµµατο̋ µέτρων θα κληθούν 

να συµβάλουν και οι κοινωνικοί εταίροι τη̋ 

περιοχή̋. Το έργο περιλαµβάνει σηµαντικέ̋ 

πιλοτικέ̋ εφαρµογέ̋ που υλοποιούνται για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα και θα ολοκληρωθεί µε δράσει̋ 

βελτίωση̋ των δεξιοτήτων επιστηµόνων και 

φορέων αλλά και την ευαισθητοποίηση τη̋ 

τοπική̋ κοινωνία̋ σε θέµατα προστασία̋ και 

διαχείριση̋ εδάφου̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

“ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.”, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία 

O.T.A. Ανατολικής Θεσσαλονίκης  

Τηλ.: 2310 463930 Φαξ: 2310 486203 

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

 

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

 

Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

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

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

    
Τα πράσινα κτίρια και οι νέε̋ τεχνολογίε̋, οι 

συµπράξει̋ δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, η 

περιβαλλοντική δικαιοσύνη, οι πράσινε̋ θέσει̋ 

απασχόληση̋, η περιβαλλοντική και κοινοτική 

ανάπτυξη, η συντήρηση τη̋ πολιτιστική̋ 

κληρονοµιά̋, ο αστικό̋ σχεδιασµό̋, η ευφυή̋ 

 

 

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

τα θέµατα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο του 14ου 

συνεδρίου Brownfields, µέσα από διαδραστικά 

στρογγυλά τραπέζια και επιµορφωτικέ̋ συνεδρίε̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

_overview_overview_overview_overview    

    

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

Μητροπολιτικέ̋ Πόλει̋Μητροπολιτικέ̋ Πόλει̋Μητροπολιτικέ̋ Πόλει̋Μητροπολιτικέ̋ Πόλει̋    

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

    
Για πρώτη φορά στην 25χρονη ιστορία τη̋, η 

φετινή 10η παγκόσµια σύνοδο̋ των 

µητροπολιτικών πόλεων θα φιλοξενηθεί από 

αφρικανική χώρα στο Κά̓ρο. 

    

    
    

Υπό την αιγίδα του προγράµµατο̋ των 

Ηνωµένων Εθνών για του̋ Ανθρώπινου̋ 

Οικισµού̋, το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε 

πρωτοβουλίε̋ για τη διαχείριση των 

προκλήσεων και ευκαιριών για τι̋ 

µητροπολιτικέ̋ περιφέρειε̋ 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

    

Ενεργειακέ̋ Πόλει̋Ενεργειακέ̋ Πόλει̋Ενεργειακέ̋ Πόλει̋Ενεργειακέ̋ Πόλει̋    

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

    
Η Ένωση των ευρωπἀκών ΟΤΑ που επενδύουν 

στο ενεργειακό του̋ µέλλον και η πόλη του 

Ζάγκρεµπ φιλοξενούν το ετήσιο συνέδριο των 

Ενεργειακών Πόλεων, το οποίο αναµένεται να 

αποτελέσει πηγή έµπνευση̋ για του̋ αιρετού̋ 

και του̋ εκπροσώπου̋ τη̋ ευρωπἀκή̋ 

αυτοδιοίκηση̋ σε σχέση µε τι̋ πολιτικέ̋ για την 

ενέργεια σε τοπικό επίπεδο. Πίσω από τι̋ 

δεσµεύσει̋ που περιέχονται στο Σύµφωνο των 

∆ηµάρχων ενυπάρχουν πρακτικέ̋ για το µετασ- 

    

    
    



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

χρηµατοδότηση̋ δηµιουργικών λύσεων και 

υιοθέτηση̋ καινοτόµων µεθόδων στην 

αντιµετώπιση των συνεπειών τη̋ κλιµατική̋ 

αλλαγή̋.  
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

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

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

inary_programme.pdfinary_programme.pdfinary_programme.pdfinary_programme.pdf    

    

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

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

    
Στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατο̋-Πλαισίου για 

την Έρευνα πραγµατοποιείται το τελευταίο 

συνέδριο τη̋ πρωτοβουλία̋ NICHE+, η οποία 

διερευνά 12 καινοτόµα µέτρα για τι̋ αστικέ̋ 

µεταφορέ̋ που δοµούνται σε 4 θεµατικέ̋ 

περιοχέ̋: 

� Καινοτόµε̋ έννοιε̋ για την αύξηση τη̋ 

προσβασιµότητα̋. 

    

 

� Έννοιε̋ για αποδοτικό σχεδιασµό και 

χρήση των υποδοµών. 

� Κέντρα διαχείριση̋ τη̋ κυκλοφορία̋. 

� Αυτοµατοποιηµένα και χωρικά 

συστήµατα αποδοτικών µεταφορών. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

    

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

ΓήρΓήρΓήρΓήρανσηανσηανσηανση    

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

    
Με θέµα τι̋ προκλήσει̋ των δηµογραφικών 

αλλαγών και τι̋ πολιτικέ̋ για τι̋ αστικέ̋ 

µεταφορέ̋, πραγµατοποιείται το τελευταίο 

συνέδριο τη̋ πρωτοβουλία̋ ΑΙΝΙΑΣ στο πλαίσιο 

του ευρωπἀκού προγράµµατο̋ ‘Ευφυή̋ 

Ενέργεια για την Ευρώπη’. Με τι̋ δράσει̋ του̋ 

 

 
 
 



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

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

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

Σάλτσµπουργκ (Αυστρία) ευαισθητοποιούν τι̋ 

τοπικέ̋ αρχέ̋ τη̋ ΕΕ σε περισσότερο ενεργειακά 

αποδοτικέ̋ λύσει̋ στον τοµέα των µεταφορών, ενώ 

εκπαιδεύουν άτοµα τη̋ τρίτη̋ ηλικία̋ στη χρήση 

βιώσιµων µέσων µεταφορά̋ σύµφωνα µε τι̋ 

ανάγκε̋ και τι̋ προσδοκίε̋ του̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

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

 

    

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

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

Η αµοιβαία ανάπτυξη πόλη̋ και λιµανιού, το 

µοντέλο διακυβέρνηση̋ των πόλεων µε λιµάνια, η 

επίτευξη οικονοµική̋ ευηµερία̋ µε υπεύθυνο  

 

οικολογικό και κοινωνικό τρόπο είναι µερικά 

ζητήµατα που θα αναπτυχθούν σε διεθνέ̋ συνέδριο 

στον Καναδά, κύριο θέµα του οποίου είναι ο 

προσδιορισµό̋ τη̋ σχέση̋ πόλη̋ και λιµανιού για 

την αντιµετώπιση των προκλήσεων του µέλλοντο̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

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

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

Αστική ΤηλεανίχνευσηΑστική ΤηλεανίχνευσηΑστική ΤηλεανίχνευσηΑστική Τηλεανίχνευση    

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

    
Τα θέµατα που προκύπτουν από τη χρήση 

αισθητήρων στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋, η διαχείριση 

των συλλεγόµενων πληροφοριών, οι τεχνικέ̋ και οι 

αλγόριθµοι των σχετικών εφαρµογών στι̋ πόλει̋, η 

χρησιµότητα των Τεχνολογιών Πληροφορική̋ και  

 
 

Γεωεπιστήµη̋ στον αστικό σχεδιασµό 

αποτελούν βασικέ̋ θεµατικέ̋ ενότητε̋ στη 

θεµατολογία διεθνού̋ συνεδρίου για την 

αστική τηλεανίχνευση που πραγµατοποιείται 

στο Μόναχο µε τη συµµετοχή εκπροσώπων τη̋ 

ακαδηµἀκή̋ κοινότητα̋ και των τοπικών 

αρχών τη̋ Ευρώπη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

    

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

ΑεροδρόµιαΑεροδρόµιαΑεροδρόµιαΑεροδρόµια    

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

Το παγκόσµιο συνέδριο πόλεων που 

φιλοξενούν αεροδρόµια θα εξετάσει τι̋ οικο- 

 

 

νοµικέ̋ συνέπειε̋ και τα µακροπρόθεσµα 

οφέλη για το περιφερειακό και παγκόσµιο 

εµπόριο και το περιβάλλον από την ύπαρξη 
  



αεροδροµο-πόλεων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

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

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

    

ΕβΕβΕβΕβδοµάδα Βιώσιµη̋ Ενέργεια̋δοµάδα Βιώσιµη̋ Ενέργεια̋δοµάδα Βιώσιµη̋ Ενέργεια̋δοµάδα Βιώσιµη̋ Ενέργεια̋    

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

Στο πλαίσιο τη̋ ευρωπἀκή̋ εβδοµάδα̋ για τη 

βιώσιµη ενέργεια, διοργανώνονται στην έδρα τη̋ ΕΕ 

 

µια σειρά εκδηλώσεων, τριήµερο συνέδριο καθώ̋ 

και η επίσηµη απονοµή των βραβείων για 

καινοτόµε̋ δράσει̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋ και των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργεια̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

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

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

καταστροφέ̋καταστροφέ̋καταστροφέ̋καταστροφέ̋    

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

    
Το θεµατικό συνέδριο IDER για τι̋ διεθνεί̋ 

καταστροφέ̋ και την ανθεκτικότητα σε κρίσιµε̋ 

καταστάσει̋ πραγµατοποιεί την 11η σύνοδό του στο 

Πανεπιστήµιο τη̋ Φλωρεντία̋ µε βασικό  

 

    

αντικείµενο συζήτηση̋ την ανθεκτικότητα τη̋ 

κοινότητα̋ στι̋ συνέπειε̋ τη̋ κλιµατική̋ 

αλλαγή̋ και των φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

    

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

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

ανακύκλωσηανακύκλωσηανακύκλωσηανακύκλωση    

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

Στόχο̋ του 2ου διεθνού̋ φόρουµ για τη 

σωτηρία του πλανήτη είναι η επίδειξη και 

µεταφορά τεχνογνωσία̋ και τεχνολογία̋ από 

την Ευρώπη στου̋ Βουλγαρικού̋ ΟΤΑ στον 

τοµέα τη̋ περιβαλλοντική̋ προστασία̋. Στο 

φόρουµ θα παρουσιαστούν µοντέλα  

 

 
συνεργασιών και συµπράξεων ιδιωτικού και 

δηµόσιου τοµέα για την αποδοτική χρήση του 

εδάφου̋, των υδάτων, του αέρα και των 

απορριµµάτων ω̋ απόρροια τη̋ κλιµατική̋ 

αλλαγή̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

    

 

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

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

Η διερεύνηση των καινοτόµων πρακτικών για τι̋ 

προκλήσει̋ τη̋ οδική̋ ασφάλεια̋ στι̋ σύγχρονε̋ 

κοινότητε̋ αποτελεί το θέµα του 3ου ετήσιου 

 

    
    

διεθνού̋ συνεδρίου που διοργανώνεται στο 

Έντµοντον µε τη συµµετοχή 250 ερευνητών, 

ακαδηµἀκών και ειδικών σε θέµατα οδική̋ 

ασφάλεια̋ στι̋ πόλει̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

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

    

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

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

Με τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων από τι̋ ένοπλε̋ 

δυνάµει̋, τι̋ υπηρεσίε̋ ασφαλεία̋  και τον  

 

    

    

 

    

ακαδηµἀκό χώρο, πραγµατοποιείται  

διεθνέ̋ συνέδριο στο Λονδίνο για την 

ανταλλαγή εµπειριών, πρακτικών και 

στρατηγικών για την αντιµετώπιση τη̋ 

διεθνού̋ τροµοκρατία̋ στι̋ πόλει̋ 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

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

 

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

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

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

    
Τα προβλήµατα που προκύπτουν από την  

εγκατάλειψη των δραστηριοτήτων φυσική̋  

άσκηση̋ από του̋ κατοίκου̋ των σύγχρονων 

 

 

Πόλεων και ο ρόλο̋ του αστικού σχεδιασµού 

αποτελούν του̋ θεµατικού̋ άξονε̋ του 

διεθνού̋ συνεδρίου  που διοργανώνει η Ένωση 

Αραβικών Πόλεων στο Μαρόκο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

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

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

 

  



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

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

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

Η εµβληµατική πρωτοβουλία τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ «Νεολαία σε κίνηση», στο πλαίσιο 

τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020, αποβλέπει στη 

βελτίωση τη̋ κινητικότητα̋, τη̋ εκπαίδευση̋ 

και τη̋ επαγγελµατική̋ ένταξη̋ των νέων 

Ευρωπαίων. Για πρώτη φορά, η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή ορίζει ένα πλαίσιο δράση̋ για την 

νεολαία στο οποίο η διάσταση τη̋ παιδεία̋ 

συνδέεται µε την απασχόληση. Ωστόσο, όπω̋ 

επισηµαίνεται σε σχετική γνωµοδότηση που 

υιοθέτησε πρόσφατα η Ολοµέλεια τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών, η  
 

    
 

Ευρωπἀκή Επιτροπή δεν λαµβάνει επαρκώ̋ 

υπόψη τον ρόλο των τοπικών και των 

περιφερειακών αρχών στην εκπόνηση και την 

εφαρµογή των µέτρων προώθηση̋ τη̋  

κινητικότητα̋, παρά το γεγονό̋ ότι οι αρχέ̋ 

αυτέ̋, λόγω τη̋ εγγύτητα̋ προ̋ τον πολίτη, 

είναι οι πλέον κατάλληλε̋ για να διευκολύνουν 

την πρόσβαση στην κινητικότητα. Το ίδιο ισχύει 

και για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη 

προγραµµάτων για του̋ νέου̋, εφόσον αυτέ̋ οι     

αρχέ̋ γνωρίζουν καλύτερα από όλου̋ την 

πραγµατικότητα και τι̋ συνθήκε̋ που βιώνουν 

οι νέοι λόγω τη̋ εγγύτητά̋ των προ̋ αυτού̋. 

Μάλιστα, τονίζεται ότι οι στόχοι τη̋ 

πρωτοβουλία̋ «Νεολαία σε κίνηση» δεν θα 

µπορέσουν να επιτευχθούν χωρί̋ τη σύµπραξη 

µε τι̋ τοπικέ̋ και τι̋ περιφερειακέ̋ αρχέ̋, 

καθώ̋ και µε του̋ λοιπού̋ φορεί̋ που     

    
 

δραστηριοποιούνται υπέρ τη̋ νεολαία̋.  Προ̋ 

τούτο, προτείνεται η δηµιουργία από την 

Ευρωπἀκή Επιτροπή διαδικτυακή̋ πύλη̋ για 

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο σχετικά µε την ένταξη 

των νέων στην αγορά εργασία̋ καθώ̋  η 

Ευρωπἀκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί µε τι̋ 

αυτοδιοικητικέ̋ αρχέ̋, οι οποίε̋ είναι και οι 

καταλληλότερε̋ για την συγκέντρωση των 

σχετικών στοιχείων και τη θέσπιση 

συνεπακόλουθων µέτρων για του̋ νέου̋ που 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

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

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

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

Η Επιτροπή των Περιφερειών, σε ειδική 

εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στι̋ 28 

Ιανουαρίου τ.ε. και στην οποία συµµετείχε από 

ελληνική̋ πλευρά̋ ο διευθυντή̋ του ‘ΕΟΕΣ 

Αµφικτυονία’, κ. Βασίλη̋ Ξένο̋, έθεσε σε 

λειτουργία την πλατφόρµα για τον Ευρωπἀκό 

Οργανισµό Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ). Στην 

πλατφόρµα των ΕΟΕΣ θα συµµετέχουν 

εκπρόσωποι, αρµόδιοι για πολιτικά και τεχνικά  

 

 
  
    



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

σύσταση ΕΟΕΣ καθώ̋ και µέλη τη̋ οµάδα̋ 

εµπειρογνωµόνων. Η πλατφόρµα έχει ω̋ στόχο 

να παρακολουθήσει την υιοθέτηση και την 

εφαρµογή των ρυθµίσεων του Κανονισµού 

1082/2006 για του̋ ΕΟΕΣ σε ευρωπἀκό και 

εθνικό επίπεδο� να  διευκολύνει την ανταλλαγή 

εµπειριών σχετικά µε τη δηµιουργία των ΕΟΕΣ σε 

εδαφικό επίπεδο και την ανταλλαγή γνώσεων 

σχετικά µε τι̋ βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ στον τοµέα� 

να προωθήσει τον ΕΟΕΣ ω̋ εργαλείο για την 

εδαφική συνοχή και προβολή των υφιστάµενων 

ΕΟΕΣ, ιδίω̋ µεταξύ των οργάνων τη̋ ΕΕ, των 

εθνικών και των υποεθνικών διοικήσεων� να 

βελτιώσει την επικοινωνία όσον αφορά τι̋ 

ευκαιρίε̋ και τι̋ προκλήσει̋ των ΕΟΕΣ σε τοπικό 

επίπεδο� να καθορίσει την ενδεχόµενη χρήση 

του ΕΟΕΣ ω̋ εργαλείου συνεκτική̋ εδαφική̋ 

ανάπτυξη̋� να στηρίξει τι̋ συµβουλευτικέ̋ 

εργασίε̋ τη̋ ΕτΠ µε την παροχή τεκµηριωµένη̋ 

πληροφόρηση̋ σχετικά µε την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση και τι̋ διασυνοριακέ̋ πτυχέ̋ τη̋ 

νοµοθεσία̋ και των πολιτικών τη̋ ΕΕ. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

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

για την Έρευναγια την Έρευναγια την Έρευναγια την Έρευνα    

Με δεδοµένη την διαπιστωµένη υπερβολική 

γραφειοκρατία, την περιορισµένη ανοχή του 

κινδύνου, τη χαµηλή απόδοση και τι̋ 

αδικαιολόγητε̋ καθυστερήσει̋, η Ολοµέλεια τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών προχώρησε σε µια 

σειρά συστάσεων για την απλούστευση τη̋ 

εφαρµογή̋ των προγραµµάτων-πλαισίου 

έρευνα̋. Στο πλαίσιο σχετική̋ γνωµοδότηση̋, η 

Ολοµέλεια υπογράµµισε, µεταξύ άλλων, ότι η 

δράση «Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋» του 7ου 

Προγράµµατο̋-Πλαισίου σηµείωσε κάποια 

επιτυχία ωθώντα̋ τι̋ τοπικέ̋ και τι̋ 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ να συνεργασθούν µε 

πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα τόσο για  

 
 

    

    

 
 

την υλοποίηση έργων όσο και για την ανάπτυξη 

τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών Ε&Α. 

Μάλιστα, εκτιµάται το πρόγραµµα «Ερευνητικό 

∆υναµικό των Περιφερειών Σύγκλιση̋», το οποίο 

εµπίπτει στο πλαίσιο του προγράµµατο̋ 

«Ικανότητε̋», ω̋ ένα σηµαντικό βήµα για την 

ανάπτυξη των περιφερειακών ικανοτήτων και 

τη διευκόλυνση τη̋ συµµετοχή̋ των 

περιφερειών αυτών σε δραστηριότητε̋ Ε&Α. 

Τέλο̋, προτείνεται το επόµενο πρόγραµµα-

πλαίσιο να επεκτείνει περαιτέρω τα 

προγράµµατα αυτά και να περιλαµβάνει ένα 

σχέδιο για την προαγωγή τη̋ συµµετοχή̋, στα 

σχέδια και στα προγράµµατα, ικανών εταίρων 

από περιφέρειε̋ που υστερούν στον τοµέα τη̋ 

έρευνα̋, υπό την καθοδήγηση των πιο γνωστών 

αρίστων οµοτίµων του̋, µε τη βοήθεια δράσεων 

πλαισίωση̋ ή άλλου είδου̋ µέσων. Σε αυτό το 

σηµείο επισηµαίνονται οι δυνατότητε̋ που 

διαθέτουν οι τοπικοί και οι περιφερειακοί 

φορεί̋ για την ανάπτυξη «πυρήνων ικανοτήτων» 

σε συνδυασµό µε «πόλου̋ αριστεία̋». 

    
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

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

Σύµφωνα µε το κείµενο  τη̋ γνωµοδότηση̋ 

πρωτοβουλία̋ που υιοθέτησε πρόσφατα η 

Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών, 

αναφορικά µε την επικείµενη αναθεώρηση του 

Κανονισµού 1082/2006 για του̋ Ευρωπἀκού̋ 

Οµίλου̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (EOEΣ), 

διαπιστώνεται ότι, µολονότι ο ΕΟΕΣ αποτελεί 

θεσµικό όργανο του Ενωσιακού ∆ικαίου που 

δηµιουργήθηκε ειδικά για να διευκολύνει την 

εδαφική συνεργασία εντό̋ τη̋ ΕΕ, η 

πραγµατικότητα απέχει αρκετά από τι̋ εύλογε̋ 

προσδοκίε̋ που ώθησαν τον ενωσιακό νοµοθέτη 

να κάνει αυτό το τόσο σηµαντικό νοµικό βήµα:  

� ελάχιστοι είναι οι ΕΟΕΣ που 

διαχειρίζονται προγράµµατα ή έργα 

εδαφική̋ συνεργασία̋ µε 

συγχρηµατοδότηση από ευρωπἀκά 

κονδύλια˙ 

� η πλειονότητα των ΕΟΕΣ 

δραστηριοποιείται σε άλλα συγκεκριµένα 

προγράµµατα εδαφική̋ συνεργασία̋ 

χωρί̋ την οικονοµική συµβολή τη̋ ΕΕ˙ 

� ελάχιστοι είναι οι ΕΟΕΣ που έχουν 

συγκροτηθεί στην επικράτεια τη̋ ΕΕ, σε 

σύγκριση τόσο µε τι̋ ήδη συνεργαζόµενε̋ 

τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ όσο και 

µε τι̋ υφιστάµενε̋ προσδοκίε̋˙ 

� εξίσου ελάχιστοι είναι οι υπό σύσταση 

ΕΟΕΣ, παρά τα πολυάριθµα σχέδια 

ευρωπἀκή̋ εδαφική̋ συνεργασία̋ και 

µάλιστα αυτά που συγχρηµατοδοτούνται 

από τα ευρωπἀκά κονδύλια. 

Περαιτέρω, στην γνωµοδότηση υπογραµµίζεται 

ο προβληµατισµό̋ των ΕΟΕΣ για τι̋ εθνικέ̋ 

νοµοθεσίε̋ για τι̋ προσλήψει̋, τη διάθεση και 

τη διοίκηση προσωπικού εν γένει, και αυτό 

παρόλο που είναι τοπικέ̋ δοµέ̋ συνεργασία̋ οι 

οποίε̋ θα πρέπει να επωφελούνται από 

συνθήκε̋ ευελιξία̋ στον τοµέα αυτό. Εν 

προκειµένω, τονίζονται τρει̋ βασικέ̋ αιτίε̋ για  
 

    

    

    

 

τη δυσκολία λειτουργία̋ των ΕΟΕΣ: νοµικέ̋-

ουσιαστικέ̋, νοµικέ̋-διαδικαστικέ̋ και 

οικονοµικέ̋-χρηµατοδοτικέ̋. Τα κατ’ εξοχήν 

νοµικά κωλύµατα εντοπίζονται στο 

διαδικαστικό σκέλο̋ και τούτο διότι δεν υπάρχει 

συντονισµό̋ ω̋ προ̋ την εφαρµογή του 

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

µεταξύ των κρατών µελών, είτε µέσω µια̋ 

ενωσιακή̋ αρχή̋. Καθίσταται, εποµένω̋ 

σύµφωνα µε το κείµενο τη̋ γνωµοδότηση̋, 

αναγκαίο µια ενωσιακή αρχή να καθορίσει εκ 

των προτέρων –ακόµη και µε τρόπο µη 

δεσµευτικό– τα µέσα εφαρµογή̋ του κανονισµού 

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

κρίνεται σκόπιµο η Ευρωπἀκή Επιτροπή να 

εισηγηθεί τη λήψη πρακτικών διαδικαστικών 

µέτρων, στο πλαίσιο τη̋ πρότασή̋ τη̋ για 

αναθεώρηση του κανονισµού, µε σκοπό τη 

συντόµευση των υφιστάµενων σχοινοτενών 

διαδικασιών οι οποίε̋ δεν µπορούν πάντα να 

υποκαθίστανται από τη σιωπηρή συγκατάθεση 

τη̋ διοίκηση̋, ιδίω̋ καθόσον αυξάνεται ο 

αριθµό̋ των κρατών, οι τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ των οποίων συµµετέχουν 

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

πιστωτικά ιδρύµατα, ανάδοχε̋ εταιρείε̋ και 

εργαζόµενοι) ζητούν περισσότερε̋ νοµικέ̋ 

εγγυήσει̋.  Περαιτέρω, σε αυτά τα διαδικαστικά 

µέτρα κρίνεται αναγκαίο, µεταξύ άλλων, να 

συµπεριληφθεί ένα̋ δίαυλο̋ επικοινωνία̋ των    
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τοπικών και περιφερειακών αρχών που 

υποστηρίζουν έναν ΕΟΕΣ µε όλε̋ τι̋ 

αδειοδοτούσε̋ εθνικέ̋ αρχέ̋, προκειµένου να 

αποφευχθούν οι παλινωδίε̋ στα σχέδια 

σύµβαση̋ και στα καταστατικά εξαιτία̋ 

επαναλαµβανόµενων και ασυναφών 

παραγόντων. Τέλο̋, το κείµενο απαριθµεί µια 

σειρά µέτρων, όπω̋ η προβολή βέλτιστων 

πρακτικών των ΕΟΕΣ, οι εθνικέ̋ εγκρίσει̋ να 

περιλαµβάνονται σε µια ενιαία πράξη, η 

χορήγηση από οµάδα ειδικών νοµικών τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών προηγούµενη̋ 

γνωµοδότηση̋ νοµοτεχνική̋ φύση̋ µη 

δεσµευτικού χαρακτήρα, η συµµετοχή ιδιωτικών 

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

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

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

την Ευρωπἀκή Αυτοδιοίκησητην Ευρωπἀκή Αυτοδιοίκησητην Ευρωπἀκή Αυτοδιοίκησητην Ευρωπἀκή Αυτοδιοίκηση    
 

Για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά, το Συµβούλιο των 

Ευρωπἀκών ∆ήµων και Περιφερειών δηµοσιεύει  

 

 

µια σειρά συγκριτικών δεικτών για την οργάνωση 

και τα οικονοµικά των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών τη̋ ΕΕ. Ενδεικτικά, στη νέα έκδοση για το 

έτο̋ 2009, υπολογίζεται ότι στην ΕΕ των «27» 

υφίστανται περίπου 90.930 τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋, εκ των οποίων οι 89.700 

είναι δήµοι, το 60% των οποίων προέρχονται από 

µόνον  τρει̋ χώρε̋: Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. 

Κατά µέσον όρο, ένα̋ ευρωπἀκό̋ δήµο̋ έχει 

πληθυσµό 5.580 κατοίκου̋. Στη ∆ηµοκρατία τη̋ 

Τσεχία̋ συναντούµε του̋ µικρότερου̋ 

πληθυσµιακά δήµου̋ µε 1.680 κατοίκου̋, ενώ στο 

Ηνωµένο Βασίλειο του̋ πλέον µεγαλύτερου̋ µε 

150.000 κατοίκου̋. Σε οικονοµικό επίπεδο, οι 

τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ τη̋ ΕΕ είναι 

υπεύθυνε̋ για το 33.8% τη̋ δηµόσια̋ δαπάνη̋ και 

για το 65% όλων των δηµόσιων επενδύσεων 

πανευρωπἀκά. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

.pdf.pdf.pdf.pdf    

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

Το δίκτυο των µεγαλύτερων ευρωπἀκών πόλεων 

Eurocities, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 

Τεχνολογιών του Μέλλοντο̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋, πραγµατοποίησε µια συγκριτική 

ανάλυση σε περιπτώσει̋ τεσσάρων πόλεων 

(Βαρκελώνη, Μάντσεστερ, Ταλίν και Βερολίνο) στο 

ζήτηµα τη̋ σχέση̋ των Τεχνολογιών Πληροφορική̋ 

και Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ) και του τρόπου λήψη̋ 

αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα 

τη̋ έρευνα̋ παρουσιάστηκαν στι̋ 31 Ιανουαρίου 

τ.ε. από εκπροσώπου̋ των σχετικών τοπικών 

αρχών, ερευνητικών ιδρυµάτων και των αρµόδιων 

υπηρεσιών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. Καίτοι σε 

ορισµένα πεδία εσωτερική̋ λειτουργία̋ τα 

αποτελέσµατα δεν είναι ακόµη ορατά, φαίνεται ότι 

η επίδραση των νέων τεχνολογιών επηρέασε 

θετικά καταρχά̋ τη βρετανική πόλη, επιτρέποντα̋ 

την ανάπτυξη ενό̋ επιχειρησιακού µοντέλου 

αστική̋ ανάπτυξη̋, στο πλαίσιο του οποίου 
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δηµιουργήθηκαν συµπράξει̋ µεταξύ ιδιωτικών 

οργανώσεων και τοπικών φορέων στη βάση τη̋ 

προσφορά̋ υψηλή̋ ποιότητα̋ ευρυζωνική̋ 

υποδοµή̋. Στην περίπτωση τη̋ Βαρκελώνη̋, οι  

ενδείξει̋ δείχνουν δραµατική µείωση των 

λειτουργικών δαπανών, ενώ στο Βερολίνο  

 

 

 

φαίνεται ότι η οργάνωση τη̋ διοίκηση̋ τη̋ 

πόλη̋ αποτελεί συχνά τροχοπέδη σε έναν 

περισσότερο στρατηγικό σχεδιασµό του τρόπου 

ηλεκτρονική̋ διακυβέρνηση̋. 

 

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

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

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

Ενώ η προσοχή των φορέων των δηµόσιων 

πολιτικών εστιάζεται στι̋ κοινωνικέ̋ συνέπειε̋ 

των δηµογραφικών επιπτώσεων για τα άτοµα 

τρίτη̋ ηλικία̋, οι νέοι φαίνεται να 

αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στο στάδιο 

τη̋ µετάβαση̋ από το σχολείο στην αγορά 

εργασία̋. Σε αυτό το πλαίσιο, η βρετανική πόλη 

του Νιούκαστλ, ω̋ εταίρο̋ στην πρωτοβουλία 

SUITE του κοινοτικού προγράµµατο̋ URBACT, 

ανέπτυξε ένα σχέδιο για την υποστήριξη των 

νέων στην προσπάθειά τους να ανεξαρτοποιηθούν από  
 

 

 
 
 

    

 

το οικογενειακό περιβάλλον και να 

αντιµετωπίσουν το ζήτηµα τη̋ στέγαση̋. 
 

 Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

e_case_case_case_casestudy.pdfestudy.pdfestudy.pdfestudy.pdf    

    

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

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

 

Με στόχο να αποτελέσει την πλέον περιεκτική, 

χωρί̋ αποκλεισµού̋ πόλη στην Ευρώπη, η τοπική 

αρχή τη̋ Κοπεγχάγη̋ ξεκίνησε ένα νέο τριετέ̋ 

πρόγραµµα, το οποίο ενσωµατώνει τι̋ βασικέ̋ 

διαστάσει̋ τη̋ προσέγγιση̋ τη̋ πρωτοβουλία̋ 

του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ για τι̋ 

∆ιαπολιτισµικέ̋ Πόλει̋ και εστιάζει τι̋ δράσει̋ 

σε τρει̋ συγκεκριµένου̋ στόχου̋: πρώτον, 

περισσότεροι άνθρωποι να βιώσουν την αίσθηση 

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

λόγω τη̋ φτώχεια̋˙ και τρίτον, ελάχιστοι 

άνθρωποι πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο 

διακρίσεων. Οι ανωτέρω στόχοι διέπονται απότι̋ 

εξή̋ αρχέ̋: η διαφορά είναι ισχύ̋, σε καθένα 

πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να συµµετέχει και η 

ενεργό̋ ιδιότητα του πολίτη είναι ζήτηµα που 

αφορά όλου̋. Καίτοι ο συντονισµό̋ του 

προγράµµατο̋ είναι κεντρικό̋, θα υλοποιηθεί σε 

τοπικό επίπεδο µε τη συνδροµή δικτύων φορέων 

τη̋ κοινωνία̋ πολιτών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

Ο Ευρωπἀκό̋ Οργανισµό̋ Περιβάλλοντο̋ (ΕΟΠ) 

έδωσε στη δηµοσιότητα την τέταρτη έκθεσή του 

µε τον τίτλο Το Ευρωπἀκό Περιβάλλον – 

Κατάσταση και Προοπτικέ̋ 2010— SOER2010 — 

 

µία ενδελεχή αξιολόγηση του πώ̋ και γιατί 

αλλάζει το περιβάλλον τη̋ Ευρώπη̋ και τι 

µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτό. Η SOER 2010 

καταλήγει ότι µία πλήρω̋ ολοκληρωµένη 

προσέγγιση για τον µετασχηµατισµό τη̋ Ευρώπη̋ 

σε µία πράσινη οικονοµία, που χρησιµοποιεί 

αποδοτικά του̋ πόρου̋, µπορεί όχι µόνον να έχει 

ω̋ αποτέλεσµα ένα υγιέ̋ περιβάλλον αλλά και 

να προωθήσει, επίση̋, την ευηµερία και την 

κοινωνική συνοχή.  

 

 
 

Σε αυτό τεράστιο ρόλο θα διαδραµατίσουν οι 

τοπικέ̋ αρχέ̋, αφού οι άνθρωποι δεν 

µετακινούνται πλέον εκτό̋ των αστικών κέντρων 

µε αποτέλεσµα τα τρία τέταρτα του ευρωπἀκού 

πληθυσµού σήµερα να συγκεντρώνεται στι̋ 

πόλει̋  και εποµένω̋ ένα καλό αστικό 

περιβάλλον αποτελεί πρὁπόθεση για µια καλή 

ποιότητα ζωή̋. 

 

ΠληροΠληροΠληροΠληροφορίε̋:φορίε̋:φορίε̋:φορίε̋:    

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

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

Καθώ̋ οι πόλει̋ παγκοσµίω̋ αντιµετωπίζουν 

τεράστια προβλήµατα µε το κυκλοφοριακό και την 

αναπόφευκτη υποβάθµιση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋, 

το παράδειγµα µια̋ µικρή̋ πόλη̋ όπω̋ η 

Περούτζια αποδεικνύει ότι βασική πρὁπόθεση 

    

    

για την επίλυση καθηµερινών προβληµάτων µε 

καινοτόµο τρόπο είναι η συνύπαρξη οραµατιστών 

αιρετών, αστικών σχεδιαστών και πολιτών. Από 

τη δεκαετία του ’80 η µικρή πόλη τη̋ κεντρική̋ 

Ιταλία̋, 160.000 κατοίκων, µε του̋ στενού̋ 

δρόµου̋ και τον κυκλοφοριακό εφιάλτη, έχει 

µετατραπεί σε πρωτοπόρα πόλη στι̋ επενδύσει̋ 

σε υποδοµέ̋ φιλικέ̋ για του̋ πεζού̋ κατοίκου̋ 

και επισκέπτε̋ του̋. Η δηµιουργία ανελκυστήρων 

και πολυεπίπεδων σηµείων στάθµευση̋ 

αυτοκινήτων που συνδέουν το κέντρο τη̋ πόλη̋ 

µε την κάτω, µεσαιωνική πόλη, η απαγόρευση 

κυκλοφορία̋ οχηµάτων, εκτό̋ των ταξί και των 

φορτηγών παράδοση̋ εµπορευµάτων, και κυρίω̋ 

η λειτουργία του µινι-µετρό, µήκου̋ 3 χιλιο-

µέτρων, µπορεί να µην απειλούν να αφαιρέσουν 

από τη Βενετία τον τίτλο τη̋ µεγαλύτερη̋ πόλη̋ 

παγκοσµίω̋  χωρί̋ αυτοκίνητα, ωστόσο συνιστά 

πρότυπο παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο 

συνδυάζονται οι δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ µε την 

αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και το σχέδιο.    

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

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

αποδοτικότητα̋αποδοτικότητα̋αποδοτικότητα̋αποδοτικότητα̋    

Στη διάρκεια τη̋ ενηµερωτική̋ ηµερίδα̋ (18 

Ιανουαρίου τ.ε.) για το ευρωπἀκό πρόγραµµα 

‘Ευφυή̋ Ενέργεια για την Ευρώπη’, η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή ανακοίνωσε τη χορήγηση επιδοτήσεων 

τεχνική̋ υποστήριξη̋ για πρωτοβουλίε̋ των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών στου̋ τοµεί̋ 

τη̋ ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋ και τη̋ 

ανανεώσιµη̋ ενέργεια̋. Η ενεργειακή αειφορία, 

και ιδίω̋, η ενεργειακή απόδοση 

αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό επενδυτικό 

δυναµικό, που µπορεί να αξιοποιηθεί κυρίω̋ σε 

τοπικό επίπεδο, αποφέροντα̋ οφέλη για τι̋ τοπι- 

κέ̋ οικονοµίε̋, βελτιώνοντα̋ την ποιότητα ζωή̋ 

των πολιτών και συµβάλλοντα̋ στον µετριασµό 

τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋. Εν προκειµένω, η 

Επιτροπή θα επιχορηγήσει επενδυτικά σχέδια 

ύψου̋ τουλάχιστον 6 εκατ. ευρώ, ενώ, επίση̋ 

ανακοινώθηκε ότι θα επεκταθεί η Ευρωπἀκή 

Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράµµατα 

(ELENA) σε µικροµεσαία σχέδια, µε ιδιαίτερη 

 

  
 

έµφαση στην κοινωνική στέγαση και σε πιλοτικέ̋ 

πρωτοβουλίε̋. Μέχρι σήµερα, το ELENA  επιδοτού- 

σε µεγάλα προγράµµατα ύψου̋ τουλάχιστον 50 

εκατ. ευρώ, αποκλείοντα̋ την πλειονότητα των 

προτάσεων των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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



  20 
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα        

    

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

πρόγραµµα επαγγελµατική̋ πρόγραµµα επαγγελµατική̋ πρόγραµµα επαγγελµατική̋ πρόγραµµα επαγγελµατική̋ 

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

ΤορόντοΤορόντοΤορόντοΤορόντο    

    
Σχεδόν 600.000 µετανάστε̋ έχουν 

εγκατασταθεί στην πόλη του Τορόντο από τότε 

που συστάθηκε το Περιφερειακό Συµβούλιο 

Απασχόληση̋ Μεταναστών (2003).  Εν 

προκειµένω, το πρόγραµµα δικτύωση̋ 

µεταναστών του Συµβουλίου έχει στηρίξει 

περίπου 5.000 ειδικευµένου̋ µετανάστε̋ για 

να ενταχθούν οµαλά στην καναδική αγορά 

εργασία̋. Στόχο̋ του Συµβουλίου είναι η 

δηµιουργία µια̋ επιχειρηµατική̋ κοινότητα̋ 

 

που προσλαµβάνει µε ανοιχτέ̋ διαδικασίε̋, 

ενσωµατώνει µετανάστε̋ εργαζόµενου̋ µε 

αποτελεσµατικό τρόπο και αξιοποιεί στο 

µέγιστο βαθµό τι̋ ικανότητέ̋ του̋. Το 

Συµβούλιο, εν κατακλείδι,  προωθεί πολιτικέ̋ 

που διασφαλίζουν την επιτυχή ενσωµάτωση 

των ειδικευµένων µεταναστών και  

αναγνωρίζουν τα οφέλη για του̋ τοπικού̋ 

εργοδότε̋ και την περιφέρεια εν γένει.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

ΟικοΟικοΟικοΟικο----ΚινητικότηταΚινητικότηταΚινητικότηταΚινητικότητα 

    

Με συντονιστή τη διεθνή ένωση των τοπικών 

αρχών για τη βιωσιµότητα (ICLEI) ξεκίνησε η 

υλοποίηση τη̋ πρωτοβουλία̋ Shift για την οικο-

κινητικότητα. Πρόκειται για ένα σχέδιο που 

αποβλέπει στην ανάπτυξη µια̋ µεθόδου 

αξιολόγηση̋, βελτίωση̋ και προώθηση̋ τη̋ 

περιβαλλοντική̋ βιωσιµότητα̋ των πολιτικών 

των ΟΤΑ για τι̋ µεταφορέ̋ και το χωροταξικό 

σχεδιασµό. Η διάρκεια του σχεδίου δεν ξεπερνά τα 

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

έχουν καταβάλει αξιόλογε̋ προσπάθειε̋ για τη 

βελτίωση τη̋ ‘φιλικότητα̋’ των πόλεων και των  

 

 

 

γειτονιών του̋ για του̋ πεζού̋, του̋ ποδηλάτε̋ 

και του̋ χρήστε̋ των δηµόσιων µέσων µεταφορά̋ 

θα απονεµηθεί το σήµα τη̋ οικο-κινητικότητα̋. Η 

απονοµή θα γίνει βάσει σειρά̋ κριτηρίων, όπω̋ 

το µήκο̋ των ποδηλατοδρόµων, των ζωνών 

πεζοδρόµηση̋, τι̋ διαθέσιµε̋ διευκολύνσει̋ για 

τα δηµόσια µέσα µεταφορά̋, τον αριθµό των 

χρηστών των ποδηλατοδρόµων ή των δηµόσιων 

µέσων µεταφορά̋ κ.α. Μάλιστα, τον προσεχή 

Οκτώβριο θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη 

Changwon (∆ηµοκρατία τη̋ Κορέα̋) η πρώτη 

παγκόσµια σύνοδο̋ για την οικο-κινητικότητα, 

όπου θα παρουσιαστούν βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ από 

όλον τον κόσµο, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση 

στι̋ εφαρµογέ̋ των νέων τεχνολογιών. 

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

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

    
Με την υποστήριξη τη̋ Παγκόσµια̋ Τράπεζα̋ και 

τη̋ Συµµαχία̋ των Πόλεων, το Ινστιτούτο Lincoln 

δηµοσίευσε  έκθεση µε τίτλο ‘Κάνοντα̋ χώρο για 

τον Πλανήτη των Πόλεων’, στην οποία 

υπογραµµίζεται το ζήτηµα τη̋ αστικοποίηση̋. Η 

έκθεση αναλύει τι̋ ποσοτικέ̋ διαστάσει̋ τη̋ 

παρελθούσα̋, παρούσα̋ και µελλοντική̋ 

επέκταση̋ των πόλεων και προτείνει την ανάγκη 

να υιοθετηθούν νέε̋ προσεγγίσει̋ για την 

αντιµετώπιση τη̋ αστικοποίηση̋, ιδιαίτερα 
 

 
 

στι̋ αναπτυσσόµενε̋ χώρε̋ του πλανήτη. Αυτό 

που χρειάζεται, σύµφωνα µε του̋ συντάκτε̋ τη̋ 

έκθεση̋, δεν είναι µια στρατηγική περιορισµού και 

ανάσχεση̋ του φαινοµένου τη̋ αστικοποίηση̋, το 

οποίο θα χαρακτηρίσει τον 21ο αιώνα, αλλά 

προστασία των ανοιχτών, δηµόσιων χώρων, 

καλέ̋ δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ και οδικό σχεδιασµό. 

Προ̋ τούτο, η υιοθέτηση νέων παραδειγµάτων και 

καινοτόµων µεθόδων δύναται να οδηγήσει σε µια 

αστικοποίηση περιεκτική, χωρί̋ αποκλεισµού̋ και 

πράσινη̋ ανάπτυξη̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

 

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

Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋    

 
Το Παγκόσµιο δίκτυο των Ηνωµένων Πόλεων και 

Τοπικών Αυτοδιοικήσεων δηµοσίευσε τη δεύτερη 

παγκόσµια έκθεση για την αποκέντρωση και την 

τοπική δηµοκρατία. Στο κείµενο τη̋ έκθεση̋ 

αναλύεται η αρχιτεκτονική τη̋ οικονοµική̋ 

αποκέντρωση̋ σε 110 χώρε̋ και  µητροπολιτικέ̋ 

περιοχέ̋ παγκοσµίω̋. Στην πλειονότητα των 

χωρών οι τοπικέ̋ αρχέ̋ αναλαµβάνουν όλο και 

 

 

περισσότερε̋ αρµοδιότητε̋ στου̋ τοµεί̋ των 

δηµοσίων επενδύσεων και στην παροχή 

σηµαντικών υπηρεσιών για την οικονοµική 

ανάπτυξη και την ευηµερία των κατοίκων του̋. 

Εκτό̋ από τι̋ διαπιστώσει̋, οι συντάκτε̋ τη̋ 

έκθεση̋ προχωρούν και σε συστάσει̋ για την 

ενίσχυση τη̋ οικονοµική̋ αυτονοµία̋ των 

τοπικών αρχών.  

    

ΠληροφΠληροφΠληροφΠληροφορίε̋:ορίε̋:ορίε̋:ορίε̋:    

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

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

- φυσικοί πόροι και απόβλητα. 

Για καθεµιά από τι̋ ανωτέρω 

προτεραιότητε̋, το 6ο Πρόγραµµα έθεσε 

συγκεκριµένου̋ στόχου̋ και δράσει̋-

προτεραιότητε̋. Η τελική αξιολόγηση του 

Προγράµµατο̋ θα παρουσιαστεί από την 

Επιτροπή στο πρώτο εξάµηνο του 2011 

βάσει τη̋ Κατάσταση̋ και των Προοπτικών 

για το Περιβάλλον για το 2010 του 

Ευρωπἀκού Οργανισµού Περιβάλλοντο̋ (βλ. 

ανωτέρω). Προ̋ τούτο διοργανώνεται 

συνάντηση διαβούλευση̋ στι̋ Βρυξέλλε̋ 

στι̋ 29 Μαρτίου τ.ε. ενώ οι υπόλοιποι 

ενδιαφερόµενοι φορεί̋ µπορούν να 

αποστέλλουν τι̋ παρατηρήσει̋ του̋ µε 

ηλεκτρονικό τρόπο. 

 

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

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

 

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

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

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

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή πρόκειται να 

δηµοσιεύσει εντό̋ του τρέχοντο̋ έτου̋ 

Ανακοίνωση στην οποία θα αναπτύξει τι̋ 

απόψει̋ και του̋ στόχου̋ τη̋ για τη διάσκεψη 

των Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη που θα πραγµατοποιηθεί στο Ρίο το 

επόµενο έτο̋. Η παρούσα διαβούλευση 

επιτρέπει στου̋ ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋ να 

καταθέσουν τι̋ απόψει̋ του̋ σχετικά µε τα 

θέµατα προτεραιότητα̋ που η ίδια η ΕΕ πρέπει 

να θέσει στην ηµερήσια διάταξη τη̋ εν λόγω 

συνόδου. 

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

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

un_2012.htmun_2012.htmun_2012.htmun_2012.htm    
 

∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

 

    

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

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

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

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

θεσπίστηκε στι̋ 22 Ιουλίου του 2002 το 6ο 

κοινοτικό πρόγραµµα δεκαετού̋ δράση̋ για 

το περιβάλλον, το οποίο έθεσε του̋ βασικού̋ 

περιβαλλοντικού̋ στόχου̋ και τι̋ 

προτεραιότητε̋ µε βάση µια αξιολόγηση τη̋ 

κατάσταση̋ του περιβάλλοντο̋ και των 

κυρίαρχων τάσεων, συµπεριλαµβανοµένων 

των αναφαινόµενων ζητηµάτων για τα οποία 

η Κοινότητα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 

ρόλο. Σκοπό̋ του προγράµµατο̋ ήταν η 

προαγωγή τη̋ ενσωµάτωση̋ των 

περιβαλλοντικών πτυχών σε όλε̋ τι̋ 

κοινοτικέ̋ πολιτικέ̋ και η επίτευξη αειφόρου 

ανάπτυξη̋ σε ολόκληρη την Κοινότητα. 

Επίση̋, το πρόγραµµα προέβλεψε συνεχή 

προσπάθεια για την επίτευξη των γενικών και 

επί µέρου̋ περιβαλλοντικών στόχων που 

έχουν ήδη καθοριστεί από την Κοινότητα. Το 

Πρόγραµµα έθεσε τέσσερι̋ βασικέ̋ 

περιβαλλοντικέ̋ προτεραιότητε̋: 

- κλιµατικέ̋ αλλαγέ̋, 

- φύση και βιοποικιλότητα, 

 

  

 



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

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

Οι κυβερνήσει̋ και άλλε̋ δηµόσιε̋ αρχέ̋ 

δαπανούν σηµαντικού̋ δηµόσιου̋ πόρου̋ 

για να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίε̋ µέσω 

συµβάσεων µε προµηθευτέ̋ (οι οποίε̋ 

καλούνται «δηµόσιε̋ συµβάσει̋»). Σε εποχέ̋ 

δηµοσιονοµική̋ στενότητα̋, είναι 

αναγκαίο περισσότερο παρά ποτέ να 

επιτυγχάνουν µέσω τέτοιων συµβάσεων τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Για τη 

βελτιστοποίηση τη̋ διαδικασία̋ δηµόσιων 

προµηθειών, είναι αναγκαία η επίτευξη 

ορισµένων στόχων: 

 

� Οι αρµόδιε̋ υπηρεσίε̋ για τι̋ δηµόσιε̋ 

προµήθειε̋ πρέπει να αξιοποιούν όσο το 

δυνατόν καλύτερα τα χρήµατα των 

φορολογουµένων, χωρί̋ να χρειάζονται 

υπερβολικό χρόνο ή χρήµα για τι̋ 

σχετικέ̋ διαδικασίε̋. 

� Όλε̋ οι ευρωπἀκέ̋ επιχειρήσει̋ πρέπει 

να έχουν ισότιµη και εύκολη πρόσβαση 

στι̋ δηµόσιε̋ συµβάσει̋ σε όλη την 

Ευρώπη. 

� Οι δηµόσιε̋ αρχέ̋ οφείλουν να 

µεριµνούν ώστε οι δηµόσιε̋ συµβάσει̋ 

να συµβάλλουν στην επίτευξη ευρύτερων 

κοινωνικών στόχων – µε την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών φιλικών προ̋ το 

περιβάλλον (π.χ. που χρησιµοποιούν 

πρώτε̋ ύλε̋ από βιώσιµε̋ πηγέ̋) και 

κοινωνικά υπεύθυνων    (π.χ. που 

λαµβάνουν υπόψη τι̋ ανάγκε̋ των 

ατόµων µε αναπηρίε̋). 

� Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη οι 

δηµόσιε̋ συµβάσει̋ να προάγουν την 

οικονοµική ανάπτυξη µε επενδύσει̋ σε 

καινοτόµα    πρὀόντα και υπηρεσίε̋. 

 

Σε κάθε χώρα τη̋ ΕΕ, η ανάθεση δηµόσιων 

συµβάσεων µια̋ ορισµένη̋ αξία̋ πρέπει να 

τηρεί τι̋ διαδικασίε̋ που προβλέπουν οι 

κανόνε̋ τη̋ ΕΕ. Οι κανόνε̋ αυτοί πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι δηµόσιε̋ συµβάσει̋  
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επιτυγχάνουν του̋ παραπάνω στόχου̋ όσο το 

δυνατόν αποτελεσµατικότερα. Μέχρι το 2012    η 

ΕΕ θα προτείνει αλλαγέ̋ στου̋ κανόνε̋ περί 

δηµόσιων συµβάσεων. Επιθυµεί όµω̋ να 

οργανώσει πρώτα µια διαβούλευση, έτσι ώστε 

να διασφαλίσει ότι η µελλοντική νοµοθεσία θα 

λαµβάνει υπόψη τι̋ απόψει̋ όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών. Ω̋ πρώτο βήµα, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο 

στην οποία παραθέτει τι̋ απόψει̋ τη̋ για την 

απλούστευση και την επικαιροποίηση των 

υφιστάµενων κανόνων. Μεταξύ άλλων, 

στοχεύει: 

 

� να καταστήσει την ανάθεση συµβάσεων 

ευκολότερη και πιο ευέλικτη˙ 

� να διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση 

στι̋ δηµόσιε̋ συµβάσει̋ σε επίπεδο ΕΕ, 

κυρίω̋ για τι̋ µικρέ̋ και µεσαίε̋ 

επιχειρήσει̋ (ΜΜΕ)˙ 

� να συµβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση 

των δηµοσίων συµβάσεων για τη στήριξη 

άλλων πολιτικών. 

 

Από τα ανωτέρω µέτρα αναµένεται να 

ωφεληθούν, µεταξύ άλλων, οι τοπικέ̋ αρχέ̋ και 

άλλοι δηµόσιοι φορεί̋,    οι οποίοι οφείλουν να 

τηρούν του̋ κανόνε̋ τη̋ ΕΕ κατά τη 

διοργάνωση διαγωνισµών και την ανάθεση 

συµβάσεων. Παράλληλα µε τη διαβούλευση για 

την Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει 

ενδελεχή επανεξέταση τη̋ αποδοτικότητα̋ και 

τη̋ αποτελεσµατικότητα̋ από πλευρά̋ 

κόστου̋ των υφιστάµενων κανόνων για τι̋ 

δηµόσιε̋ συµβάσει̋. Τα αποτελέσµατα αυτή̋ 

τη̋ επανεξέταση̋, καθώ̋ και τη̋ διαβούλευση̋ 

για την Πράσινη Βίβλο, θα συζητηθούν σε 

συνέδριο για τι̋ δηµόσιε̋ συµβάσει̋ που 

πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στι̋ 

Βρυξέλλε̋, στι̋ 30 Ιουνίου. 

 

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

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

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

του̋ πόρου̋ τη̋του̋ πόρου̋ τη̋του̋ πόρου̋ τη̋του̋ πόρου̋ τη̋    

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή ετοιµάζει ένα χάρτη 

πορεία̋ για µια Ευρώπη µε ενεργειακή 

επάρκεια, ο οποίο̋ αποτελεί µέρο̋ τη̋ 

Εµβληµατική̋ Πρωτοβουλία̋ τη̋ Στρατηγική̋ 

ΕΕ2020 «Μια Ευρώπη που αξιοποιεί αποδοτικά 

του̋ πόρου̋».  Η ενεργειακή απόδοση είναι ο 

οικονοµικά αποδοτικότερο̋ τρόπο̋ για τη 

µείωση των εκποµπών, τη βελτίωση τη̋ 

ενεργειακή̋ ασφάλεια̋ και τη̋ 

ανταγωνιστικότητα̋, και τη µείωση των 

λογαριασµών ενέργεια̋ των καταναλωτών, 

καθώ̋ και για τη δηµιουργία θέσεων εργασία̋. 

Κατά συνέπεια, σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ 

διαβούλευση̋ είναι η συλλογή απόψεων από 

του̋ ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋ σχετικά µε την 

επιλογή των πολιτικών αυτού του χάρτη 

πορεία̋. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο 

είναι η καταγραφή των υφιστάµενων ευκαιριών 

αλλά κυρίω̋ των εµποδίων για µια 

περισσότερο αποδοτική αξιοποίηση των 

φυσικών πόρων.  

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

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

admap_re_en.htmadmap_re_en.htmadmap_re_en.htmadmap_re_en.htm    
 

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

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

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

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

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

Στι̋ 14 ∆εκεµβρίου του 2010 η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή δηµοσίευσε την Πράσινη Βίβλο µε 

τίτλο  ‘Λιγότερη Γραφειοκρατία για του̋ 

Πολίτε̋’, η οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο 

για τη διασφάλιση τη̋ ελεύθερη̋ κυκλοφορία̋  

των δηµόσιων εγγράφων, όπω̋ τίτλοι 
 

ιδιοκτησία̋, πιστοποιητικά προσωπική̋ 

κατάσταση̋,  ληξιαρχική πράξη γέννηση̋ ή 

γάµου, διάφορε̋ συµβάσει̋ ή δικαστικέ̋ 

αποφάσει̋, χωρί̋ περαιτέρω διαδικασίε̋. Πολύ 

συχνά, τα συγκεκριµένα έγγραφα δεν γίνονται 

δεκτά από τι̋ δηµόσιε̋ αρχέ̋ ενό̋ κράτου̋ 

µέλου̋, χωρί̋ την εκπλήρωση επαχθών 

διοικητικών διατυπώσεων για του̋ πολίτε̋. 

Έτσι, οι πολίτε̋ βρίσκονται αντιµέτωποι µε 

πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα των οποίων οι 

απαντήσει̋ παραµένουν συχνά αβέβαιε̋. Ποιε̋ 

είναι οι αρµόδιε̋ αρχέ̋ στι̋ οποίε̋ πρέπει 

κανεί̋ να απευθυνθεί για την εκπλήρωση των 

διατυπώσεων; Πόσο κοστίζουν αυτέ̋ οι 

διατυπώσει̋; Πρέπει κανεί̋ να εµφανιστεί 

προσωπικά; Οι απαιτούµενε̋ διατυπώσει̋ 

εκπληρώνονται σε εύλογο χρονικό διάστηµα; 

Είναι απαραίτητη η µετάφραση των εγγράφων; 

Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τι̋ απαντήσει̋ 

που δίδονται σε αυτέ̋ τι̋ ερωτήσει̋, η οποία 

αποτελεί πηγή απογοήτευση̋ και ενόχληση̋, 

δεν συµβαδίζει µε το στόχο τη̋ δηµιουργία̋ 

µια̋ Ευρώπη̋ για του̋ πολίτε̋. Εξάλλου, τα 

πιστοποιητικά προσωπική̋ κατάσταση̋ 

δηµιουργούν ένα πρόβληµα διαφορετική̋ 

έκταση̋ που έχει σχέση όχι µε αυτό καθαυτό το 

έγγραφο αλλά µε τα αποτελέσµατά του. 
 

Για να ανταποκριθεί σε αυτού̋ του̋ 

προβληµατισµού̋, η Επιτροπή εγκαινίασε µε 

την Πράσινη Βίβλο ευρεία διαβούλευση σχετικά 

µε τα ζητήµατα που καλύπτουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δηµοσίων εγγράφων και την 

αναγνώριση των αποτελεσµάτων των 

πιστοποιητικών προσωπική̋ κατάσταση̋. Η 

διαβούλευση στοχεύει να συγκεντρώσει τι̋ 

παρατηρήσει̋ των ενδιαφεροµένων κύκλων και 

του κοινού, µε σκοπό την ανάπτυξη µια̋ 

κοινοτική̋ πολιτική̋ στου̋ συγκεκριµένου̋ 

τοµεί̋ και σχετικών νοµοθετικών προτάσεων. 

    

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

248 σελίδε̋ 

Εκδ. Techne Press 
 

    
    

Ο Εξευρωπἀσµό̋ των Πόλεων εξετάζει τι̋ 

πολύπλοκε̋ σχέσει̋ µεταξύ των πόλεων και των 

οργάνων τη̋ ΕΕ, τον τρόπο συµµετοχή̋ των 

πόλεων στο ευρωπἀκό γίγνεσθαι και τι̋ µορφέ̋ 

επίδραση̋ τη̋ ΕΕ στη λειτουργία των τοπικών 

αρχών. Ειδικότερα, διερευνάται ο τρόπο̋ µε τον 

οποίο οι κοινοτικέ̋ πολιτικέ̋ και τα προγράµµατα 

συνιστούν τι̋ κατευθυντήριε̋ δυνάµει̋ για την 

αστική αλλαγή καθώ̋ και τα κίνητρα των πόλεων 

που επιζητούν πρωταγωνιστικού̋ ρόλου̋ στην 

ευρωπἀκή σκηνή. Παρατίθενται εµπειρικά 

στοιχεία από πόλει̋ όπω̋ η Βουδαπέστη, το 

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

σχετίζονται µε τη διαδικασία τη̋ ευρωπἀκή̋ 

ολοκλήρωση̋ και τη̋ δικτύωση̋ µεταξύ των 

ευρωπἀκών πόλεων. 
    

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

Συγγραφέα̋: Νίκο̋ Μιχαλόπουλο̋ 

215 σελίδε̋ 

Εκδ: : : : Παπαζήση̋ 

 

 
    

Η συγκριτική διοικητική ανάδυση τεσσάρων 

προγραµµάτων διοικητική̋ µεταρρύθµιση̋ 

κρατών-µελών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋, µε άξονα 

αναφορά̋ τη στρατηγική τη̋ Λισσαβώνα̋ 

αποτελεί το αντικείµενο τη̋ ανωτέρω µελέτη̋ του 

Πρὀσταµένου τη̋ ∆ιεύθυνση̋ Ποιότητα̋ και 

Αποδοτικότητα̋ του ΥΠΕΣΑΗ∆, κ. Νίκου 

Μιχαλόπουλου.  

 

Με τον τρόπο αυτό προσεγγίζονται ζητήµατα που 

άπτονται του λόγου και τη̋ πρακτική̋ τη̋ 

διοικητική̋ µεταρρύθµιση̋ στην Ευρωπἀκή 

Ένωση, προσδιορίζονται οµοιότητε̋ και διαφορέ̋ 

µεταξύ αυτών και αναδύονται θέµατα όπω̋ αυτό 

του ευρωπἀκού διοικητικού πεδίου και τη̋ 

διοικητική̋ σύγκλιση̋. Ουσιαστικά η µελέτη αυτή 

επιχειρεί να αναλύσει τη στρατηγική τη̋ 

Λισσαβώνα̋ µε διοικητικού̋ όρου̋, φωτίζοντα̋ 

πτυχέ̋ τη̋ ευρωπἀκή̋ ολοκλήρωση̋, στην οποία 

συνυπάρχει διαλεκτικά η οµοιότητα µε την 

ποικιλία. 
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Ε λλη ν ικ ή

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

1. 1. 1. 1. Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα Νεολαία̋ 2014Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα Νεολαία̋ 2014Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα Νεολαία̋ 2014Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα Νεολαία̋ 2014    
 

Το Ευρωπἀκό Φόρουµ Νεολαία̋ (ΕΦΝ), η οµοσπονδία  

των εθνικών συµβουλίων νέων και διεθνών ΜΚΟ 

νεολαία̋, που εκπροσωπεί περίπου 10 εκατοµµύρια 

νέου̋ από όλη την Ευρώπη, απευθύνει πρόσκληση 

υποβολή̋ προτάσεων σε όλου̋ του̋ ΟΤΑ των κρατών-

µελών τη̋ Ε.Ε. και του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ για τη 

φιλοξενία τη̋ «Ευρωπἀκή̋ Πρωτεύουσα̋ Νεολαία̋» 

για το 2014.  

 

Ο τίτλο̋ τη̋ «Ευρωπἀκή̋ Πρωτεύουσα̋ Νεολαία̋» 

απονέµεται σε µια ευρωπἀκή πόλη για µια περίοδο 

12 µηνών, στη διάρκεια τη̋ οποία̋ δίνεται η ευκαιρία 

στην τοπική αρχή να επιδείξει το πολιτιστικό, 

κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό δυναµικό τη̋ 

νεολαία̋ τη̋. Πρώτη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα 

Νεολαία̋ επιλέχθηκε για το 2009 η πόλη του 

Ρόττερνταµ, ενώ για τα επόµενα έτη επιλέχθηκαν οι 

πόλει̋ του Τορίνου (2010), τη̋ Αντβέρµπ (2011), τη̋ 

Μπράγκα (2012) και  του Μάριµπορ (2013). H 

ενδιαφερόµενη τοπική αρχή θα πρέπει να υποβάλλει 

αίτηση υποβολή̋ υποψηφιότητα̋ στην οποία θα 

περιγράφονται οι ετήσιοι στόχοι/δράσει̋ για το 2014,  
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το χρονοδιάγραµµα υλοποίησή̋ του̋, ο 

προβλεπόµενο̋ πρὁπολογισµό̋ και οι τρόποι 

συµµετοχή̋ των νέων στι̋ ανωτέρω 

προγραµµατισµένε̋ εκδηλώσει̋. Παράλληλα, 

στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται µια 

γραπτή απόδειξη εκδήλωση̋ ενδιαφέροντο̋ από 

την  τοπική αρχή (υπογεγραµµένη από τον 

δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητα̋), καθώ̋ και µια 

γραπτή δήλωση υποστήριξη̋ από µια ανεξάρτητη 

τοπική ή περιφερειακή οργάνωση νεολαία̋. Εάν 

δεν υπάρχει τοπικό συµβούλιο νέων, µια συµµαχία 

τοπικών ΜΚΟ νεολαία̋ θα πρέπει να υποστηρίξει 

γραπτώ̋ την αίτηση τη̋ τοπική̋ αρχή̋. 

 

Προθεσµία: 1 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 1 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 1 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 1 Μα˙ου 2011    
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2. Κοινοτική Πρωτοβουλία 2. Κοινοτική Πρωτοβουλία 2. Κοινοτική Πρωτοβουλία 2. Κοινοτική Πρωτοβουλία JESSICAJESSICAJESSICAJESSICA    

Η Ευρωπἀκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ω̋ ο 

αρµόδιο̋ φορέα̋ για την υλοποίηση τη̋ 

Κοινοτική̋ Πρωτοβουλία̋ JESSICA στην Ελλάδα, σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο Περιφερειακή̋ 

Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋, ω̋ 

συντονιστική αρχή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην 

Ελλάδα, ανακοινώνουν την έναρξη τη̋ 

διαδικασία̋ υποβολή̋ προτάσεων για την 

επιλογή Ταµείων Αστική̋ Ανάπτυξη̋ που θα 

συµµετέχουν στην προώθηση και υλοποίηση του 

µέσου χρηµατοδοτική̋ τεχνική̋ JESSICA. Η 

Πρωτοβουλία JESSICA, στόχο̋ τη̋ οποία̋ είναι η 

προώθηση βιώσιµων επενδύσεων και η 

 

ενίσχυση τη̋ ανάπτυξη̋ στι̋ αστικέ̋ 

περιοχέ̋, συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπἀκό Ταµείο Περιφερειακή̋ 

Ανάπτυξη̋ (ΕΤΠΑ) τη̋ ΕΕ, στο πλαίσιο των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων « «Μακεδονία – Θράκη», 

«Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – 

Στερεά Ελλάδα – Ήπειρο̋», «Πελοπόννησο̋ 

– ∆υτική Ελλάδα – Ιόνια Νησιά» και «Αττική», 

2007-2013 και του Τοµεακού 

Επιχειρησιακού Προγράµµατο̋ «Περιβάλλον 

- Αειφόρο̋ Ανάπτυξη» . Το όνοµα 

προέρχεται από το ακρωνύµιο στην Αγγλική 

γλώσσα «Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas” – “Κοινή 

Ευρωπἀκή υποστήριξη για βιώσιµε̋ 

επενδύσει̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋”.  

Ο µηχανισµό̋ JESSICA επιτρέπει τη 

διοχέτευση κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά 

ταµεία τη̋ ΕΕ σε έργα που είναι ελκυστικά 

για τι̋ ιδιωτικέ̋ επιχειρήσει̋, αλλά 

χρειάζονται χρηµατοδοτική στήριξη από το 

∆ηµόσιο. Τα επιστρεφόµενα κεφάλαια, 

καθώ̋ και οι αποδόσει̋ των έργων, 

µπορούν να επαναχρησιµοποιούνται για τη 

χρηµατοδότηση νέων αστικών έργων. 

Μέσω τη̋ συγκεκριµένη̋ Πρωτοβουλία̋, 

δίνεται η δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να 

αξιοποιήσουν µέρο̋ των κοινοτικών πόρων 

των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων που 

προορίζονται για δράσει̋ αστική̋ 

ανάπτυξη̋, µέσα από τη δηµιουργία 

Ταµείων Αστική̋ Ανάπτυξη̋. 

Τα Ταµεία Αστική̋ Ανάπτυξη̋ είναι ταµεία 

που επενδύουν σε συµπράξει̋ δηµόσιου-

ιδιωτικού τοµέα και σε άλλα έργα που 

περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένα σχέδια 

βιώσιµη̋ αστική̋ ανάπτυξη̋. Για να είναι 

ένα Ταµείο επιλέξιµο για χρηµατοδότηση 

από το JESSICA πρέπει να αποδείξει, µεταξύ 

άλλων, ότι διαθέτει επαρκή ικανότητα και 

ανεξαρτησία διαχείριση̋, πλήρε̋  
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Σύµφωνα µε πρόσφατη πρόσκληση υποβολή̋ 

προτάσεων, οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋ καλούνται 

να υποβάλλουν αιτήσει̋ για την κάτωθι 

δραστηριότητα: 

 

Σκέλο̋ 1.3.5: Ειδικέ̋ δράσει̋ συνεργασία̋ µε 

τρίτε̋ χώρε̋ (διάρκεια̋ έω̋ 24 µήνε̋) 

 

 Στόχο̋ τη̋ των εν λόγω δράσεων είναι η στήριξη 

σχεδίων πολιτιστική̋ συνεργασία̋ που προάγουν 

τι̋ πολιτιστικέ̋ ανταλλαγέ̋ µεταξύ των χωρών 

που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και τρίτων 

χωρών, οι οποίε̋ έχουν συνάψει µε την ΕΕ 

συµφωνίε̋ σύνδεση̋ ή συνεργασία̋, υπό την 

πρὁπόθεση ότι οι συµφωνίε̋ περιλαµβάνουν 

πολιτιστικέ̋ ρήτρε̋. Κάθε χρόνο επιλέγεται για το 

συγκεκριµένο έτο̋ µία τρίτη χώρα. Για φέτο̋ έχει 

επιλεγεί το Μεξικό. Η δράση πρέπει να δηµιουργεί 

µια πραγµατική διάσταση διεθνού̋ συνεργασία̋. 

Τα σχέδια συνεργασία̋ προβλέπουν τη συµµετοχή 

τριών (3) τουλάχιστον πολιτιστικών φορέων από 

τρει̋ (3) τουλάχιστον επιλέξιµε̋ χώρε̋ και 

πολιτιστική συνεργασία µε έναν τουλάχιστον 

οργανισµό από την επιλεγείσα τρίτη χώρα ή/και 

την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

στην επιλεγείσα τρίτη χώρα. ∆ιατίθενται κονδύλια 

ύψου̋ από 50.000€ έω̋ 200.000€ κατά µέγιστο  

 

επιχειρησιακό  σχέδιο και επαρκή  πρὁπολογισµό 

για την ανάληψη των επιλεγέντων έργων, και 

ισχυρή  χρηµατοοικονοµική υποστήριξη. Αν και δεν 

απαιτείται ειδική νοµική µορφή, το Ταµείο µπορεί 

να αποτελεί αυτοτελή νοµική οντότητα ή να 

δηµιουργηθεί ω̋ «αυτοτελή̋ χρηµατοοικονοµική 

µονάδα» στου̋ κόλπου̋ υφιστάµενου 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Τα Ταµεία 

µπορούν να δηµιουργηθούν σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για να 

ανταποκριθούν σε ολοκληρωµένα σχέδια αστική̋ 

ανάπτυξη̋, προβλεπόµενα έργα ή ανάγκε̋ 

επενδυτών. 

 

Προθεσµία: 2 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 2 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 2 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 2 Μα˙ου 2011    
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Fax: 210 3332449 

Ιστοσελίδα: http://www.eib.org/products/ 

technical_assistance/jessica/index.htm 

    

3333. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 

2007200720072007----2013»2013»2013»2013»    

    
Το Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 2007-2013» 

επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο 

οποίο̋ είναι κοινό̋ για του̋ ευρωπαίου̋ και 

βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, 

µέσω τη̋ ανάπτυξη̋ συνεργατικών 

δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών 

παραγόντων από τι̋ χώρε̋ που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη 

δηµιουργία ευρωπἀκή̋ ιθαγένεια̋. 

 

Το Πρόγραµµα έχει τρει̋ ειδικού̋ στόχου̋: 

 

- ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋ κινητικότητα̋ των 

εργαζοµένων στον τοµέα του πολιτισµού 

- ενίσχυση τη̋ διακρατική̋ κυκλοφορία̋ των 

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και 

πρὀόντων 

- ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου 
    



όριο, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου 

κόστου̋. 

    

Προθεσµία: 3 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 3 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 3 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 3 Μα˙ου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή̋ Ελλάδα̋ 

Πληροφορίε̋: κκ. Ειρήνη Κοµνηνού, Μάρθα 

Μπίσυλα 

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894 

E-mail: ccp.greece@culture.gr   

Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr 

    

4444. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Νεολαία εν Νεολαία εν Νεολαία εν Νεολαία εν 

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

Το πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» για την 

περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και 

ενδυνάµωση τη̋ δράση̋ και τη̋ συνεργασία̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) στο πλαίσιο του 

προγράµµατο̋ «Νεολαία» τη̋ περιόδου 2000-06 

και του προγράµµατο̋ 2004-06 για την 

προώθηση των οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋. Με 

σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην 

κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα αποσκοπεί 

στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι ανήκουν στην 

Ευρώπη.  

     

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Το πρόγραµµα στοχεύει επίση̋ να συµβάλλει στην 

ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση µε την ευρεία 

έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη 

τη̋ αίσθηση̋ τη̋ αµοιβαία̋ αλληλεγγύη̋ και 

κατανόηση̋ των νέων. Το πρόγραµµα µε τον 

τρόπο αυτό αποτελεί επίση̋ τη συνέχεια των 

στόχων τη̋ διαδικασία̋ τη̋ Λισσαβώνα̋. 

 Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, οι επιλέξιµοι 

φορεί̋ µπορούν να υποβάλλουν προτάσει̋ για 

επιδότηση σχεδίων στο πλαίσιο τη̋ ακόλουθη̋ 

πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων: 

∆ράση 3.2 — Νεολαία στον κόσµο: Συνεργασία µε 

άλλε̋ χώρε̋ εκτό̋ των γειτονικών χωρών τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 

Σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ 

προτάσεων είναι η στήριξη σχεδίων που 

προωθούν τη συνεργασία στον τοµέα τη̋ 

νεολαία̋ µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση» και άλλων χωρών 

εκτό̋ των γειτονικών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 

(χώρε̋ που έχουν συνάψει µε την Ευρωπἀκή 

Ένωση συµφωνία στον τοµέα τη̋ νεολαία̋). Η 

παρούσα πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων 

αφορά την επιχορήγηση σχεδίων. 

Στι̋ δραστηριότητε̋ που υποστηρίζονται στο 

πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ 

περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθε̋: 



— ευρεία̋ κλίµακα̋ εκδηλώσει̋, σεµινάρια, 

διασκέψει̋ νέων,  

— δραστηριότητε̋ που ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και δικτύων,  

— δραστηριότητε̋ που ενθαρρύνουν τον διάλογο 

σε θέµατα πολιτική̋ για νέου̋,  

— εκστρατείε̋ ενηµέρωση̋ και 

ευαισθητοποίηση̋ υπέρ των νέων και από νέου̋, 

— κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων των νέων 

εργαζοµένων, των οργανώσεων νέων και των 

πολλαπλασιαστών,  

— παρακολούθηση εργασία̋ και µακροπρόθεσµη 

κινητικότητα νέων εργαζοµένων.  

Τα σχέδια πρέπει να ξεκινήσουν µεταξύ τη̋ 1η̋ 

Σεπτεµβρίου 2011 και τη̋ 31η̋ ∆εκεµβρίου 2011. 

Θα έχουν ελάχιστη διάρκεια έξι µηνών και 

µέγιστη διάρκεια δώδεκα µηνών. Οι αιτούντε̋ 

πρέπει να υποβάλουν πρὁπολογισµό 

ισοσκελισµένων εσόδων-δαπανών, ο οποίο̋ 

πρέπει να είναι σύµφωνο̋ µε το ανώτατο όριο 

τη̋ κοινοτική̋ συγχρηµατοδότηση̋, το οποίο 

αντιστοιχεί στο 80% των συνολικών επιλέξιµων 

δαπανών του σχεδίου, και µε το µέγιστο ποσό 

τη̋ επιχορήγηση̋ ύψου̋ 100 000 EUR. Στα σχέδια 

πρέπει να συµµετέχουν εταίροι από τουλάχιστον 

τέσσερι̋ (4) διαφορετικέ̋ χώρε̋ 

(συµπεριλαµβανοµένου του αιτούντο̋ 

οργανισµού). Αυτέ̋ πρέπει να περιλαµβάνουν 

τουλάχιστον δύο χώρε̋ που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα, εκ των οποίων τουλάχιστον η µία να 

είναι κράτο̋ µέλο̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋, και 

δύο χώρε̋ εταίρου̋. 

  
 

Προθεσµία: 6 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 6 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 6 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 6 Μα˙ου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

Συντονίστρια Προγράµµατο̋: 

κα Αναστασία Φιλίνη  

τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

E-mail: a.filini@neagenia.gr 

Ιστοσελίδα: http://eur-

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

011:071:0019:0022:EL:PDF 

    

5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ Ενέργεια 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ Ενέργεια 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ Ενέργεια 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ Ενέργεια ----

Ευρώπη’ (ΙΕΕ) 2011Ευρώπη’ (ΙΕΕ) 2011Ευρώπη’ (ΙΕΕ) 2011Ευρώπη’ (ΙΕΕ) 2011    
 

Το Πρόγραµµα    ‘Ευφυή̋ Ενέργεια-Ευρώπη  συµβάλλει 

στην επιτάχυνση τη̋ υλοποίηση̋ των στόχων τη̋ ΕΕ 

στον τοµέα τη̋ βιώσιµη̋ ενέργεια̋. Το πρόγραµµα 

συνεισφέρει στην Ευρωπἀκή Στρατηγική για την 

Ενέργεια 2020 και αποτελεί  το κύριο εργαλείο τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ για την αντιµετώπιση των µη 

τεχνολογικών εµποδίων στη διάδοση τη̋ Ενεργειακή̋ 

Αποδοτικότητα̋ και την προώθηση τη̋ χρήση̋ των ΑΠΕ 

σε όλου̋ του̋ τοµεί̋, συµπεριλαµβανοµένων των 

µεταφορών.  

 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων που υποστηρίζονται από  

το πρόγραµµα είναι, µεταξύ άλλων, η ευρωπἀκή 

ανταλλαγή εµπειριών/τεχνογνωσία̋, η διάδοση καλών 

πρακτικών, η ενίσχυση θεσµική̋ και διοικητική̋ 

ικανότητα̋, η εκπαίδευση & επιµόρφωση, η  

δηµιουργία προτύπων και προδιαγραφών κλπ.  

 

Ο διαθέσιµο̋ πρὁπολογισµό̋ τη̋ τρέχουσα̋ 

πρόσκληση̋, ανέρχεται στα 67 εκ. €, ενώ οι προτά- 

σει̋ που θα επιλεγούν θα λάβουν χρηµατοδότηση που θα 

καλύπτει µέχρι το 75%    των συνολικών επιλέξιµων 

δαπανών του έργου. Στι̋ προτάσει̋ πρέπει να 

συµµετέχουν τουλάχιστον τρει̋ (3) φορεί̋, δηµόσιοι ή     

ιδιωτικοί, από διαφορετικέ̋ χώρε̋ τη̋ ΕΕ. 

 

Προθεσµία: 12 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 12 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 12 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 12 Μα˙ου 2011    

ΠληΠληΠληΠληροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:    

Εθνικό σηµείο επαφή̋: 

Ευφροσύνη-Έυα Κωτσάκη & ∆ηµήτριο̋ 

Σοφιανόπουλο̋ 

ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. 

Τηλ: 2106965977, 210 6969449 

Fax: 210 6965948, 210 6969448 

Ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposal

s/doc/call_2011_en.pdf 

 

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

 

� προαγωγή τη̋ υγεία̋, 

συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ µείωση̋ 

των ανισοτήτων υγεία̋·  

� απόκτηση και διάδοση γνώσεων και 

πληροφοριών σχετικά µε την υγεία. 

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων 

αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: 

 

— πρόταση υποβολή̋ προτάσεων για τη 

χορήγηση χρηµατοδοτική̋ συνεισφορά̋ σε 

συγκεκριµένε̋ ενέργειε̋ µε τη µορφή 

σχεδίων, 

 

— πρόταση υποβολή̋ προτάσεων για την 

χορήγηση χρηµατοδοτική̋ συνεισφορά̋ σε 

συγκεκριµένε̋ ενέργειε̋ µε τη µορφή 

συνεδρίων, 

 

— πρόταση υποβολή̋ προτάσεων για τη 

χορήγηση χρηµατοδοτική̋ συνεισφορά̋ στη 

λειτουργία µη κυβερνητικών φορέων και 

ειδικευµένων δικτύων (επιδοτήσει̋ 

λειτουργία̋), 

 

— πρόσκληση προ̋ τα κράτη µέλη και τι̋ 

συµµετέχουσε̋ χώρε̋ για υποβολή 

προτάσεων για κοινέ̋ δράσει̋. 

 

Η απόφαση του προγράµµατο̋ ορίζει 

συνολικό πρὁπολογισµό ύψου̋ 

321.500.000€ για την περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου 2008 έω̋ την 31η ∆εκεµβρίου 

2013. 

 

Προθεσµία: 27 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 27 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 27 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 27 Μα˙ου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψη̋ Νοσηµάτων 

Υπουργείο Υγεία̋ & Κοινωνική̋ 

Αλληλεγγύη̋ 

Σηµεία Επαφή̋ του Προγράµµατο̋: 

Θ.Παπαδηµητρίου & Χρ. Μπότση 

3η̋ Σεπτεµβρίου 42, 10433 Αθήνα 

Τηλ: 210 5212022, 210 8899263 

Fax: 210 5112135 

E-mail: director@keelpno.gr, botsi@keelpno.gr 

6. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα για τη ∆ηµόσια 6. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα για τη ∆ηµόσια 6. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα για τη ∆ηµόσια 6. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα για τη ∆ηµόσια 

Υγεία, 2008Υγεία, 2008Υγεία, 2008Υγεία, 2008----2013201320132013    

Βάσει τη̋ ιδρυτική̋ τη̋ συνθήκη̋, η ΕΕ 

υποχρεούται να διασφαλίζει την προστασία τη̋ 

ανθρώπινη̋ υγεία̋ στο πλαίσιο όλων των 

πολιτικών τη̋ και να συνεργάζεται µε τα κράτη 

µέλη για τη βελτίωση τη̋ δηµόσια̋ υγεία̋, την 

πρόληψη τη̋ ανθρώπινη̋ ασθενεία̋ και την 

αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωµατική 

και ψυχική υγεία. Η στρατηγική τη̋ ΕΕ για την 

προστασία και τη βελτίωση τη̋ ανθρώπινη̋ 

υγεία̋ υλοποιείται κυρίω̋ µέσω των 

προγραµµάτων τη̋ Επιτροπή̋ για την υγεία. Το 

τρέχον πρόγραµµα τη̋ ΕΕ για την υγεία 

χρηµατοδοτεί έργα και δράσει̋ για το διάστηµα 

2008 – 2013. 

 

Αποστολή του προγράµµατο̋ για την υγεία είναι 

να συµπληρώσει, να υποστηρίξει και να 

προσθέσει αξία στι̋ πολιτικέ̋ των κρατών 

µελών. Στοχεύει επίση̋ να συνεισφέρει στην 

ενίσχυση τη̋ αλληλεγγύη̋ και τη̋ ευηµερία̋ στην 

Ευρωπἀκή Ένωση µέσω τη̋ προστασία̋ και τη̋ 

προώθηση̋ τη̋ υγεία̋ και τη̋ ασφάλεια̋ του 

ανθρώπου και µέσω τη̋ βελτίωση̋ τη̋ δηµόσια̋ 

υγεία̋.  

Το πρόγραµµα επιδιώκει την επίτευξη των 

ακόλουθων στόχων, όπω̋ αυτοί ορίζονται στο 

άρθρο 2.2 τη̋ απόφαση̋ του προγράµµατο̋:  

� βελτίωση τη̋ ασφάλεια̋ τη̋ υγεία̋ των 

πολιτών·  
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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7. Πρόγραµµα Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋ 7. Πρόγραµµα Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋ 7. Πρόγραµµα Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋ 7. Πρόγραµµα Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋ 

Συνεργασία̋ (Συνεργασία̋ (Συνεργασία̋ (Συνεργασία̋ (MEDMEDMEDMED))))    
 

Το πρόγραµµα MED είναι ένα ∆ιακρατικό Πρόγραµµα 

Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋, που 

χρηµατοδοτείται από την Ευρωπἀκή Ένωση και 

λειτουργεί ω̋ εργαλείο άσκηση̋ τη̋ περιφερειακή̋ 

τη̋ πολιτική̋ και τη̋ νέα̋ προγραµµατική̋ 

περιόδου.  

  

Το MED συνεχίζει την παράδοση των Ευρωπἀκών 

Προγραµµάτων Συνεργασία̋ (INTERREG). Το MED 

διεξάγεται στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπἀκή 

Εδαφική Συνεργασία» τη̋ περιόδου 2007-2013, έχει 

συνολικό πρὁπολογισµό που ξεπερνά τα 250 

εκατοµµύρια ευρώ και καλύπτει τι̋ παράκτιε̋ και 

Μεσογειακέ̋ περιοχέ̋ εννέα κρατών µελών τη̋ ΕΕ. Το 

πρόγραµµα διευρύνεται γεωγραφικά µε τη συµµετοχή 

µεσογειακών χωρών υποψήφιων ή εν δυνάµει 

υποψήφιων προ̋ ένταξη στην Ευρωπἀκή Ένωση. 

  

Οι προτεραιότητέ̋ του προγράµµατο̋ MED είναι:  

� Να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα στην 

περιοχή MED για την ανάπτυξη και την 

εργασιακή απασχόληση για τι̋ επόµενε̋ 

γενεέ̋ (Συνθήκη τη̋ Λισσαβώνα̋).  

� Να προωθήσει την εδαφική συνοχή και την 

προστασία του περιβάλλοντο̋ βασιζόµενη στη 

λογική τη̋ βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ (Συνθήκη του 

Γκέτεµποργκ).  

Το πρόγραµµα MED έχει συγκεκριµένε̋ 

προτεραιότητε̋, έναν επιλέξιµο γεωγραφικό χώρο 

και καθορισµένε̋ διοικητικέ̋ δοµέ̋, ειδικά την Κοινή 

Τεχνική Γραµµατεία (Joint Technical Secretariat JTS). Στο 

πλαίσιο τη̋ 2η̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων 

Στρατηγικών Έργων (Προτεραιότητα 3 "Βελτίωση τη̋ 

προσπελασιµότητα̋ και τη̋ προσβασιµότητα̋"), οι 

κύριοι στόχοι των επιδοτούµενων έργων είναι οι εξή̋: 

 

 
 

 
 

� Βελτίωση των υποδοµών µεταφορών 

και διαµετακοµιστικών υποδοµών και 

προώθηση πολυµέσων. 

� Υποστήριξη τη̋ χρήση̋ τεχνολογιών 

πληροφορία̋  για την καλύτερη 

πρόσβαση και εδαφική συνεργασία. 

Με την πρόσκληση θα διατεθούν 25εκ. ευρώ 

σε έργα που αποβλέπουν στη βελτίωση τη̋ 

προσβασιµότητα̋ των θαλάσσιων και 

αποµονωµένων περιοχών, καθώ̋ και στην 

προώθηση των µέσων µεταφορά̋ που είναι 

φιλικά προ̋ το περιβάλλον, ενώ το 

χρονοδιάγραµµα είναι το ακόλουθο: 

ΧρονοδιάγραµµαΧρονοδιάγραµµαΧρονοδιάγραµµαΧρονοδιάγραµµα ∆ράση∆ράση∆ράση∆ράση 

01.04.2011 Προκήρυξη 

07.04.2011 Εναρκτήριο σεµινάριο στη Μασσαλία 

30.05.2011 

Καταληκτική ηµεροµηνία για την 

υποβολή του προσχεδίου τη̋ 

πρόταση̋ 

τέλη Ιουνίου -  

αρχέ̋ Ιουλίου 

Σεµινάριο για του̋ Επικεφαλεί̋ 

Εταίρου̋ 

30.09.2011 
Καταληκτική ηµεροµηνία για την 

υποβολή τη̋ τελική̋ πρόταση̋ 

Προθεσµία (προσχεδίων): 30 Μα˙ου 2011Προθεσµία (προσχεδίων): 30 Μα˙ου 2011Προθεσµία (προσχεδίων): 30 Μα˙ου 2011Προθεσµία (προσχεδίων): 30 Μα˙ου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και 

Ανάπτυξη̋ 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείριση̋ 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου 

‘Ευρωπἀκή Εδαφική Συνεργασία’ 

Χειριστή̋: Ευάγγελο̋ Βιδάλη̋ 

Τηλέφωνο: 2310 469658 

E-mail: evidalis@mou.gr 

Iιστοσελίδα Προγράµµατο̋: 

http://www.programmemed.eu/en/download-

area/open-calls/2nd-call.html 

    



 

τσεχική̋ πόλη̋ του Lidice. Επίση̋, η κ. Νίκη 

Ρουµπάνη, Πρόεδρο̋ ∆ικτύου Γυναικών Ευρώπη̋, 

Εκπρόσωπο̋ Ευρωπἀκού Αντιρατσιστικού 

∆ικτύου & η κ. Eύα  Γιανέλλου,,,, υπεύθυνη   

αναπτυξιακών προγραµµάτων ∆ΓΕ, παρουσίασαν 

µια βιωµατική εισήγηση που αφορά την 

εκπαίδευση για την ειρήνη και την διαχείριση των 

συγκρούσεων. Η δε κ. Urlica Enger, από το 

Actuelles Forum τη̋ Γερµανία̋, παρουσίασε τι̋ 

δράσει̋ του µέσα από την εκπαίδευση για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και την πρακτική εργασία 

για την καταπολέµηση του ρατσισµού και τη̋ 

ξενοφοβία̋. 

 

Η κορυφαία στιγµή του συνεδρίου ήταν κατά τη 

διάρκεια τη̋ 4η̋  Συνεδρία̋ του, καθώ̋ οι νέοι, 

που συµµετείχαν, συζήτησαν για τι̋ δράσει̋, 

του̋ στόχου̋ και την οργάνωση του εθνικού 

δικτύου νέων από µαρτυρικέ̋ πόλει̋ και χωριά 

τη̋ Ελλάδα̋, προκειµένου αυτό να λάβει νοµική 

υπόσταση. Θεωρήθηκε σηµαντικό το δίκτυο να 

µπορέσει να εκπληρώσει του̋ στόχου̋ του, γιατί 

 αποτελεί καινοτοµία για τα εθνικά δεδοµένα, σε 

µια εποχή που οι αξίε̋ και τα ιδανικά, ιδιαίτερα 

των νέων, βρίσκονται υπό αµφισβήτηση και 

χρειάζονται ενίσχυση αλλά και κίνητρα για 

αξιόλογε̋ δράσει̋. Το αισιόδοξο µήνυµα που 

έστειλε ο ∆ήµο̋ Υπάτη̋ µέσα από αυτή την 

πρωτοβουλία είναι  η συνεργασία και η  κοινή 

δράση για ένα ελπιδοφόρο µέλλον ανάπτυξη̋ σε 

όλου̋ του̋ τοµεί̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆.Ε. Υπάτη̋ 

Τηλ: : 2231 3 51604 

Fax: 2231 3 51618 

Ε-mail: info@ypati.gr              
 

 

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

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1. ∆ήµο̋ Υπάτη̋ (νυν ∆ηµοτική Ενότητα 1. ∆ήµο̋ Υπάτη̋ (νυν ∆ηµοτική Ενότητα 1. ∆ήµο̋ Υπάτη̋ (νυν ∆ηµοτική Ενότητα 1. ∆ήµο̋ Υπάτη̋ (νυν ∆ηµοτική Ενότητα 

του ∆ήµου Λαµιέων): Ευρωπἀκό του ∆ήµου Λαµιέων): Ευρωπἀκό του ∆ήµου Λαµιέων): Ευρωπἀκό του ∆ήµου Λαµιέων): Ευρωπἀκό 

Συµπόσιο ‘Το Μέλλον έχει Προέλευση’ Συµπόσιο ‘Το Μέλλον έχει Προέλευση’ Συµπόσιο ‘Το Μέλλον έχει Προέλευση’ Συµπόσιο ‘Το Μέλλον έχει Προέλευση’     

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

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

Με σκοπό τη διατήρηση τη̋ ιστορική̋ µνήµη̋ και 

των κοινών αξιών  των νέων ανθρώπων τη̋ Ε.Ε. 

και τη δηµιουργία ενό̋  Εθνικού ∆ικτύου Νέων 

από Μαρτυρικέ̋ πόλει̋ και χωριά τη̋ Ελλάδα̋ 

(περιόδου 1940-1945) πραγµατοποιήθηκε στο 

δήµο Υπάτη̋ (νυν δηµοτική ενότητα του δήµου 

Λαµιέων) Ευρωπἀκό Συνέδριο µε τίτλο «Το 

Μέλλον έχει Προέλευση»,    στο πλαίσιο του 

Ευρωπἀκού προγράµµατο̋ «Ευρώπη για του̋ 

Πολίτε̋, 2007-2013» (∆ράση 4: Ενεργό̋ 

Ευρωπἀκή Μνήµη), του οποίου εθνικό σηµείο 

επαφή̋ έχει οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωση̋ και Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋. 

 

 
 

Εκτό̋ από την παρουσίαση των µαρτυρικών 

πόλεων και χωριών τη̋ Ελλάδα̋, κατά τη 

διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου 

παρουσιάστηκαν εισηγήσει̋ σχετικέ̋ µε τα 

ολοκαυτώµατα των πόλεων και χωριών τη̋ 

Ευρώπη̋ και ειδικότερα του ολοκαυτώµατο̋ τη̋  
    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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2. ∆ήµο̋ Καλαµαριά̋: ∆ηµιουργία 2. ∆ήµο̋ Καλαµαριά̋: ∆ηµιουργία 2. ∆ήµο̋ Καλαµαριά̋: ∆ηµιουργία 2. ∆ήµο̋ Καλαµαριά̋: ∆ηµιουργία 

Κέντρου Εξυπηρέτηση̋ ΜεταΚέντρου Εξυπηρέτηση̋ ΜεταΚέντρου Εξυπηρέτηση̋ ΜεταΚέντρου Εξυπηρέτηση̋ Μετακινούµενων κινούµενων κινούµενων κινούµενων 

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ 

ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια----Ευρώπη’)Ευρώπη’)Ευρώπη’)Ευρώπη’)    
 

Στο πλαίσιο του έργου Mobi-Net «Ανάπτυξη 

διεθνού̋ δικτύου ανταλλαγή̋ πληροφοριών µε 

θέµα τη Βιώσιµη Κινητικότητα στι̋ Μεταφορέ̋», 

που χρηµατοδοτήθηκε από το ευρωπἀκό 

πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ Ενέργεια-Ευρώπη’, 

κατασκευάστηκε στο δήµο Καλαµαριά̋ ένα 

Κέντρο Κινητικότητα̋ µε σκοπό την εξυπηρέτηση 

των πολιτών και την πιο ορθολογική χρήση τη̋ 

ενέργεια̋.  
 

 

 

Το έργο ξεκίνησε να εκτελείται το 2008 από την 

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ, Ανατολική Α.Ε., µε τη 

συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Έρευνα̋ και 

Τεχνολογική̋ Ανάπτυξη̋/ Ινστιτούτου 

Μεταφορών και τη  συγχρηµατοδότηση του ∆ήµου 

Καλαµαριά̋ και του Συµβουλίου Αστικών 

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη̋. Το έργο Mobi-ΝΕΤ 

έχει δύο βασικού̋ στόχου̋: 

� Την συνεργασία φορέων µε το ευρύ κοινό, 

µε τη δηµιουργία προσβάσιµων σηµείων 

πληροφόρηση̋ (Info Points), όπου οι 

πολίτε̋ θα εκπαιδεύονται και θα 

ενηµερώνονται για εναλλακτικού̋, 

καινοτοµικού̋ και µη, τρόπου̋ 

µετακίνηση̋ αντί του ιδιωτικού ΙΧ και θα 

ενθαρρύνονται προ̋ αυτήν την 

κατεύθυνση. 

    

� Την επαφή των τοπικών Αρχών, µε 

υπηρεσίε̋ και φορεί̋-εταιρίε̋ που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 

µεταφορών µε στόχο τη πληροφόρηση 

και τη συνεργασία του̋. Επίση̋ 

στοχεύει στην εκπαίδευση  µαθητών 

στα σχολεία τη̋ δευτεροβάθµια̋ και να 

ενθαρρύνει την εφαρµογή πιλοτικών 

προγραµµάτων σε αυτά.  Απώτερο̋ 

στόχο̋ είναι τελικά η  επίτευξη 

περιβαλλοντική̋ συνείδηση̋ όλων των 

εµπλεκοµένων και  η ορθολογική χρήση 

τη̋ ενέργεια̋. 

 

Τα προσδοκώµενα ποιοτικά αποτελέσµατα 

που αναµένονταν από την εφαρµογή αυτού 

του έργου ήταν  η αλλαγή στη συµπεριφορά 

του κοινού και η απόκτηση συνείδηση̋ καθώ̋ 

επίση̋ και η αλλαγή πολιτική̋ από τι̋ 

τοπικέ̋ αρχέ̋ και η στροφή του̋ προ̋ την 

ορθολογική χρήση τη̋ ενέργεια̋ στι̋ 

µεταφορέ̋.  

Επιπλέον, η ενθάρρυνση επιχειρήσεων, 

σχολείων και βιοµηχανιών  για εθελοντική 

προσφορά στον τοµέα αυτό και η δηµιουργία 

ενό̋  ευρωπἀκού δικτύου συµµετεχόντων για 

την ανταλλαγή πληροφοριών. Τέλο̋,  η 

δηµιουργία Κέντρων Κινητικότητα̋ που θα 

στηρίζεται σε µια δοµηµένη και ενηµερωµένη 

βάση δεδοµένων.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

ΚΕΜ ∆ήµου Καλαµαριά̋ 

Ιστοσελίδα: http://www.kemdkalamarias.gr/ 
Default.aspx?tabid=36 



   10 
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

Έκθεση για την αντιµετώπισηΈκθεση για την αντιµετώπισηΈκθεση για την αντιµετώπισηΈκθεση για την αντιµετώπιση    

καταστροφών και την αποκατάστασηκαταστροφών και την αποκατάστασηκαταστροφών και την αποκατάστασηκαταστροφών και την αποκατάσταση    

ζηµιών (Τέξα̋, 3ζηµιών (Τέξα̋, 3ζηµιών (Τέξα̋, 3ζηµιών (Τέξα̋, 3----4 Μα˙ου 2011)4 Μα˙ου 2011)4 Μα˙ου 2011)4 Μα˙ου 2011)    
 

Οι τελευταίε̋ εξελίξει̋ στο χώρο τη̋ τεχνολογία̋  

και των κατασκευών για την πρόληψη και  την  

 

 
 
αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών καθώ̋  

και ο τρόπο̋ οργάνωση̋ των παρεχόµενων  

υπηρεσιών προ̋ τον πολίτη αποτελούν αντικείµενο  

τη̋ διεθνού̋ έκθεση̋ στο Γκρέιπβιλ του Τέξα̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://events.jspargo.com/drre11/public/MainHall.asphttp://events.jspargo.com/drre11/public/MainHall.asphttp://events.jspargo.com/drre11/public/MainHall.asphttp://events.jspargo.com/drre11/public/MainHall.asp

x?ID=15309&sortMenu=101000&exp=3%2f23%2f2011x?ID=15309&sortMenu=101000&exp=3%2f23%2f2011x?ID=15309&sortMenu=101000&exp=3%2f23%2f2011x?ID=15309&sortMenu=101000&exp=3%2f23%2f2011

+7%3a03%3a06+AM+7%3a03%3a06+AM+7%3a03%3a06+AM+7%3a03%3a06+AM    

    

8888οοοο Συνέδριο για τα Πληροφοριακά Συστήµα Συνέδριο για τα Πληροφοριακά Συστήµα Συνέδριο για τα Πληροφοριακά Συστήµα Συνέδριο για τα Πληροφοριακά Συστήµα

τα διαχείριση̋ κρίσεων (Λισσαβώνα, 8τα διαχείριση̋ κρίσεων (Λισσαβώνα, 8τα διαχείριση̋ κρίσεων (Λισσαβώνα, 8τα διαχείριση̋ κρίσεων (Λισσαβώνα, 8----11 11 11 11 

Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)    
Οι τελευταίε̋ εξελίξει̋ στην έρευνα για το ρόλο 

των πληροφοριακών συστηµάτων στη διαχείριση 

των κρίσεων αποτελεί το κεντρικό θέµα διεθνού̋ 

    

συνεδρίου που πραγµατοποιείται στη 

Λισσαβώνα τη̋ Πορτογαλία̋.  

    

ΠληροφοΠληροφοΠληροφοΠληροφορίε̋:ρίε̋:ρίε̋:ρίε̋:    

http://iscram2011.lnec.pt/http://iscram2011.lnec.pt/http://iscram2011.lnec.pt/http://iscram2011.lnec.pt/    

    

Αστική Ανάπτυξη 2050 (Βιέννη, 3 Μα˙ου Αστική Ανάπτυξη 2050 (Βιέννη, 3 Μα˙ου Αστική Ανάπτυξη 2050 (Βιέννη, 3 Μα˙ου Αστική Ανάπτυξη 2050 (Βιέννη, 3 Μα˙ου 

2011)2011)2011)2011)    
 

Οι πόλει̋ τη̋ Αθήνα̋, τη̋ Βιέννη̋, του Μονάχου, 

του Νιούκαστλ, του Πόρτο και τη̋ Στοκχόλµη̋ 

 

παρουσιάζουν τι̋ απόψει̋ του̋ για τον τρόπο 

που ο αστικό̋ σχεδιασµό̋ µπορεί να συµβάλει 

σε µεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα στη 

ζωή των αστικών κέντρων, στο πλαίσιο 

ευρωπἀκού συνεδρίου για την αστική ανάπτυξη 

που πραγµατοποιείται, ω̋ απόρροια του 

επιδοτούµενου από το 7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο 

για την Έρευνα και την Καινοτοµία σχεδίου για 

τον ‘Βιώσιµο Αστικό Μεταβολισµό στην Ευρώπη’.  

Εν προκειµένω, στη διάρκεια των εργασιών του 

συνεδρίου θα προβληθούν εναλλακτικά χωρικά 

αναπτυξιακά σενάρια που βασίζονται σε 

πληθυσµιακέ̋ προβολέ̋ µέχρι το έτο̋ 2050, 

όσον αφορά στην ενεργειακή κατανάλωση στα 

αστικά κέντρα. 
  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://sume.at/http://sume.at/http://sume.at/http://sume.at/    

    

∆ηµόσιοι χώροι για τι̋ Πόλει̋ ∆ηµόσιοι χώροι για τι̋ Πόλει̋ ∆ηµόσιοι χώροι για τι̋ Πόλει̋ ∆ηµόσιοι χώροι για τι̋ Πόλει̋ 

(Βαρκελώνη, 4(Βαρκελώνη, 4(Βαρκελώνη, 4(Βαρκελώνη, 4----6 Μα˙ου 2011)6 Μα˙ου 2011)6 Μα˙ου 2011)6 Μα˙ου 2011)    

    
Οι δηµόσιοι χώροι ω̋ συστατικό στοιχείο τη̋ 

εικόνα̋ των πόλεων, τόποι προβολή̋ τη̋ 

ιστορική̋ κληρονοµιά̋, πολιτιστικά τοπία 
    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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ή φυσικά περιβάλλοντα, οι χρήσει̋ και οι 

προσδοκίε̋ των κατοίκων γι’ αυτού̋ αποτελούν 

ορισµένα από τα κεντρικά θέµατα που θα 

    

    
 

αναλυθούν σε διεθνέ̋ συνέδριο µε τη συµµετοχή 

εκπροσώπων τη̋ αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ 

επιστηµονική̋ κοινότητα̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.lafabriquedelacite.com/en/event/whathttp://www.lafabriquedelacite.com/en/event/whathttp://www.lafabriquedelacite.com/en/event/whathttp://www.lafabriquedelacite.com/en/event/what----

placeplaceplaceplace----publicpublicpublicpublic----spacesspacesspacesspaces----ourourourour----citiescitiescitiescities    

    

Οι Πόλει̋ σε Μετάβαση (Σάλτσµπουργκ, Οι Πόλει̋ σε Μετάβαση (Σάλτσµπουργκ, Οι Πόλει̋ σε Μετάβαση (Σάλτσµπουργκ, Οι Πόλει̋ σε Μετάβαση (Σάλτσµπουργκ, 

5555----8 Μα˙ου 2011)8 Μα˙ου 2011)8 Μα˙ου 2011)8 Μα˙ου 2011)    
 

Οι αλλαγέ̋ στη χωρική διάσταση και στον 

κοινωνικό ιστό των πόλεων λόγω τη̋ κλιµατική̋ 

αλλαγή̋, του τρόπου διακυβέρνηση̋ σε 

 

 
 

τοπικό επίπεδο, τη̋ συµπεριφορά των κατοίκων 

και των οικονοµικών φορέων θα εξεταστούν στο 

43ο Συνέδριο του αυστριακού, ανεξάρτητου,    
 

µη κερδοσκοπικού δικτύου χωροτακτών και 

σχεδιαστών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.scupad.org/web/content/abouthttp://www.scupad.org/web/content/abouthttp://www.scupad.org/web/content/abouthttp://www.scupad.org/web/content/about----

scupadscupadscupadscupad 

ΑπορρίµµαταΑπορρίµµαταΑπορρίµµαταΑπορρίµµατα----Το Κοινωνικό Πλαίσιο: Το Κοινωνικό Πλαίσιο: Το Κοινωνικό Πλαίσιο: Το Κοινωνικό Πλαίσιο: 

Άνθρωποι, Πολιτικέ̋, Πειθώ και Άνθρωποι, Πολιτικέ̋, Πειθώ και Άνθρωποι, Πολιτικέ̋, Πειθώ και Άνθρωποι, Πολιτικέ̋, Πειθώ και 

Ανταποδοτικά οφέλη (Έντµοντον, 8Ανταποδοτικά οφέλη (Έντµοντον, 8Ανταποδοτικά οφέλη (Έντµοντον, 8Ανταποδοτικά οφέλη (Έντµοντον, 8----11 11 11 11 

Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)    
 

Οι νέε̋ τεχνολογίε̋ αλλά και ο κοινωνικό̋ 

αντίκτυπο̋ τη̋ διαχείριση̋ των απορριµµάτων 

των αστικών κέντρων συνιστούν το βασικό θέµα 

διεθνού̋ συνεδρίου που πραγµατοποιείται στο 

 

 

Έντµοντον του Καναδά µε τη συµµετοχή 

ερευνητών και στελεχών τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋.                                                                                                                                                                                                                                                 

    
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.cvent.com/events/peoplehttp://www.cvent.com/events/peoplehttp://www.cvent.com/events/peoplehttp://www.cvent.com/events/people----policiespoliciespoliciespolicies----

persuasionpersuasionpersuasionpersuasion----andandandand----payoffs/eventpayoffs/eventpayoffs/eventpayoffs/event----summarysummarysummarysummary----

08ec9cb874684a02bd0018e3738463f4.aspx08ec9cb874684a02bd0018e3738463f4.aspx08ec9cb874684a02bd0018e3738463f4.aspx08ec9cb874684a02bd0018e3738463f4.aspx 

    

Ετήσιο Φόρουµ για τι̋ Φυσικέ̋ Ετήσιο Φόρουµ για τι̋ Φυσικέ̋ Ετήσιο Φόρουµ για τι̋ Φυσικέ̋ Ετήσιο Φόρουµ για τι̋ Φυσικέ̋ 

Καταστροφέ̋ (ΜπανφΚαταστροφέ̋ (ΜπανφΚαταστροφέ̋ (ΜπανφΚαταστροφέ̋ (Μπανφ----Αλµπέρτα, 9Αλµπέρτα, 9Αλµπέρτα, 9Αλµπέρτα, 9----12 12 12 12 

Μα˙ου 2Μα˙ου 2Μα˙ου 2Μα˙ου 2011)011)011)011)    

    
Το Φόρουµ για τι̋ Φυσικέ̋ Καταστροφέ̋ 

εγκαινίασε τι̋ εργασίε̋ του το 1998 στο 

Έντµοντον, και έκτοτε, πραγµατοποιείται σε 

διετή βάση στο συνεδριακό κέντρο τη̋ Μπάνφ 

του Καναδά, προσφέροντα̋ ένα βήµα διαλόγου  

 

 
 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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και ανταλλαγή̋ τεχνογνωσία̋ και πρακτικών για 

την πρόληψη, προετοιµασία, περιορισµό και 

αποκατάσταση των αστικών ιστών από φυσικέ̋ 

καταστροφέ̋ 
 
Πληροφορίες: 

http://www.disasterforum.ca/events.html    

 

35353535ηηηη Σύνοδο̋ για την Ενέργεια στην Ευρώπη  Σύνοδο̋ για την Ενέργεια στην Ευρώπη  Σύνοδο̋ για την Ενέργεια στην Ευρώπη  Σύνοδο̋ για την Ενέργεια στην Ευρώπη 

(Παρίσι, 9(Παρίσι, 9(Παρίσι, 9(Παρίσι, 9----10 Μα˙ου 2011)10 Μα˙ου 2011)10 Μα˙ου 2011)10 Μα˙ου 2011)    
 

Η επίτευξη των στόχων τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020 και 

των ενεργειακών στόχων για το 2050 πρὁποθέτει 

την υιοθέτηση µια̋ συστηµατική̋ πολιτική̋ που 

εδράζεται στην ανακύκλωση των πρὀόντων, τη̋ 

ενέργεια̋ και στην αντικατάσταση των ορυκτών 

καυσίµων. Η σύνοδο̋ για την ενέργεια που 

πραγµατοποιείται στο Παρίσι δίνει την ευκαιρία σε 

εκπροσώπου̋ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ να 

 

    

εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη 

χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ τόσο 

στου̋ χώρου̋  των υπηρεσιών του̋ όσο και 

στι̋ αστικέ̋ µεταφορέ̋. 

 
Πληροφορίες: 

http://www.ehpcongress.org/index.html    

    

Σύνοδο̋ ∆ηµιουργικών Πόλεων του Σύνοδο̋ ∆ηµιουργικών Πόλεων του Σύνοδο̋ ∆ηµιουργικών Πόλεων του Σύνοδο̋ ∆ηµιουργικών Πόλεων του 

Καναδά (Οντάριο, 10Καναδά (Οντάριο, 10Καναδά (Οντάριο, 10Καναδά (Οντάριο, 10----12 Μα˙ου 2011)12 Μα˙ου 2011)12 Μα˙ου 2011)12 Μα˙ου 2011)    

    
Το δίκτυο των δηµιουργικών πόλεων του 

Καναδά διοργανώνει την ετήσια σύνοδό του µε 

τη συµµετοχή των 100 περίπου µελών του 

 

 
 

αλλά και άλλων περιφερειακών και 

οµοσπονδιακών αρχών για την περαιτέρω 

καλλιτεχνική και πολιτιστική ανάπτυξη τη̋ 

χώρα̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://creativecity.ca/english/inhttp://creativecity.ca/english/inhttp://creativecity.ca/english/inhttp://creativecity.ca/english/in----personpersonpersonperson----

meetingsmeetingsmeetingsmeetings----mainmenumainmenumainmenumainmenu----146/2011146/2011146/2011146/2011----summitsummitsummitsummit    

    

Ευφυή̋ Κινητικότητα για καλύτερε̋ Ευφυή̋ Κινητικότητα για καλύτερε̋ Ευφυή̋ Κινητικότητα για καλύτερε̋ Ευφυή̋ Κινητικότητα για καλύτερε̋ 

πόλει̋ (Λαροσέλ, 12πόλει̋ (Λαροσέλ, 12πόλει̋ (Λαροσέλ, 12πόλει̋ (Λαροσέλ, 12----13 Μα˙ου 213 Μα˙ου 213 Μα˙ου 213 Μα˙ου 2011)011)011)011)    

    
Στο πλαίσιο τη̋ πρωτοβουλία̋ CityMobil που 

χρηµατοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραµµα-

Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική 

Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ, πραγµατοποιείται διεθνέ̋ 

συνέδριο στην πόλη Λαροσέλ τη̋ Γαλλία̋, 

 



η οποία είναι αναγνωρισµένη για τι̋ καινοτόµε̋ 

εφαρµογέ̋ στι̋ µεταφορέ̋, όπου θα προβληθούν τα 

αποτελέσµατα τη̋ υλοποίηση̋ τη̋ ανωτέρω 

πρωτοβουλία̋ στι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ του Χήθροου, τη̋ 

Καστεγιόν και τη̋ Ρώµη̋ στον τοµέα των 

µεταφορών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.citymobilhttp://www.citymobilhttp://www.citymobilhttp://www.citymobil----

project.eu/downloadables/Documents/Final%20conferproject.eu/downloadables/Documents/Final%20conferproject.eu/downloadables/Documents/Final%20conferproject.eu/downloadables/Documents/Final%20confer

ence%20flyer.pdfence%20flyer.pdfence%20flyer.pdfence%20flyer.pdf    

    

12121212οοοο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τα Αποχετευτικά  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τα Αποχετευτικά  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τα Αποχετευτικά  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τα Αποχετευτικά 

Συστήµατα των Πόλεων (Νταντή, 11Συστήµατα των Πόλεων (Νταντή, 11Συστήµατα των Πόλεων (Νταντή, 11Συστήµατα των Πόλεων (Νταντή, 11----12 12 12 12 

Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011) 
 

Το βρετανικό δίκτυο βιώσιµων αστικών 

αποχετευτικών συστηµάτων διοργανώνει για  

 
 

 
 

δωδέκατη χρονιά διεθνέ̋ συνέδριο µε σκοπό την 

προβολή καλών εθνικών και διεθνών πρακτικών 

στον τοµέα τη̋ αποχέτευση̋ και τη̋ επεξεργασία̋ 

αποβλήτων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.citymobilhttp://www.citymobilhttp://www.citymobilhttp://www.citymobil----

project.eu/downloadables/Documents/Final%20conferproject.eu/downloadables/Documents/Final%20conferproject.eu/downloadables/Documents/Final%20conferproject.eu/downloadables/Documents/Final%20confer

ence%20flyer.pdfence%20flyer.pdfence%20flyer.pdfence%20flyer.pdf    
 

Συνέδριο για την Περιφερειακή Συνέδριο για την Περιφερειακή Συνέδριο για την Περιφερειακή Συνέδριο για την Περιφερειακή 

∆ιακυβέρνηση Περιθωριοποιηµένων ∆ιακυβέρνηση Περιθωριοποιηµένων ∆ιακυβέρνηση Περιθωριοποιηµένων ∆ιακυβέρνηση Περιθωριοποιηµένων 

Περιοχών (Ντούισµπουργκ, 12Περιοχών (Ντούισµπουργκ, 12Περιοχών (Ντούισµπουργκ, 12Περιοχών (Ντούισµπουργκ, 12----11113 Μα˙ου 3 Μα˙ου 3 Μα˙ου 3 Μα˙ου 

2011)2011)2011)2011)    
 

Το δίκτυο RegGov Fast Track είναι ένα από τα σχέδια 

τη̋ Κοινοτική̋ Πρωτοβουλία̋ URBACT ΙΙ, το οποίο 

θα ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι του 2011 και 

αφορά στην περιφερειακή διακυβέρνηση τη̋ 

βιώσιµη̋ ολοκληρωµένη̋ ανάπτυξη̋ των  

 

    

περιθωριοποιηµένων αστικών περιοχών. Οι 

εννέα ενεργοί εταίροι του σχεδίου – µεταξύ 

των οποίων και ο δήµο̋ Χαλανδρίου -  

 

  

θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο ενό̋ συνεδρίου 

τι̋ ολοκληρωµένε̋ στρατηγικέ̋ που 

εκπόνησαν για την ανάπτυξη νέων και 

βελτιωµένων τύπων συνεργασία̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://urbact.eu/en/projects/disadvantagedhttp://urbact.eu/en/projects/disadvantagedhttp://urbact.eu/en/projects/disadvantagedhttp://urbact.eu/en/projects/disadvantaged----

neighbourhoods/regneighbourhoods/regneighbourhoods/regneighbourhoods/reg----gov/news/?newsid=377gov/news/?newsid=377gov/news/?newsid=377gov/news/?newsid=377    

    

ΣύνΣύνΣύνΣύνοδο̋ για την Καινοτοµίε̋ στι̋ οδο̋ για την Καινοτοµίε̋ στι̋ οδο̋ για την Καινοτοµίε̋ στι̋ οδο̋ για την Καινοτοµίε̋ στι̋ 

Υπηρεσίε̋ των ∆ήµων (Στοκχόλµη 12 Υπηρεσίε̋ των ∆ήµων (Στοκχόλµη 12 Υπηρεσίε̋ των ∆ήµων (Στοκχόλµη 12 Υπηρεσίε̋ των ∆ήµων (Στοκχόλµη 12 

Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)    

    
Εκπρόσωποι πόλεων, εταιριών και ειδηµόνων 

από όλον τον κόσµο θα συµµετάσχουν σε 

ηµερίδα που διοργανώνεται στη Στοκχόλµη για 

 

την καινοτοµία στι̋ µεταφορέ̋, στου̋ 

δηµόσιου̋ χώρου̋, στην επιχειρηµατικότητα 

και στην απόληψη χρηµατοδότηση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.amiando.com/livinglabsglobalstockhhttp://www.amiando.com/livinglabsglobalstockhhttp://www.amiando.com/livinglabsglobalstockhhttp://www.amiando.com/livinglabsglobalstockh

olm.htmlolm.htmlolm.htmlolm.html    
 

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

 

 14 

Χτίζοντα̋ τι̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ του Χτίζοντα̋ τι̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ του Χτίζοντα̋ τι̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ του Χτίζοντα̋ τι̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ του 

Μέλλοντο̋ (Βρυξέλλε̋, 12 Μα˙ου 2011)Μέλλοντο̋ (Βρυξέλλε̋, 12 Μα˙ου 2011)Μέλλοντο̋ (Βρυξέλλε̋, 12 Μα˙ου 2011)Μέλλοντο̋ (Βρυξέλλε̋, 12 Μα˙ου 2011)    

    
Η νέα πρωτοβουλία ‘Ευφυεί̋ Πόλει̋’ του 

Ευρωπἀκού Στρατηγικού Τεχνολογικού Σχεδίου SET-

Plan αποβλέπει στην επιτάχυνση τη̋ µετάβαση̋ 

των δήµων σε τοπικά βιώσιµα ενεργειακά 

συστήµατα και φιλοδοξεί να αποτελέσει την 

προµετωπίδα για µια οικονοµία µε χαµηλή 

κατανάλωση άνθρακα  µέχρι το 2020.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνεται συνέδριο στην 

έδρα τη̋ ΕΕ για την παρουσίαση, συζήτηση και 

εξέταση των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι 

ευρωπἀκοί δήµοι και επιχειρήσει̋ κατά την 

µετατροπή των ενεργειακών συστηµάτων και 

ηλεκτρικών δικτύων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www2.eurelectric.org/Content/Default.asphttp://www2.eurelectric.org/Content/Default.asphttp://www2.eurelectric.org/Content/Default.asphttp://www2.eurelectric.org/Content/Default.asp    

    

∆ηµιουργώντα̋ φιλικέ̋ προ̋ το ∆ηµιουργώντα̋ φιλικέ̋ προ̋ το ∆ηµιουργώντα̋ φιλικέ̋ προ̋ το ∆ηµιουργώντα̋ φιλικέ̋ προ̋ το 

περιβάλλον µεταφορέ̋ (Βελιγράδι, 16περιβάλλον µεταφορέ̋ (Βελιγράδι, 16περιβάλλον µεταφορέ̋ (Βελιγράδι, 16περιβάλλον µεταφορέ̋ (Βελιγράδι, 16----17 17 17 17 

Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011) 
 

Το έργο REACT, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από 

το 7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο, φιλοδοξεί να 

λειτουργήσει ω̋ κινητήριο̋ δύναµη για το 

συντονισµό, την υποστήριξη και την ενίσχυση τη̋ 

Έρευνα̋ & Τεχνολογική̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΤΑ) στον  

 

 
 

τοµέα των φιλικών προ̋ το κλίµα µεταφορών και 

τη̋ κινητικότητα̋, ούτω̋ ώστε να επιτευχθεί η  

 

    

    

 

    

ενοποίηση σε ευρωπἀκό επίπεδο των 

δυνατοτήτων χρηµατοδότηση̋ αναφορικά µε 

το µετριασµό των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου από τι̋ µεταφορέ̋. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου και 

οι εταίροι του έργου διοργανώνουν διεθνέ̋ 

συνέδριο µε θέµα τι̋ φιλικέ̋ προ̋ το 

περιβάλλον µεταφορέ̋ µε τη συµµετοχή 

εκπροσώπων κεντρικών και τοπικών αρχών, 

του επιχειρηµατικού και ακαδηµἀκού κόσµου. 

Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα 

συζητηθούν σχετικέ̋ έρευνε̋ για τι̋ αειφόρε̋ 

µεταφορέ̋, ενώ θα παρουσιαστούν και 

πολιτικέ̋ πρακτικέ̋ κυβερνητικών ή µη 

κυβερνητικών φορέων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.marlogistics.eu/reactconf/index.phphttp://www.marlogistics.eu/reactconf/index.phphttp://www.marlogistics.eu/reactconf/index.phphttp://www.marlogistics.eu/reactconf/index.php

 

YYYYγιεί̋ Πόλει̋ (Νέα Υόρκη, 17 Μα˙ου γιεί̋ Πόλει̋ (Νέα Υόρκη, 17 Μα˙ου γιεί̋ Πόλει̋ (Νέα Υόρκη, 17 Μα˙ου γιεί̋ Πόλει̋ (Νέα Υόρκη, 17 Μα˙ου 

2011)2011)2011)2011)    
 
Το αµερικανικό  ίδρυµα αρχιτεκτόνων και το 

τµήµα Υγεία̋ και Ψυχική̋ Υγιεινή̋ τη̋ 

δηµοτική̋ αρχή̋ τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋ θα 

φιλοξενήσουν την έκτη ετήσια δηµόσια 

διάσκεψη για το σχεδιασµό του δοµηµένου 

περιβάλλοντο̋ µε σκοπό τη δηµιουργία 

ευκαιριών για την αύξηση τη̋ σωµατική̋ 

δραστηριότητα̋ και την πρόσβαση σε υγιεινέ̋ 

διατροφικέ̋ επιλογέ̋. Σε αυτή τη διάσκεψη θα 

συµµετάσχουν αρχιτέκτονε̋, σχεδιαστέ̋, 

προγραµµατιστέ̋ και στελέχη φορέων 

 

 



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

 

τη̋ δηµόσια̋ υγεία̋. Εν προκειµένω, αντικείµενο 

προ̋ εξέταση θα είναι ο σχεδιασµό̋ των κτιρίων 

που µπορεί να βελτιώσει την κατάσταση τη̋ υγεία̋ 

στι̋ κοινότητε̋, συµβάλλοντα̋ στην πρόληψη 

χρόνιων ασθενειών, όπω̋ η παχυσαρκία, ο 

διαβήτη̋, οι καρδιακέ̋ παθήσει̋, ορισµένε̋ µορφέ̋ 

καρκίνου και του άσθµατο̋. Οι συµµετέχοντε̋ στο 

συνέδριο θα παρακολουθήσουν στρατηγικέ̋ που 

εφαρµόζονται σε οργανισµού̋ τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋, 

στον ιδιωτικό τοµέα, καθώ̋ και σε κοινότητε̋ σε 

όλο τον κόσµο. Επίση̋, βασική θεµατική του φετινού 

συνεδρίου είναι οι ενεργητικέ̋ στρατηγικέ̋ 

σχεδιασµού που δύνανται να συµβάλουν στην 

αντιµετώπιση τη̋ αυξανόµενη̋ επιδηµία̋ τη̋ 

παιδική̋ παχυσαρκία̋.        

    
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://cfa.aiany.org/index.php?section=calendar&evtidhttp://cfa.aiany.org/index.php?section=calendar&evtidhttp://cfa.aiany.org/index.php?section=calendar&evtidhttp://cfa.aiany.org/index.php?section=calendar&evtid

=2523=2523=2523=2523    

2222οοοο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο των Καινοτόµων  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο των Καινοτόµων  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο των Καινοτόµων  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο των Καινοτόµων 

ΠΠΠΠόλεων (Κουριτίµπα, 17όλεων (Κουριτίµπα, 17όλεων (Κουριτίµπα, 17όλεων (Κουριτίµπα, 17----20 Μα˙ου 2011)20 Μα˙ου 2011)20 Μα˙ου 2011)20 Μα˙ου 2011)    

    
Με πρωτοβουλία του Συνδέσµου Βιοµηχάνων τη̋ 

πολιτεία̋ Παρανά τη̋ Βραζιλία̋ διοργανώνεται 

 

  
 

το δεύτερο διεθνέ̋ συνέδριο των καινοτόµων 

πόλεων µε την υποστήριξη του διεθνού̋ κέντρου για 

την εκπαίδευση των τοπικών φορέων (CIFAL) και του 

Ινστιτούτου για την προώθηση τη̋ ανάπτυξη̋ (IPD). 

Στόχο̋ του συνεδρίου είναι η µεταµόρφωση του 

αστικού περιβάλλοντο̋ σε χώρου που ευνοεί την  

  

 

 

  

καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα, την 

επιχειρηµατικότητα µέσα από µια σειρά 

βιώσιµων δράσεων. 

 
Πληροφορίες: 

http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/ 

 

Αστικό̋ Σχεδιασµό̋ και Περιφερειακή Αστικό̋ Σχεδιασµό̋ και Περιφερειακή Αστικό̋ Σχεδιασµό̋ και Περιφερειακή Αστικό̋ Σχεδιασµό̋ και Περιφερειακή 

Ανάπτυξη στην Κοινωνία τη̋ Ανάπτυξη στην Κοινωνία τη̋ Ανάπτυξη στην Κοινωνία τη̋ Ανάπτυξη στην Κοινωνία τη̋ 

Πληροφορία̋ (Έσσεν, 18Πληροφορία̋ (Έσσεν, 18Πληροφορία̋ (Έσσεν, 18Πληροφορία̋ (Έσσεν, 18----20 Μα˙20 Μα˙20 Μα˙20 Μα˙ου ου ου ου 

2011)2011)2011)2011)    

    
Η διαφοροποίηση και οι αλλαγέ̋ είναι 

πανταχού παρούσε̋ στι̋ σύγχρονε̋ πόλει̋ 

και τι̋ περιφέρειε̋. Η επιδίωξη των τοπικών 

και περιφερειακών αρχών για συνεχή 

ανανέωση και βελτίωση των υποδοµών του̋ 

  

 

είναι η κινητήριο̋ δύναµη προ̋ µια νέα 

ευηµερούσα ανάπτυξη αλλά µε εδαφικέ̋ 

επιπτώσει̋ στι̋ χρήσει̋ γη̋, όπω̋ τη 

λεγόµενη «εποικοδοµητική καταστροφή» µε 

όλε̋ τι̋ παρενέργειε̋ τη̋. Σε αυτό το πλαίσιο, 

το γερµανικό µη κερδοσκοπικό κέντρο για την 

αστική και περιφερειακή ανάπτυξη 

διοργανώνει το 16ο διεθνέ̋ συνέδριο για την 

αλλαγή ω̋ πρὁπόθεση για τη σταθερότητα 

των πόλεων και των περιφερειών καθώ̋ και  

το σχεδιασµό ω̋ καταλύτη των κύκλων ζωή̋ 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στι̋ τεχνικέ̋ 

δυνατότητε̋ για την  αντιµετώπιση και  

 
  

 15 



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

 

   16 

διαµόρφωση των αλλαγών µέσω τη̋ διαδικασία̋ 

του σχεδιασµού και των πολιτικών για το 

περιβάλλον, τι̋ µεταφορέ̋ και τι̋ τεχνολογίε̋ 

πληροφορική̋ και επικοινωνία̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....corpcorpcorpcorp....atatatat////indexindexindexindex....phpphpphpphp????idididid=2=2=2=2 

    

Η ∆ηµόσια ∆ιΗ ∆ηµόσια ∆ιΗ ∆ηµόσια ∆ιΗ ∆ηµόσια ∆ιοίκηση του Μέλλοντο̋ (Βάρνα, οίκηση του Μέλλοντο̋ (Βάρνα, οίκηση του Μέλλοντο̋ (Βάρνα, οίκηση του Μέλλοντο̋ (Βάρνα, 

19 Μα˙ου 2011)19 Μα˙ου 2011)19 Μα˙ου 2011)19 Μα˙ου 2011) 
  

Το δίκτυο των ιδρυµάτων και των σχολών δηµόσια̋ 

διοίκηση̋ τη̋ Κεντρική̋ και Ανατολική̋ Ευρώπη̋ 

διοργανώνει το 19ο ετήσιο συνέδριό του µε θέµα τη 

διοικητική ανάπτυξη και τη λήψη αποφάσεων στα  

 

 

κράτη τη̋ Κεντρική̋ και Ανατολική̋ Ευρώπη̋ 

(συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ Ρωσική̋ Οµοσπονδία̋ 

και του Καυκάσου) και Κεντρική̋ Ασία̋.  Στο 

συνέδριο συµµετέχουν ειδήµονε̋, στελέχη των 

κεντρικών και τοπικών αρχών καθώ̋ και φοιτητέ̋ 

των εν λόγω σχολών.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....corpcorpcorpcorp....atatatat////indexindexindexindex....phpphpphpphp????idididid=2=2=2=2 

 

Παγκόσµιο Συνέδριο Περιβαλλοντικών και Παγκόσµιο Συνέδριο Περιβαλλοντικών και Παγκόσµιο Συνέδριο Περιβαλλοντικών και Παγκόσµιο Συνέδριο Περιβαλλοντικών και 

Υδάτινων Πόρων (Καλιφόρνια, 22Υδάτινων Πόρων (Καλιφόρνια, 22Υδάτινων Πόρων (Καλιφόρνια, 22Υδάτινων Πόρων (Καλιφόρνια, 22----26 Μα˙ου 26 Μα˙ου 26 Μα˙ου 26 Μα˙ου 

2011)2011)2011)2011)    

    
Το αµερικανικό ίδρυµα πολιτικών µηχανικών για 

του̋ περιβαλλοντικού̋ και υδάτινου̋ πόρου̋ 

πραγµατοποιεί στο Πάλµ Σπρινγκ̋ τη̋ Καλιφόρνια̋ 

παγκόσµιο συνέδριο για του̋ περιβαλλοντικού̋ και 

υδάτινου̋ πόρου̋. Βασικό σύνθηµα του συνεδρίου 

είναι ‘γνωρίζοντα̋ για τη βιωσιµότητα’. Μηχανικοί 

και περιβαλλοντολόγοι ενσωµατώνουν τη 

βιωσιµότητα κατά το χειρισµό τεχνικών, 

οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών ή 

πολιτικών ζητηµάτων. Γι’ αυτό το λόγο, το συνέδριο 

 

  

 

    

 

θα αφιερώσει µια σειρά συνεδριών µε θέµατα 

που αφορούν στην κλιµατική αλλαγή, την 

αειφορία, τη διαχείριση συστηµάτων άρδευση̋ 

κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://content.asce.org/conferences/ewri2011/http://content.asce.org/conferences/ewri2011/http://content.asce.org/conferences/ewri2011/http://content.asce.org/conferences/ewri2011/ 

 

Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ (Στοκχόλµη, Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ (Στοκχόλµη, Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ (Στοκχόλµη, Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ (Στοκχόλµη, 

22222222----25 Μα25 Μα25 Μα25 Μα˙ου 2011)˙ου 2011)˙ου 2011)˙ου 2011)    

    
Η ∆ιεθνή̋ Ένωση̋ Υδάτινων Πόρων 

διοργανώνει στη Σουηδία διεθνέ̋ συνέδριο µε 

θέµα την ανάγκη ενσωµάτωση̋ του ρόλου των 

υδάτων στη διαδικασία σχεδιασµού των 

πόλεων του µέλλοντο̋. Αστικοί σχεδιαστέ̋, 

στελέχη των τοπικών αρχών και διαχειριστέ̋ 

 

  
 

των συστηµάτων ύδρευση̋ θα συζητήσουν για 

τι̋ συνέπειε̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋, τον 

αυξανόµενο περιορισµό των φυσικών και 

υδάτινων πόρων, την εντεινόµενη παγκόσµια 

αστικοποίηση και τη σηµασία των αναγκών 

των αστικών κέντρων που δηµιουργούν τον 

ανταγωνισµό ανάµεσα σε περιφέρειε̋ για τι̋ 

χρήσει̋ των υδάτινων πόρων. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....cofcofcofcof2011201120112011stockholmstockholmstockholmstockholm....orgorgorgorg//// 
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∆∆∆∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τον Αστικό Σχεδιασµό ιεθνέ̋ Συνέδριο για τον Αστικό Σχεδιασµό ιεθνέ̋ Συνέδριο για τον Αστικό Σχεδιασµό ιεθνέ̋ Συνέδριο για τον Αστικό Σχεδιασµό 

και την Αρχιτεκτονική (Τἀβάν, 22και την Αρχιτεκτονική (Τἀβάν, 22και την Αρχιτεκτονική (Τἀβάν, 22και την Αρχιτεκτονική (Τἀβάν, 22----27 27 27 27 

Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011)Μα˙ου 2011) 
  

Το πανεπιστήµιο Cheng Kung τη̋ Τἀβάν 

διοργανώνει διεθνέ̋ φόρουµ για τη διάχυση τη̋ 

 

  
 
τεχνογνωσία̋ και ανταλλαγέ̋ καλών πρακτικών για 

το σχέδιο, την αρχιτεκτονική και τον αστικό 

σχεδιασµό.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.cpd.ncku.edu.tw/icpd2011/http://www.cpd.ncku.edu.tw/icpd2011/http://www.cpd.ncku.edu.tw/icpd2011/http://www.cpd.ncku.edu.tw/icpd2011/ 

 

Συνέδριο των Μεγάλων Πόλεων τη̋ Συνέδριο των Μεγάλων Πόλεων τη̋ Συνέδριο των Μεγάλων Πόλεων τη̋ Συνέδριο των Μεγάλων Πόλεων τη̋ 

Ευρώπη̋ (Πράτο, 23Ευρώπη̋ (Πράτο, 23Ευρώπη̋ (Πράτο, 23Ευρώπη̋ (Πράτο, 23----25 Μα˙ου 2011)25 Μα˙ου 2011)25 Μα˙ου 2011)25 Μα˙ου 2011)    

    
‘Κάνε περισσότερα µε λιγότερα’, ‘ευφυεί̋ πόλει̋’ 

κ.α. αποτελούν σήµερα µερικά από τα συνθήµατα 

και προσεγγίσει̋ των τοπικών αρχών σε ολόκληρη 

την Ευρώπη που ουσιαστικά παραπέµπουν σε  

 

 
 

πρωτοβουλίε̋ καινοτόµε̋ και καλύτερε̋ υπηρεσίε̋ 

προ̋ το δηµότη στο πλαίσιο ενό̋ δυσµενού̋ 

οικονοµικού περιβάλλοντο̋. Υπό αυτή την οπτική, 

το δίκτυο των µεγάλων πόλεων τη̋ Ευρώπη̋ 

διοργανώνει συνέδριο µε θέµα τη χρήση των  

 

 

  

 

ψηφιακών και κινητών τεχνολογιών για την 

αναµόρφωση των δηµοσίων υπηρεσιών προ̋ 

την κατεύθυνση τη̋ µεγαλύτερη̋ διαφάνεια̋ 

και προσβασιµότητα̋ για τον πολίτη. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.majorcities.org/staticsihttp://www.majorcities.org/staticsihttp://www.majorcities.org/staticsihttp://www.majorcities.org/staticsite/staticsite.pte/staticsite.pte/staticsite.pte/staticsite.p

hp?menuid=181&topmenu=10hp?menuid=181&topmenu=10hp?menuid=181&topmenu=10hp?menuid=181&topmenu=10    

 

∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για τι̋ Μεταφορέ̋ ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για τι̋ Μεταφορέ̋ ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για τι̋ Μεταφορέ̋ ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για τι̋ Μεταφορέ̋ 

(Λειψία, 25(Λειψία, 25(Λειψία, 25(Λειψία, 25----27 Μα˙ου 2011)27 Μα˙ου 2011)27 Μα˙ου 2011)27 Μα˙ου 2011)    

    
Κάθε χρόνο το ετήσιο διεθνέ̋ φόρουµ για τι̋ 

µεταφορέ̋ αποτελεί πλατφόρµα ανταλλαγή̋ 

απόψεων αναφορικά µε τι̋ τελευταίε̋ 

εξελίξει̋ και το µέλλον των µέσων µεταφορά̋. 

 

 

Εκπρόσωποι κυβερνήσεων, τοπικών αρχών και 

τη̋ επιστηµονική̋ κοινότητα̋ συζητούν 

τρόπου̋ προσαρµογή̋ των µέσων µεταφορά̋ 

στι̋ αυξανόµενε̋ απαιτήσει̋ των κατοίκων 

των αστικών κέντρων για αποτελεσµατικά 

συστήµατα συγκοινωνιών. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.internationaltransportforum.org/201http://www.internationaltransportforum.org/201http://www.internationaltransportforum.org/201http://www.internationaltransportforum.org/201

1/programme.html1/programme.html1/programme.html1/programme.html 
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

Η αστική διαχείριση τη̋ πληθυσµιακή̋ Η αστική διαχείριση τη̋ πληθυσµιακή̋ Η αστική διαχείριση τη̋ πληθυσµιακή̋ Η αστική διαχείριση τη̋ πληθυσµιακή̋ 

αύξηση̋ (Λονδίνο,25αύξηση̋ (Λονδίνο,25αύξηση̋ (Λονδίνο,25αύξηση̋ (Λονδίνο,25----26 Μα˙ου 2011)26 Μα˙ου 2011)26 Μα˙ου 2011)26 Μα˙ου 2011) 
  

Το διεθνέ̋ συµπόσιο µε τίτλο ‘Τα Αποτυπώµατα του 

Πληθυσµού’ που φιλοξενείται στο Λονδίνο  

 

 
 

επικεντρώνεται στην αύξηση του παγκόσµιου 

πληθυσµού αλλά και στα ζητήµατα τη̋ 

µετανάστευση̋ και τη̋ αναγκαία̋ διεύρυνση̋ των 

φυλετικών δικαιωµάτων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.populationfootprints.org/http://www.populationfootprints.org/http://www.populationfootprints.org/http://www.populationfootprints.org/ 

 

Συµπαγεί̋Συµπαγεί̋Συµπαγεί̋Συµπαγεί̋ Πόλει̋  Πόλει̋  Πόλει̋  Πόλει̋     

(Γκρατζ, 26(Γκρατζ, 26(Γκρατζ, 26(Γκρατζ, 26----28 Μα˙ου 2011)28 Μα˙ου 2011)28 Μα˙ου 2011)28 Μα˙ου 2011)    

    
Το Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικών Τυπολογιών του 

Πανεπιστηµίου Τεχνολογία̋ του Γκρατζ τη̋  

 

 

Αυστρία̋ διοργανώνει συνέδριο µε θέµα το ρόλο τη̋ 

αρχιτεκτονική̋ για τη διασφάλιση ενό̋ βιώσιµου 

και υψηλού βιοτικού επιπέδου περιβάλλοντο̋ στο 

πλαίσιο των συµπαγών πόλεων.   

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....densecitiesdensecitiesdensecitiesdensecities....orgorgorgorg////    

 

 

  

Ενεργειακή Πράσινη Πόλη Ενεργειακή Πράσινη Πόλη Ενεργειακή Πράσινη Πόλη Ενεργειακή Πράσινη Πόλη     

(Πίζα, 26 Μα˙ου 2011)(Πίζα, 26 Μα˙ου 2011)(Πίζα, 26 Μα˙ου 2011)(Πίζα, 26 Μα˙ου 2011)    

    
Το διεθνέ̋ φόρουµ για την ενεργειακή πράσινη 

πόλη επικεντρώνεται στη χρήση των νέων 

µορφών ενέργεια̋ για τη βελτίωση τη̋  

 

 

 

ποιότητα̋ ζωή̋ των κατοίκων των πόλεων, 

για τη βιώσιµη ανάπτυξη παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και τη δηµιουργία νέων 

ευκαιριών  ανάπτυξη̋ τη̋ πράσινη̋ 

οικονοµία̋.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.greencityenergy.it/italian/index.phphttp://www.greencityenergy.it/italian/index.phphttp://www.greencityenergy.it/italian/index.phphttp://www.greencityenergy.it/italian/index.php    

  

4444ηηηη Σύνοδο̋ του ∆ικτύου των Πόλεω Σύνοδο̋ του ∆ικτύου των Πόλεω Σύνοδο̋ του ∆ικτύου των Πόλεω Σύνοδο̋ του ∆ικτύου των Πόλεων ν ν ν 

για την Κλιµατική Αλλαγή (Σάο Πάολο για την Κλιµατική Αλλαγή (Σάο Πάολο για την Κλιµατική Αλλαγή (Σάο Πάολο για την Κλιµατική Αλλαγή (Σάο Πάολο 

31 Μα˙ου31 Μα˙ου31 Μα˙ου31 Μα˙ου----2 Ιουνίου 2011)2 Ιουνίου 2011)2 Ιουνίου 2011)2 Ιουνίου 2011)    

    
∆ήµαρχοι από τι̋ µεγαλύτερε̋ πόλει̋ του 

κόσµου θα συγκεντρωθούν στο Σάο Πάολο στην 

4η συνάντηση του δικτύου C40 για να  

 

 

συζητήσουν και να ανταλλάξουν εµπειρίε̋ και 

καθαρά ενεργειακά προγράµµατα για τη 

µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου. 

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋:::: 
http://www.c40cities.org/events/http://www.c40cities.org/events/http://www.c40cities.org/events/http://www.c40cities.org/events/    
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Ευρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά Θέµατα    
    

Πόλει̋ και Περιφέρειε̋ πρωτοπόροι Πόλει̋ και Περιφέρειε̋ πρωτοπόροι Πόλει̋ και Περιφέρειε̋ πρωτοπόροι Πόλει̋ και Περιφέρειε̋ πρωτοπόροι 

στην ανάπτυξη Βιώσιµου Τουρισµούστην ανάπτυξη Βιώσιµου Τουρισµούστην ανάπτυξη Βιώσιµου Τουρισµούστην ανάπτυξη Βιώσιµου Τουρισµού    
 

Η πείρα των τοπικών και περιφερειακών αρχών  

για την προώθηση τη̋ ανάπτυξη̋ ενό̋ βιώσιµου, 

υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισµού 

υπογραµµίζεται σε γνωµοδότηση που υιοθέτησε 

πρόσφατα η Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ των 

Περιφερειών στο πλαίσιο του νέου πολιτικού 

πλαισίου τη̋ ΕΕ για τον ευρωπἀκό τουρισµό, όπω̋ 

προσδιορίστηκε πέρυσι το Νοέµβριο στην 

Ανακοίνωση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ «Η 

Ευρώπη, ο πρώτο̋ τουριστικό̋ προορισµό̋ στον 

κόσµο – ένα     νέο πλαίσιο πολιτική̋ για τον 

ευρωπἀκό τουρισµό». 

 

 

Εν προκειµένω, στη γνωµοδότηση τη̋ Ολοµέλεια̋     

τη̋ ΕτΠ τονίζεται ο ρόλο̋ των τοπικών και των 

περιφερειακών αρχών στη βιώσιµη διαχείριση  

των τουριστικών προορισµών καθώ̋ οι 

πρωτοβουλίε̋ των τοπικών αρχών και των 

ευρωπἀκών περιφερειακών δικτύων πρωτοπο-

ρούν στην ανάπτυξη προτύπων βιώσιµου 

τουρισµού και εποµένω̋ κρίνεται σηµαντικό να 

αξιοποιηθούν πλήρω̋ η πείρα και οι γνώσει̋  

του̋ µέσω τη̋ προώθηση̋ τη̋ τοπική̋ και 

περιφερειακή̋ συνεργασία̋ σε όλη την ΕΕ. 

Μάλιστα, υπογραµµίζεται η ανάγκη διαµόρφω- 

ση̋ ενό̋ συστήµατο̋ δεικτών για τη βιώσιµη 

διαχείριση των προορισµών µε τη συνδροµή του 

∆ικτύου των Ευρωπἀκών Περιφερειών για ένα 

Βιώσιµο και Ανταγωνιστικό Τουρισµό (NECSTouR). 

Θεωρείται ότι οι τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋  

αρχέ̋, και ειδικότερα το NECSTour, πρέπει να  

    

    
 

συµµετάσχουν στη διαµόρφωση των κριτηρίων 

αυτών, προκειµένου να διασφαλιστεί η 

αξιοπιστία των κοινοτικών πρωτοβουλιών για 

το ευρωπἀκό σήµα «Τουρισµό̋ ποιότητα̋» και 

την καθιέρωση τη̋ επισήµανση̋ «Ευρωπἀκή 

κληρονοµιά». 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.toad.cor.europa.eu/Agehttp://www.toad.cor.europa.eu/Agehttp://www.toad.cor.europa.eu/Agehttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocumentsndaDocumentsndaDocumentsndaDocuments

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

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

    

Χωρί̋ αυτοκίνητα οι πόλει̋ µέχρι το Χωρί̋ αυτοκίνητα οι πόλει̋ µέχρι το Χωρί̋ αυτοκίνητα οι πόλει̋ µέχρι το Χωρί̋ αυτοκίνητα οι πόλει̋ µέχρι το 

2050205020502050    

    
Την απαγόρευση τη̋ κυκλοφορία̋ των 

αυτοκινήτων που κινούνται µε συµβατικά 

καύσιµα στι̋ ευρωπἀκέ̋ πόλει̋ προβλέπει η 

στρατηγική που περιγράφεται στην έκθεση τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ «Οι µεταφορέ̋ το 2050: 

Χάρτη̋ πορεία̋ προ̋ έναν Ενιαίο Ευρωπἀκό  

 

    

Χώρο Μεταφορών». Καίριο µέρο̋ τη̋ 

στρατηγική̋ για τι̋ µεταφορέ̋ το 2050 είναι να 

κινηθούµε προ̋ τον στόχο να καταργηθούν 

σταδιακά στι̋ πόλει̋, έω̋ το 2050, τα 

αυτοκίνητα που κινούνται µε συµβατικά καύσιµα 

– µε στροφή προ̋ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στι̋ 

πόλει̋, τα αυτοκίνητα που λειτουργούν µε 

υδρογόνο, τα υβριδικά αυτοκίνητα, τι̋ δηµόσιε̋ 

συγκοινωνίε̋, και προ̋ την πεζοπορία ή την  
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ποδηλασία.  Μεγάλο µέρο̋ τη̋ αρµοδιότητα̋ 

για τι̋ µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋ επαφίεται στα 

κράτη µέλη, και θα εναπόκειται στην κάθε πόλη 

να αποφασίσει τον συνδυασµό µεταφορών που 

είναι κατάλληλο̋ για την περιοχή τη̋. Ωστόσο, 

για να ευνοηθεί η στροφή προ̋ καθαρότερε̋ 

µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋, η Επιτροπή: 

 

� Θα εισαγάγει διαδικασίε̋ και 

  χρηµατοδοτική συνδροµή για εκθέσει̋  

  ελέγχου τη̋ αστική̋ κινητικότητα̋ και  

  σχέδια αστική̋ κινητικότητα̋, σε   

  εθελοντική βάση. Θα εξετάσει τι̋   

  δυνατότητε̋ σύνδεση̋ του Περιφερειακού  

  Ταµείου και του Ταµείου Συνοχή̋ µε πόλει̋ 

  και περιφέρειε̋ που έχουν υποβάλει  

  σχέδια αστική̋ κινητικότητα̋. 

� Θα υποβάλει προτάσει̋ για 

ένα ενωσιακό πλαίσιο καθεστώτων 

χρέωση̋ του χρήστη αστικών οδών    και 

περιορισµού τη̋ πρόσβαση̋ στι̋ αστικέ̋ 

οδού̋, για τα ολοένα και περισσότερα 

κράτη µέλη που επιθυµούν τη χρήση 

καθεστώτων χρέωση̋ µε σκοπό τον 

µετριασµό τη̋ συµφόρηση̋ και την αλλαγή 

των µοντέλων µεταφορά̋ στι̋ πόλει̋. Έτσι 

θα εξασφαλισθεί ότι τα διαφορετικά 

καθεστώτα θα λειτουργούν µέσα σε ένα 

συνεκτικό πλαίσιο σε όλη την ΕΕ και ότι δεν 

θα εισάγουν διακρίσει̋. 

� Όσον αφορά τι̋ τεχνολογικέ̋ λύσει̋ 

για καθαρά οχήµατα, καµία πόλη δεν 

µπορεί να ενεργήσει µόνη τη̋. Εν 

προκειµένω, η ΕΕ θα εστιάσει τι̋ 

προσπάθειε̋ έρευνα̋, θα εισάγει την 

εξάπλωση ενωσιακών στρατηγικών και 

ορθού̋ όρου̋ αγορά̋ για να διευκολυνθεί 

η διάδοση νέων καθαρότερων οχηµάτων 

στι̋ πόλει̋ – η µετάβαση σε καθαρά 

επιβατικά αυτοκίνητα αποτελεί µείζονα 

προτεραιότητα για το στρατηγικό σχέδιο 

τεχνολογικών συστηµάτων µεταφορών 

(2011). 

 
Πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/transport/strategies/doc/2011_w

hite_paper/white_paper_com(2011)_144_en.pdf 

 
 

    

    

Σύσταση Ευρωπἀκού ∆ικτύου Μικρών Σύσταση Ευρωπἀκού ∆ικτύου Μικρών Σύσταση Ευρωπἀκού ∆ικτύου Μικρών Σύσταση Ευρωπἀκού ∆ικτύου Μικρών 

Πόλεων και ∆ήµωνΠόλεων και ∆ήµωνΠόλεων και ∆ήµωνΠόλεων και ∆ήµων    

Στι̋ 15 Φεβρουαρίου τ.ε. εγκαινιάστηκε επίσηµα 

στι̋ Βρυξέλλε̋ µία νέα ευρωπἀκή ένωση, η 

Συνοµοσπονδία µικρών πόλεων και δήµων τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (CTME). Στόχο̋ τη̋ είναι να 

διασφαλίσει ότι η φωνή των µικρών και µεσαίων 

πόλεων τη̋ Ευρώπη̋ ακούγεται σε ευρωπἀκό 

επίπεδο και ότι τα συµφέροντά του̋ 

εκπροσωπούνται πλήρω̋. 

 
 

Πρόεδρο̋ τη̋ νέα̋ συνοµοσπονδία̋ είναι ο κ. 

Martin Malvy,,,, αναπληρωµατικό µέλο̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών και πρόεδρο̋ του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Midi-Pyrenees και τη̋ 

γαλλική̋ ένωση̋ µικρών πόλεων (APVF), που 

είναι µία από τι̋ ιδρυτικέ̋ ενώσει̋ τη̋ CTME. 

Στο σηµερινό πλαίσιο τη̋ επιταχυνόµενη̋ 

αστικοποίηση̋ και των διαπραγµατεύσεων για 

το µέλλον τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ και των 

Ευρωπἀκών Ταµείων, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 

το ότι οι µικρέ̋ πόλει̋ ενώνουν τι̋ δυνάµει̋ 

του̋ για να αποκτήσουν ισχυρότερη φωνή σε 

ευρωπἀκό επίπεδο. Η CTME προτίθεται να 

εκπροσωπεί του̋ πολίτε̋ των µικρών πόλεων 

σε ευρωπἀκό επίπεδο, και να του̋ φέρει πιο 

κοντά στην Ένωση, ώστε να µπορούν να 

συµµετέχουν πλήρω̋ στην οικοδόµηση τη̋ 

Ευρώπη̋. Στο µανιφέστo τη̋ CTME τονίζεται ο 

σηµαντικό̋ ρόλο̋ των µικρών και µεσαίων 

πόλεων του ευρωπἀκού δηµόσιου χώρου, 

καθώ̋ βρίσκονται πιο κοντά στον ευρωπαίο 

πολίτη, διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 

προώθηση τη̋ ευρωπἀκή̋ ολοκλήρωση̋ 
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και τη µεταβίβαση προ̋ τα κάτω των κοινών 

ευρωπἀκών αξιών. Σε µια Ευρώπη στην οποία 

ολοένα και επιταχύνεται  και εντείνεται η 

διασυνοριακή κυκλοφορία προσώπων, αγαθών 

και υπηρεσιών, η οικοδόµηση τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋ θα είναι δυνατή µόνον εφόσον 

λαµβάνεται υπόψη η µεγάλη πολυµορφία των 

καταστάσεων  ολόκληρη̋ τη̋ ευρωπἀκή̋ 

επικράτεια̋. Η CTME θα συµβάλει στη 

διαδικασία ένταξη̋ µέσω τη̋ συνεχού̋ 

ανταλλαγή̋ πληροφοριών και ορθών πρακτικών 

µεταξύ των µικρών πόλεων τη̋ Ευρώπη̋.  

Για να µην πέσουν θύµατα τη̋ αυξανόµενη̋ 

αστικοποίηση̋ που συντελείται σε ολόκληρη την 

ΕΕ, δηλώνεται στο µανιφέστο,  οι µικρέ̋ πόλει̋ 

επιθυµούν να αναγνωριστεί περισσότερο ο  

ιδιαίτερο̋ ρόλο̋ του̋  και η ταυτότητά του̋ στο 

σταυροδρόµι των µεγάλων αστικών 

συγκροτηµάτων και τη̋ αγροτική̋ κοινωνία̋. 

Λόγω του µεγέθου̋ του̋, οι µικρέ̋ πόλει̋ είναι 

σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τι̋ ανάγκε̋ των 

πολιτών του̋ και να λαµβάνουν µέτρα, συνεχίζει 

το µανιφέστο. Επίση̋, µπορούν να 

επαναπροσδιορίσουν τι̋ στρατηγικέ̋ και τα 

πρότυπα ανάπτυξη̋ που ενσωµατώνουν τι̋ 

αρχέ̋ τη̋ κοινωνική̋ συνοχή̋ και τη̋ βιώσιµη̋ 

ανάπτυξη̋, όπω̋ ορίζονται στη Συνθήκη τη̋ 

Λισσαβώνα̋. Ω̋ αποτέλεσµα, θα 

διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο στη 

µελλοντική ανάπτυξη τη̋ Ευρώπη̋ και στον 

καθορισµό και την υλοποίηση τοπικών 

αναπτυξιακών έργων. 

Η CTME επισηµαίνει επίση̋ ότι µεγάλο µέρο̋ 

των τοπικών κανόνων και προτύπων προέρχεται 

από το ευρωπἀκό δίκαιο. Καλεί συνεπώ̋ τι̋ 

τοπικέ̋ αρχέ̋ να συµµετέχουν περισσότερο στη 

διαδικασία λήψεω̋ αποφάσεων στην ΕΕ, 

ιδιαίτερα στου̋ τοµεί̋ τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋, 

τη̋ εσωτερική̋ αγορά̋, των δηµόσιων 

υπηρεσιών και τη̋ περιβαλλοντική̋ και 

ενεργειακή̋ πολιτική̋ - την ίδια αίσθηση έχει 

σαφώ̋ και η Επιτροπή των Περιφερειών, η 

οποία εκπροσωπεί όλε̋ τι̋ τοπικέ̋ και 

 

    

    

    

περιφερειακέ̋ αρχέ̋, συµπεριλαµβανοµένων 

των µικρών και µεσαίων πόλεων, στη 

διαδικασία λήψεω̋ αποφάσεων εντό̋ τη̋ ΕΕ. 

 

Η συνοµοσπονδία συγκεντρώνει οκτώ ενώσει̋ 

αιρετών εκπροσώπων από διαφορετικέ̋ 

ευρωπἀκέ̋ πόλει̋, οι οποίε̋ περιλαµβάνουν 

ενώσει̋ µικρών και µεσαίων πόλεων στου̋ 

κόλπου̋ του̋. Οι ιδρυτικέ̋ ενώσει̋ είναι: η 

Deutscher Städte und Gemeindebund (Γερµανία), η 

Federacion Española de Municipios y Provincias 

(Ισπανία), η TÖOSZ και η KÖOESZ (Ουγγαρία), η 

Association des petites villes de France (Γαλλία), η 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (Ιταλία), η 

Unia Miasteczek Polskich (Πολωνία) και η Asociatia 

Oraselor din Romania (Ρουµανία).  Βέβαια, η CTME 

επιθυµεί να αυξηθεί γρήγορα ο αριθµό̋ των 

µελών τη̋ και να συµπεριλάβει, συν τω χρόνω, 

την πλειονότητα των ενώσεων αιρετών 

αξιωµατούχων που εκπροσωπούν τι̋ µικρέ̋ 

πόλει̋ τη̋ ΕΕ. 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.apvf.asso.fr/files/publications/MANIFEhttp://www.apvf.asso.fr/files/publications/MANIFEhttp://www.apvf.asso.fr/files/publications/MANIFEhttp://www.apvf.asso.fr/files/publications/MANIFE

STE_CTME_FR.pdfSTE_CTME_FR.pdfSTE_CTME_FR.pdfSTE_CTME_FR.pdf    

    

∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία στι̋ ∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία στι̋ ∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία στι̋ ∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία στι̋ 

Αδελφοποιήσει̋ ΠόλεωνΑδελφοποιήσει̋ ΠόλεωνΑδελφοποιήσει̋ ΠόλεωνΑδελφοποιήσει̋ Πόλεων    

    
Στο πλαίσιο τη̋ πρωτοβουλία̋ ΠΟΛΕΙΣ: 

∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία στι̋ 

Πρωτοβουλίε̋ Αδελφοποίηση̋ στην Ευρώπη και 

στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη, 

πραγµατοποιήθηκε το καταληκτικό συνέδριο 

στην ολλανδική πόλη Dordrecht στι̋ 13 

Ιανουαρίου τ.ε. µε τη συµµετοχή έξι ενώσεων 

δήµων από την Αλβανία, τη Σλοβακία, 
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τη ΠΓ∆Μ, τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία, καθώ̋ 

και τη̋ Ένωση̋ των Φορέων για την Τοπική  

∆ηµοκρατία (ALDA), η οποία είναι ο επικεφαλή̋  

τη̋ ανωτέρω σύµπραξη̋.  Από τι̋ εργασίε̋ του 

συνεδρίου προέκυψε η πεποίθηση ότι οι 

αδελφοποιήσει̋ πόλεων εξακολουθούν να 

αποτελούν ένα µέσο ενίσχυση̋ τη̋ τοπική̋ 

ανοχή̋ και αµοιβαία̋ κατανόηση̋, ενώ βοηθά 

στον πολλαπλασιασµό των συνεργασιών µεταξύ 

των δήµων. Η ALDA, αξιοποιώντα̋ τη δεκαετή 

και πλέον εµπειρία τη̋ στο χώρο των 

Βαλκανίων, ανέλαβε την πρωτοβουλία 

υλοποίηση̋ του ανωτέρω σχεδίου µε τη 

χρηµατοδοτική στήριξη του κοινοτικού  

προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013’, ενθαρρύνοντα̋, µε µια προσέγγιση από 

κάτω προ̋ τα πάνω (bottom-up), τι̋ τοπικέ̋  

 

 

αρχέ̋ και τι̋ οργανώσει̋ τη̋ κοινωνία̋ 

πολιτών να συνεργαστούν για τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωση̋ των τοπικών κοινωνιών και 

τη µεταφορά τεχνογνωσία̋ στο πλαίσιο 

‘πολυµερών αδελφοποιήσεων’. Σε αυτή τη βάση 

διοργανώθηκαν µέσα σε µια διετία (2010-2011) 

εργαστήρια στι̋ συµµετέχουσε̋ ενώσει̋ των 

δήµων για την ανάδειξη καινοτόµων εργαλείων 

για την υλοποίηση πράξεων αδελφοποίηση̋ σε 

µια σειρά πεδία τη̋ δηµόσια̋ πολιτική̋. 

 
Πληροφορίες: 

http://www.aldahttp://www.aldahttp://www.aldahttp://www.alda----europe.eu/publeurope.eu/publeurope.eu/publeurope.eu/public/doc/182ic/doc/182ic/doc/182ic/doc/182----
CITIES_press_release_post_Conference.pdfCITIES_press_release_post_Conference.pdfCITIES_press_release_post_Conference.pdfCITIES_press_release_post_Conference.pdf    

Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ 

∆ηµοκρατία̋ 2010: ∆ηµοκρατία̋ 2010: ∆ηµοκρατία̋ 2010: ∆ηµοκρατία̋ 2010:     

Βράβευση ∆ήµου Ιεράπετρα̋Βράβευση ∆ήµου Ιεράπετρα̋Βράβευση ∆ήµου Ιεράπετρα̋Βράβευση ∆ήµου Ιεράπετρα̋    

    
Σε 17 ευρωπἀκού̋ δήµου̋ απονεµήθηκε 

πρόσφατα (23 Μαρτίου τ.ε.) το βραβείο ‘Πόλει̋ 12 

Αστέρων’ για τη δέσµευση και αφοσίωσή του̋ 

στην προαγωγή τη̋ τοπική̋ δηµοκρατία̋ κατά τη 

διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ευρωπἀκή 

Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋ το 2010. Η εν 

λόγω πρωτοβουλία του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋, 

εθνικό̋ συντονιστή̋ τη̋ οποία̋ είναι για τη Χώρα 

µα̋ η ∆/νση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και 

∆ιεθνών Οργανισµών του ΥΠΕΣΑΗ∆, προωθεί 

δράσει̋ των δήµων σε όλη την Ευρώπη που 

ενδυναµώνουν την αξία τη̋ λογοδοσία̋ των 

τοπικών αρχών προ̋ του̋ πολίτε̋, τη διαφάνεια 

στι̋ διαδικασίε̋ λήψη̋ των αποφάσεων και τη 

συµµετοχή του πολίτη στι̋ τοπικέ̋ υποθέσει̋.  

 

 

Μεταξύ των πόλεων που βραβεύτηκαν ήταν και ο 

∆ήµο̋ Ιεράπετρα̋. Ανάµεσα στι̋ καινοτόµε̋ 

δράσει̋ του δήµου ξεχώρισε η χρήση του 

συνεργατικού Internet στην προσέλκυση και  
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συνδροµή εθελοντών/τριών και τη̋ κοινή̋ 

επικοινωνία̋, συνεργασία̋ και παρακολούθηση̋ 

των απαιτούµενων δράσεων σε όλα τα στάδια 

(σχεδιασµό̋, έναρξη, υλοποίηση, ολοκλήρωση). Η 

ηλεκτρονική πλατφόρµα (http://eldwier2010.  

teamlab.com) είναι ήδη λειτουργική και 

 

 

περιλαµβάνει γκάµα εργαλείων (Wiki, Forum, Blog, 

∆ιαχείριση Έργων, Social Media κλπ). 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http:http:http:http://www.coe.int/t/congress/demoweek/content///www.coe.int/t/congress/demoweek/content///www.coe.int/t/congress/demoweek/content///www.coe.int/t/congress/demoweek/content/

ELDW2010/activitiesELDW2010/activitiesELDW2010/activitiesELDW2010/activities----12Stars_en.asp12Stars_en.asp12Stars_en.asp12Stars_en.asp 
 

∆ιαδικτυακή πιστοποίηση των Βιώσιµων ∆ιαδικτυακή πιστοποίηση των Βιώσιµων ∆ιαδικτυακή πιστοποίηση των Βιώσιµων ∆ιαδικτυακή πιστοποίηση των Βιώσιµων 

ΠόλεωνΠόλεωνΠόλεωνΠόλεων 

 

Ξεκίνησε τον περασµένο Μάρτιο σε εθελοντική 

βάση και µε τη συµµετοχή 60 ευρωπἀκών 

πόλεων το νέο διαδικτυακό εργαλείο Πλαίσιο 

Αναφορά̋ για Βιώσιµε̋ Πόλει̋ (RFSC) µε το οποίο 

θα πιστοποιείται η συµβατότητα των δράσεων 

των τοπικών αρχών µε τι̋ αρχέ̋ του Χάρτη τη̋ 

Λειψία̋ για τι̋ Βιώσιµε̋ Ευρωπἀκέ̋ Πόλει̋.        

    

Ο Χάρτη̋ τη̋ Λειψία̋ για τι̋ αειφόρε̋ 

ευρωπἀκέ̋ πόλει̋, που υιοθετήθηκε το Μάιο του 

2007 από του̋ αρµόδιου̋ για το περιβάλλον 

υπουργού̋ των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ,  

 

 
 
 

    

    

 

 

είναι απόρροια τη̋ Πράσινη̋ Βίβλου τη̋ ΕΚ για 

το αστικό περιβάλλον του 1990 και των αστικών 

πιλοτικών προγραµµάτων τη̋ περιόδου των 

διαρθρωτικών ταµείων που έληξε το 1999. Οι εν 

λόγω δραστηριότητε̋ κατέληξαν στην υιοθέτηση 

τη̋ θεµατική̋ στρατηγική̋ για το αστικό 

περιβάλλον το 2006 –η οποία επιτρέπει τη χρήση 

των διαρθρωτικών ταµείων για τη στήριξη 

επενδύσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση τη̋ 

ποιότητα̋ του αστικού περιβάλλοντο̋– και τέλο̋ 

στον Χάρτη τη̋ Λειψία̋. Ο Χάρτη̋ τονίζει τη 

σηµασία των πόλεων στη διαµόρφωση των 

µελλοντικών πολιτικών τη̋ ΕΕ.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο διαδικτυακό εργαλείο 

φιλοδοξεί να καθοδηγήσει τι̋ πόλει̋ µέσα από 

µια σειρά ερωτήσεων για τι̋ οικονοµικέ̋, 

κοινωνικέ̋, περιβαλλοντικέ̋ και διοικητικέ̋ 

όψει̋ τη̋ βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ για την 

αξιολόγηση του βαθµού εναρµόνιση̋ των 

στρατηγικών του̋ µε τι̋ αρχέ̋ του Χάρτη και τη̋ 

αειφορία̋ γενικότερα.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Πλαίσιο Αναφορά̋ 

είναι µια πρωτοβουλία οµάδα̋ εργασία̋, στην 

οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι από κράτη-µέλη 

τη̋ ΕΕ, του Συµβουλίου των Ευρωπἀκών ∆ήµων 

και Περιφερειών και τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.rhttp://www.rhttp://www.rhttp://www.rfsustainablecities.eu/fsustainablecities.eu/fsustainablecities.eu/fsustainablecities.eu/    
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Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Κινητικότητα̋ Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Κινητικότητα̋ Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Κινητικότητα̋ Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Κινητικότητα̋ 

2010:2010:2010:2010:    

Βράβευση ∆ήµου ΑΒράβευση ∆ήµου ΑΒράβευση ∆ήµου ΑΒράβευση ∆ήµου Αlmadalmadalmadalmada (Πορτογαλία) (Πορτογαλία) (Πορτογαλία) (Πορτογαλία)    

    
Η πορτογαλική πόλη Almada κέρδισε το βραβείο 

Ευρωπἀκή̋ Εβδοµάδα̋ Κινητικότητα̋ 2010. 

Ανεξάρτητη κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων 

σε θέµατα κινητικότητα̋ έκρινε ότι η Almada 

έκανε τα πάντα προκειµένου να προωθήσει 

εναλλακτικέ̋ έναντι του αυτοκινήτου λύσει̋ και 

για να επισηµάνει τον θετικό αντίκτυπο άλλων 

  

 
 

µέσων µεταφορά̋ στην υγεία του ανθρώπου και 

στο περιβάλλον κατά την Ευρωπἀκή Εβδοµάδα 

Κινητικότητα̋ 2010. Οι πόλει̋ Murcia τη̋ 

Ισπανία̋ και η λετονική πρωτεύουσα Riga 

κατέλαβαν τι̋ επόµενε̋ θέσει̋. Η Εβδοµάδα του 

2010 περιεστράφη γύρω από το θέµα 

«Ευφυέστερη µετακίνηση σηµαίνει καλύτερη ζωή» 

ώστε να τονιστούν τα οφέλη µια̋ ενεργού και 

αειφόρου κινητικότητα̋ στην υγεία και ποιότητα 

ζωή̋ των πολιτών. Η πορτογαλική παραλιακή 

πόλη τη̋ Almada προώθησε την αειφόρο 

κινητικότητα µέσω δεκάδων µέτρων µόνιµου 

χαρακτήρα. Για να γιορτάσει την 10η επέτειο τη̋ 

ΕΕΚ στην Almada, ο δήµο̋ – σε συνεργασία µε τον 

τοπικό οργανισµό ενέργεια̋ – διοργάνωσε µια 

εντυπωσιακή εβδοµάδα δραστηριοτήτων 

σχετιζόµενων µε την αειφόρο κινητικότητα και 

την υγεία. Αποκορύφωµά του̋ ήταν µια 

σηµαντική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στι̋ 
 

  

 

18 Σεπτεµβρίου – Ηµέρα του Φεστιβάλ 

Κινητικότητα̋ – µε υπαίθριε̋ αγορέ̋, 

επιδείξει̋ ηλεκτρικών οχηµάτων, εκθέσει̋ 

ποδηλάτου, συναυλίε̋, αθλητικέ̋ εκδηλώσει̋, 

χορού̋ και υπαίθρια θεάµατα, ποδηλατικού̋ 

αγώνε̋ ταχύτητα̋, συναντήσει̋ πρακτικού 

χαρακτήρα, κινηµατογραφικέ̋ ταινίε̋, εκθέσει̋ 

και καλλιτεχνικέ̋ επιδείξει̋ στου̋ δρόµου̋. Η 

πόλη τη̋ Almada βελτίωσε επίση̋ την οδική 

υποδοµή για του̋ πεζού̋ και του̋ ποδηλάτε̋ και 

δηµιούργησε πολλέ̋ θέσει̋ πάρκινγκ για 

ποδήλατα και σταθµού̋ φόρτιση̋ ποδηλάτων και 

ηλεκτρικών οχηµάτων. Για την Ηµέρα Χωρί̋ 

Αυτοκίνητα, η Almada µετέτρεψε το ιστορικό και 

το εµπορικό κέντρο σε πεζόδροµο.  

Η ΕΕΚ 2011 θα πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα 16 

― 22 Σεπτεµβρίου και θα αφορά την 

«Εναλλακτική Κινητικότητα».  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.mobilhttp://www.mobilhttp://www.mobilhttp://www.mobilityweek.eu/ityweek.eu/ityweek.eu/ityweek.eu/    
 

Το Αναπτυξιακό Σχέδιο για τι̋ Αγροτικέ̋ Το Αναπτυξιακό Σχέδιο για τι̋ Αγροτικέ̋ Το Αναπτυξιακό Σχέδιο για τι̋ Αγροτικέ̋ Το Αναπτυξιακό Σχέδιο για τι̋ Αγροτικέ̋ 

Υποδοµέ̋ τη̋ Βιέννη̋Υποδοµέ̋ τη̋ Βιέννη̋Υποδοµέ̋ τη̋ Βιέννη̋Υποδοµέ̋ τη̋ Βιέννη̋    
 

Καθώ̋ ο τοµέα̋ τη̋ γεωργία̋ υφίσταται τι̋ 

συνέπειε̋ τη̋ παγκόσµια̋ κρίση̋ λόγω τη̋ 

σύνδεση̋ των αγροτικών πρὀόντων µε τον τοµέα 

τη̋ ενέργεια̋ και η ζήτηση των καταναλωτών 

για οργανικά πρὀόντα αυξάνεται, η Βιέννη, τη̋ 

οποία̋ το 17% του εδάφου̋ τη̋ αποτελείται από 

γεωργικέ̋ εκτάσει̋, 898 φάρµε̋, αµπελώνε̋ 
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και κήπου̋, εκπόνησε ένα αναπτυξιακό σχέδιο, ω̋ 

συνέχεια τη̋ Πολιτική̋ τη̋ Πράσινη̋ Ζώνη̋ 

(1995), για την προστασία τη̋ περιαστική̋ 

πράσινη̋ ζώνη̋, την καθοδήγηση των αγροτών 

σχετικά µε τι̋ µακροπρόθεσµε̋ επενδύσει̋ του̋ 

και τη αξιοποίηση των ειδικών ευκαιριών 

πώληση̋ των πρὀόντων σε µια ευµεγέθη και 

εξειδικευµένη αγορά. 

 

 
 

Η βασική λειτουργία του αναπτυξιακού σχεδίου 

έγκειται στην παροχή µια̋ βάση̋ λήψη̋ 

αποφάσεων για την ανάδειξη αγροτικών 

περιοχών, δεδοµένου του κατασκευαστικού και 

οικοδοµικού οργασµού που παρατηρείται το 

τελευταίο χρονικό διάστηµα στην πρωτεύουσα τη̋ 

Αυστρία̋ και τη συντήρηση υφιστάµενων 

προτύπων εγκατάσταση̋ και βιώσιµων µοντέλων 

χρήση̋ γη̋. 

 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το αναπτυξιακό 

σχέδιο τη̋ Βιέννη̋ αποτελεί καλή πρακτική για το 

πρόγραµµα ανθρωπίνων οικισµών των Ηνωµένων 

Εθνών (UIN-HABITAT) από το 2004. 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://tinavienna.at/viennashttp://tinavienna.at/viennashttp://tinavienna.at/viennashttp://tinavienna.at/viennas----developmentdevelopmentdevelopmentdevelopment----planplanplanplan----forforforfor----

agriculturalagriculturalagriculturalagricultural----structuresstructuresstructuresstructures 

 

Από τι̋ ∆ηµιουργικέ̋ Βιοµηχανίε̋ στι̋ Από τι̋ ∆ηµιουργικέ̋ Βιοµηχανίε̋ στι̋ Από τι̋ ∆ηµιουργικέ̋ Βιοµηχανίε̋ στι̋ Από τι̋ ∆ηµιουργικέ̋ Βιοµηχανίε̋ στι̋ 

∆ηµιουργικέ̋ Πόλει̋∆ηµιουργικέ̋ Πόλει̋∆ηµιουργικέ̋ Πόλει̋∆ηµιουργικέ̋ Πόλει̋ 

 

Η διερεύνηση τη̋ δυνατότητα̋ µικρών πόλεων µε 

αγροτική ενδοχώρα να αναπτύξουν ένα δυναµικό 

δηµιουργικό περιβάλλον και δηµιουργικέ̋ 

βιοµηχανίε̋ αποτελεί το αντικείµενο του σχεδίου 

 

 

Από τι̋ ∆ηµιουργικέ̋ Βιοµηχανίε̋ στο 

∆ηµιουργικό Χώρο: Ανανεώνοντα̋ τη Τοπική 

Αναπτυξιακή Ατζέντα στι̋ µικρο-µεσαίε̋ Πόλει̋, 

στο πλαίσιο τη̋ κοινοτική̋ πρωτοβουλία̋ 

URBACT. Με επικεφαλή̋ την πορτογαλική πόλη 

Obidos και τη συµµετοχή 10 ευρωπἀκών πόλεων, 

η εν λόγω πρωτοβουλία εξετάζει την ανάπτυξη 

δηµιουργικών συµπλεγµάτων σε χαµηλή̋ 

πληθυσµιακά πυκνότητα̋ αστικέ̋ περιοχέ̋. Εν 

προκειµένω, ο δυναµικό̋ ρόλο̋ ενό̋ δηµιουργικού 

οικοσυστήµατο̋, που περιλαµβάνει τη 

δηµιουργική τάξη και του̋ επιχειρηµατίε̋ 

(ανθρώπινο̋ παράγοντα̋), τι̋ δηµιουργικέ̋ 

βιοµηχανίε̋ (οικονοµία) και τι̋ δηµιουργικέ̋ 

πόλει̋ (χώρο̋) που ξεπερνά την οικονοµική κρίση 

και αναθεωρεί τι̋ τοπικέ̋ αναπτυξιακέ̋ 

στρατηγικέ̋ στι̋ περισσότερε̋ πόλει̋, αποτελεί 

τη µέριµνα των εταίρων τη̋ εν λόγω σύµπραξη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://urbact.eu/fileadmin/Projectshttp://urbact.eu/fileadmin/Projectshttp://urbact.eu/fileadmin/Projectshttp://urbact.eu/fileadmin/Projects/Creative_Cluster/Creative_Cluster/Creative_Cluster/Creative_Cluster

s/documents_media/from_creative_industries_to_thes/documents_media/from_creative_industries_to_thes/documents_media/from_creative_industries_to_thes/documents_media/from_creative_industries_to_the

_creative_place.pdf_creative_place.pdf_creative_place.pdf_creative_place.pdf    
 

Οδηγοί για την ανάπτυξη µια̋ βιώσιµη̋ Οδηγοί για την ανάπτυξη µια̋ βιώσιµη̋ Οδηγοί για την ανάπτυξη µια̋ βιώσιµη̋ Οδηγοί για την ανάπτυξη µια̋ βιώσιµη̋ 

στρατηγική̋ κινητικότητα̋στρατηγική̋ κινητικότητα̋στρατηγική̋ κινητικότητα̋στρατηγική̋ κινητικότητα̋ 

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου PRESTO, µε τη συµµετοχή 

πέντε ευρωπἀκών πόλεων,  εκπονήθηκαν 4 

οδηγοί και 25 ενηµερωτικά δελτία για την 

ανάπτυξη µια̋ βιώσιµη̋ στρατηγική̋ 

κινητικότητα̋ για του̋ δήµου̋. Πιο συγκεκριµένα, 

αντικείµενο αυτών των εκδόσεων είναι η 

ανάπτυξη µια̋ αποτελεσµατική̋ πολιτική̋ για το 

ποδήλατο στην πόλη, τη    δηµιουργία υψηλή̋ 

ποιότητα̋ υποδοµών και την καλλιέργεια µια̋ 

ανάλογη̋ κουλτούρα̋ στον τοπικό πληθυσµό. Ο  
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πρώτο̋ οδηγό̋ παρουσιάζει ένα γενικό πλαίσιο 

για την κατάρτιση µια̋ ολοκληρωµένη̋ πολιτική̋ 

για το ποδήλατο, ταξινοµώντα̋ τι̋ πόλει̋ σε 

κατηγορίε̋ ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξη̋ 

τη̋ ποδηλατική̋ πολιτική̋ του̋. Οι άλλοι τρει̋ 

οδηγοί καλύπτουν αντιστοίχω̋ ζητήµατα που 

αφορούν τι̋ υποδοµέ̋, την προβολή και τα 

ηλεκτρικά ποδήλατα.  

 

 
 

Το σχέδιο PRESTO (Προωθώντα̋ την ποδηλασία 

για τον καθένα ω̋ καθηµερινό µέσο µεταφορά̋) 

συγχρηµατοδοτείται από το ευρωπἀκό 

πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ Ενέργεια-Ευρώπη’. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.prestohttp://www.prestohttp://www.prestohttp://www.presto----cycling.eu/en/policycycling.eu/en/policycycling.eu/en/policycycling.eu/en/policy----
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Σύσταση Παρατηρητηρίου Οικονοµική̋ Σύσταση Παρατηρητηρίου Οικονοµική̋ Σύσταση Παρατηρητηρίου Οικονοµική̋ Σύσταση Παρατηρητηρίου Οικονοµική̋ 

Ανάκαµψη̋ των ΠόλεωνΑνάκαµψη̋ των ΠόλεωνΑνάκαµψη̋ των ΠόλεωνΑνάκαµψη̋ των Πόλεων 

 

Στη σύσταση ενό̋ παρατηρητηρίου για την 

οικονοµική ανάκαµψη των πόλεων προχώρησε το 

Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και 

Περιφερειών (CEMR) στι̋ 18 φεβρουαρίου τ.ε. µε 

σκοπό τη συλλογή στοιχείων, την εύρεση τρόπων 

αντιµετώπιση̋ επιµέρου̋ προκλήσεων τη̋ 

οικονοµική̋ κρίση̋ και τη διάχυση καινοτόµων 

πρακτικών και λύσεων για την οικονοµική 

ανάκαµψη. 

 
Το δυναµικό των τοπικών και περιφερειακών  

 

αρχών για το ξεπέρασµα τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋ 

δεν έχει πλήρω̋ αξιοποιηθεί από τα κράτη-µέλη 

τη̋ ΕΕ και το CEMR υπογραµµίζει τα ποιοτικά και 

αναπτυξιακά στοιχεία µια̋ κοινοτική̋ πολιτική̋ 

που δεν περιορίζεται  από του̋ στόχου̋ τη̋ 

µεγέθυνση̋, τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ και τη̋ 

ενιαία̋ αγορά̋. 

 

Μέχρι σήµερα, οι συµµετέχοντε̋ στο 

Παρατηρητήριο προέρχονται από την 

µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία για την τοπική 

αυτοδιοίκηση και τι̋ δηµόσιε̋ υπηρεσίε̋ (LGI-

OSI), το Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋ (Κογκρέσο 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών), το 

Ευρωπἀκό Παρατηρητήριο για την Εδαφική 

Ανάπτυξη και Συνοχή (ESPON), το Ευρωπἀκό 

Κοινωνικό ∆ίκτυο (ESN) και την Ένωση των 

φορέων τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ τη̋ ∆ανία̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=2024http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=2024http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=2024http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=2024    
 

Ηλιακοί ∆ρόµοι: Η επόµενη επανάσταση Ηλιακοί ∆ρόµοι: Η επόµενη επανάσταση Ηλιακοί ∆ρόµοι: Η επόµενη επανάσταση Ηλιακοί ∆ρόµοι: Η επόµενη επανάσταση 

σσσστην ηλιακή ενέργειατην ηλιακή ενέργειατην ηλιακή ενέργειατην ηλιακή ενέργεια 

 

Ένα πρωτότυπο µονοπάτι για την κίνηση 

ποδηλάτων δηµιουργείται αυτή τη χρονική 

περίοδο στην ολλανδική πόλη Κροµενί, λίγα 
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πόλη̋ που θα λειτουργούσε ω̋ πρωτεύουσα τη̋ 

Ευρώπη̋. Σύµφωνα µε µελέτη που 

παρουσιάστηκε στο ετήσιο φόρουµ του 

Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη στι̋ Βρυξέλλε̋, η απάντηση θα 

µπορούσε να δοθεί στο πλαίσιο κριτηρίων που 

αφορούν τη βαρύτητα τη̋ πόλη̋ σε τέσσερα 

επίπεδα: 

 

� ∆ιπλωµατικό: η απόσταση αποτελεί τον 

βασικό παράγοντα. 

� ∆ηµογραφικό: το σχετικό µέγεθο̋ του 

πληθυσµού κρίνεται σηµαντικό στοιχείο. 

� Μητροπολιτικό κέντρο: λαµβάνεται υπόψη 

η σύνθεση του πληθυσµού των ατόµων 

που συµµετέχουν στι̋ δράσει̋ τη̋ ΕΕ. 

� Αστικό: ο αριθµό̋ και η σηµασία των 

Γραµµατειών των διεθνών οργανισµών και 

των ΜΚΟ που εδρεύουν στην εν λόγω πόλη 

συνιστά βαρόµετρο για τη διεθνικότητά 

τη̋. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εν λόγω µελέτη η 

πόλη των Βρυξελλών καταλαµβάνει την πρώτη 

θέση µόνον στο τελευταίο επίπεδο, καθώ̋ στα 

υπόλοιπα σενάρια που εξετάζονται η 

πρωτεύουσα τη̋ ΕΕ κρίνεται πιο κατάλληλο να 

έχει την έδρα τη̋ προ̋ στην νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Η Πράγα, η Φραγκφούρτη, το Μόναχο και 

η Βιέννη θα µπορούσαν να αµφισβητήσουν το 

προνόµιο που κατέχουν οι Βρυξέλλε̋ σήµερα. 
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UnionUnionUnionUnion 

 
 

χιλιόµετρα έξω από το Άµστερνταµ. Πρόκειται 

για µια πρωτοβουλία που συνδυάζει τα καλύτερα 

στοιχεία των οικολογικά φιλικών τύπων 

µεταφορά̋ και ενέργεια̋. Η ολοκλήρωση των 

αποκαλούµενων ‘ηλιακών δρόµων’ θα συνδράµει 

στο φωτισµό τη̋ πόλη̋, στη λειτουργία των 

φωτεινών σηµατοδοτών και ακόµη στην 

ενεργειακή πληρότητα των νοικοκυριών. 

Υπολογίζεται ότι κάθε ηλιακό̋ δρόµο̋ θα 

παράγει 50 Kwh ανά τετραγωνικό µέτρο ετησίω̋ 

και εποµένω̋ όσοι περισσότεροι δηµιουργηθούν 

τόση µεγαλύτερη θα είναι η διαθεσιµότητα 

καθαρή̋ ενέργεια̋ για την ολλανδική πόλη. Η 

ανωτέρω πρωτοβουλία ανήκει στο Ερευνητικό 

Ινστιτούτο TNO σε συνεργασία µε τη βόρεια 

επαρχία τη̋ Ολλανδία̋, Imtech. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://webecoist.com/2011/02/12/solhttp://webecoist.com/2011/02/12/solhttp://webecoist.com/2011/02/12/solhttp://webecoist.com/2011/02/12/sol----matesmatesmatesmates----

bikebikebikebike----pathpathpathpath----makesmakesmakesmakes----cleancleancleanclean----energyenergyenergyenergy----fromfromfromfrom----flatflatflatflat----surfacessurfacessurfacessurfaces/

    

Η ιδανΗ ιδανΗ ιδανΗ ιδανική πρωτεύουσα τη̋ Ευρωπἀκή̋ ική πρωτεύουσα τη̋ Ευρωπἀκή̋ ική πρωτεύουσα τη̋ Ευρωπἀκή̋ ική πρωτεύουσα τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋Ένωση̋Ένωση̋Ένωση̋ 

 

Λαµβάνοντα̋ υπόψη το ενδεχόµενο περαιτέρω 

διευρύνσεων τη̋ ΕΕ, αναπόφευκτα τίθεται το 

ερώτηµα για την επιλογή τη̋ πλέον κατάλληλη̋ 
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα        

    

Οι πιο βιώσιµε̋ πόλει̋ του κόσµουΟι πιο βιώσιµε̋ πόλει̋ του κόσµουΟι πιο βιώσιµε̋ πόλει̋ του κόσµουΟι πιο βιώσιµε̋ πόλει̋ του κόσµου 

 

Βάσει ενό̋ συνδυασµού κριτηρίων, όπω̋ το 

περιβάλλον, η υγειονοµική φροντίδα,  ο 

πολιτισµό̋ και οι υποδοµέ̋ το Βανκούβερ του 

Καναδά ανακηρύχθηκε για πέµπτη συνεχή 

χρονιά η πλέον βιώσιµη πόλη του κόσµου. 

Σύµφωνα µε νέα έκθεση του Econοmist 

Intelligence Unit, οι καναδικέ̋ πόλει̋ 

κυριαρχούν στην λίστα µε τι̋ πρώτε̋ 10 

πόλει̋ µε υψηλό επίπεδο ποιότητα̋ ζωή̋ 

παγκοσµίω̋ για το 2011, ενώ ακολουθούν 

εκείνε̋ τη̋ Αυστραλία̋.  

 

 

Γενικότερα, οι µεσαίου µεγέθου̋ πόλει̋, µε 

σχετικά µικρή πυκνότητα πληθυσµού που 

απολαµβάνει πλήρω̋ τα οφέλη των αστικών 

υποδοµών και αντιµετωπίζει λιγότερα 

προβλήµατα (εγκληµατικότητα, κυκλοφοριακή 

συµφόρηση, ατµοσφαιρική ρύπανση κτλ.), 

βρίσκονται πολύ ψηλά σε τέτοιου είδου̋ 

ταξινοµήσει̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?chttp://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?chttp://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?chttp://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?c

ampaignid=Liveability2011ampaignid=Liveability2011ampaignid=Liveability2011ampaignid=Liveability2011    

Το νέο σχέδιο του Λο̋ Άτζελε̋ για του̋ Το νέο σχέδιο του Λο̋ Άτζελε̋ για του̋ Το νέο σχέδιο του Λο̋ Άτζελε̋ για του̋ Το νέο σχέδιο του Λο̋ Άτζελε̋ για του̋ 

ποδηλατοδρόµου̋ποδηλατοδρόµου̋ποδηλατοδρόµου̋ποδηλατοδρόµου̋ 

 

Το πιο φιλόδοξο σχέδιο στην ιστορία τη̋ 

πόλεω̋ για τη λειτουργία ποδηλατοδρόµων 

ενεκρίθη από το δηµοτικό συµβούλιο του Λο̋ 

Άντζελε̋ την 1η Μαρτίου τ.ε., καθορίζοντα̋ 

 

 

 
 

ένα σύστηµα ποδηλατοδρόµων µήκου̋ 1.680 µιλίων 

σε συνδυασµό µε άλλε̋ πολιτικέ̋ φιλικέ̋ για του̋ 

ποδηλάτε̋. Εν προκειµένω, σχεδιάστηκαν τρία 

αλληλοσυνδεόµενα δίκτυα ποδηλατοδρόµων: το 

αξονικό δίκτυο (ποδηλατόδροµοι σε δρόµου̋ συχνή̋ 

κυκλοφορία̋), το γειτονικό δίκτυο (ποδηλατόδροµοι  

 

  
 

που διασχίζουν του̋ στενού̋ δρόµου̋ των 

συνοικιών) και πράσινο δίκτυο (ποδηλατόδροµοι 

κατά µήκο̋ των περιοχών αναψυχή̋).  Παρά τη 

σηµαντική δαπάνη που συνεπάγεται ένα τέτοιο 

σχέδιο, δεν είναι λίγοι που εκτιµούν ότι θα 

σηµατοδοτήσει µια πολιτιστική στροφή για τη ζωή 

του συνόλου των κατοίκων τη̋ αµερικανική̋ πόλη̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.labikeplan.org/public_involvement/http://www.labikeplan.org/public_involvement/http://www.labikeplan.org/public_involvement/http://www.labikeplan.org/public_involvement/    

 

∆ιαχείριση τη̋ Βιοποικιλότητα̋ από την ∆ιαχείριση τη̋ Βιοποικιλότητα̋ από την ∆ιαχείριση τη̋ Βιοποικιλότητα̋ από την ∆ιαχείριση τη̋ Βιοποικιλότητα̋ από την 

Τοπική ΑυτοδιοίκησηΤοπική ΑυτοδιοίκησηΤοπική ΑυτοδιοίκησηΤοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Η ανάγκη για την ύπαρξη ενό̋ οδηγού για τη 

διαχείριση τη̋ βιοποικιλότητα̋ από τι̋ τοπικέ̋ 

αρχέ̋ αποτέλεσε γενική απαίτηση των 21 εταίρων 

από την έναρξη τη̋ υλοποίηση̋ του προγράµµατο̋ 

Τοπική ∆ράση για τη Βιοποικιλότητα (LAB) που 

συντονίζει το διεθνέ̋ δίκτυο των τοπικών αρχών 
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για τη βιωσιµότητα (ICLEI) σε συνεργασία µε τη 

διεθνή ένωση για τη συντήρηση τη̋ φύση̋ (IUCN). 

Οι τοπικέ̋ αρχέ̋, αξιοποιώντα̋ την τρίχρονη 

εµπειρία του̋ από την εφαρµογή του LAB, 

προχώρησαν στην σύνταξη ενό̋ οδηγού µε 

πρακτικά παραδείγµατα, καλύπτοντα̋ τα εξή̋ 

θέµατα: αξιολόγηση βιοποικιλότητα̋, σχεδιασµό̋ 

και διαχείριση, συνδέοντα̋ τη βιοποικιλότητα µε 

άλλα ζητήµατα βιωσιµότητα̋, επικοινωνία, 

εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, τοπικέ̋ και 

παγκόσµιε̋ συµπράξει̋ και µηχανισµοί 

αναβάθµιση̋ τη̋ διαχείριση̋ τη̋ βιοποικιλότητα̋ 

σε τοπικό επίπεδο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iclei.org/index.php?id=11922http://www.iclei.org/index.php?id=11922http://www.iclei.org/index.php?id=11922http://www.iclei.org/index.php?id=11922    

Το παράΤο παράΤο παράΤο παράδειγµα του συστήµατο̋ ταχεία̋ δειγµα του συστήµατο̋ ταχεία̋ δειγµα του συστήµατο̋ ταχεία̋ δειγµα του συστήµατο̋ ταχεία̋ 

κίνηση̋ λεωφορείων τη̋ Λατινική̋ κίνηση̋ λεωφορείων τη̋ Λατινική̋ κίνηση̋ λεωφορείων τη̋ Λατινική̋ κίνηση̋ λεωφορείων τη̋ Λατινική̋ 

Αµερική̋ Αµερική̋ Αµερική̋ Αµερική̋  
 

Σε συνέδριο που διοργάνωσε το αµερικανικό 

Ινστιτούτο Brookings, το σύστηµα ταχεία̋ κίνηση̋ 

λεωφορείων που λειτουργεί εδώ και µια δεκαετία 

σε 97 πόλει̋ τη̋ Λατινική̋ Αµερική̋ αναδείχθηκε 

 

 

ω̋ η πλέον ενδεδειγµένη λύση για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατο̋ τη̋ 

κυκλοφοριακή̋ συµφόρηση̋ στι̋ αµερικανικέ̋ 

µεγαλουπόλει̋.  Πρόκειται για έναν ασφαλή, 

περιβαλλοντικά φιλικό και αποδοτικό εναλλακτικό 

προ̋ το σιδηροδροµικό δίκτυο βιώσιµο σύστηµα 

µεταφορών που εφαρµόζεται µε επιτυχία σε 

πόλει̋ όπω̋ η Μπογκοτά και το Μέξικο Σίτυ.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

htthtthtthttp://www.embarq.org/en/events/11/03/latinp://www.embarq.org/en/events/11/03/latinp://www.embarq.org/en/events/11/03/latinp://www.embarq.org/en/events/11/03/latin----

americaamericaamericaamerica----busbusbusbus----rapidrapidrapidrapid----transittransittransittransit----boomboomboomboom----lessonslessonslessonslessons----usususus----

publicpublicpublicpublic----transportationtransportationtransportationtransportation    

Σιγκαπούρη: Η πιο πράσινη πόλη τη̋ Σιγκαπούρη: Η πιο πράσινη πόλη τη̋ Σιγκαπούρη: Η πιο πράσινη πόλη τη̋ Σιγκαπούρη: Η πιο πράσινη πόλη τη̋ 

Ασία̋Ασία̋Ασία̋Ασία̋ 

 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε 

πριν τον καταστροφικό σεισµό στο Σεντά̓ τη̋ 

Ιαπωνία̋, αναφορικά µε την περιβαλλοντική 

απόδοση 22 ασιατικών πόλεων, η Σιγκαπούρη 

αναδείχθηκε ω̋ η πλέον πράσινη πόλη τη̋ 

ασιατική̋ ηπείρου. Εν προκειµένω, η  

 

 
 

Σιγκαπούρη πρώτευσε και στι̋ οκτώ σχετικέ̋ 

κατηγορίε̋: ενέργεια και διοξείδιο του άνθρακα, 

χρήσει̋ γη̋ και κτίρια, µεταφορέ̋, απορρίµµατα, 

υδάτινοι πόροι, ποιότητα ατµόσφαιρα̋, υγιεινή 

και περιβαλλοντική διακυβέρνηση.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.siemens.com/press/pool/de/events/201http://www.siemens.com/press/pool/de/events/201http://www.siemens.com/press/pool/de/events/201http://www.siemens.com/press/pool/de/events/201

1/corporate/20111/corporate/20111/corporate/20111/corporate/2011----02020202----asia/asianasia/asianasia/asianasia/asian----gcigcigcigci----reportreportreportreport----e.pdfe.pdfe.pdfe.pdf    
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Εθελοντικού Σώµατο̋ Ανθρωπιστική̋ Εθελοντικού Σώµατο̋ Ανθρωπιστική̋ Εθελοντικού Σώµατο̋ Ανθρωπιστική̋ Εθελοντικού Σώµατο̋ Ανθρωπιστική̋ 

Βοήθεια̋Βοήθεια̋Βοήθεια̋Βοήθεια̋ 

 
 

Τον περασµένο Νοέµβριο η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση για τη σύσταση 

του Ευρωπἀκού Σώµατο̋ Εθελοντών 

Ανθρωπιστική̋ Βοήθεια̋, όπω̋ προβλέπει η 

συνθήκη τη̋ Λισσαβώνα̋ (άρθρο 214.5). Στο 

έγγραφο αυτό εξετάζεται ο εθελοντισµό̋ στην 

Ευρώπη, καθορίζονται οι ανάγκε̋ του 

σώµατο̋ εθελοντών και απαριθµούνται οι 

πρὁποθέσει̋ για τη θετική συµβολή του στι̋ 

ανθρωπιστικέ̋ επιχειρήσει̋ τη̋ Ευρώπη̋. Το 

Ευρωπἀκό Σώµα Εθελοντών αναµένεται ότι θα 

προσδώσει προστιθέµενη αξία στα υπάρχοντα 

εθελοντικά προγράµµατα µε την επιλογή, 

εκπαίδευση και ανάπτυξη εθελοντών. Επίση̋, 

προβλέπεται ότι θα αναπτύξει σηµαντικέ̋ 

συνέργιε̋ µε τι̋ υπάρχουσε̋ εθελοντικέ̋ 

οργανώσει̋ και σχήµατα. Για να αποφευχθεί η 

αλληλοεπικάλυψη και η κατάχρηση των 

χρηµατοδοτήσεων, το Σώµα θα ενεργοποιείται 

µε γνώµονα τη ζήτηση και µε βάση τι̋ 

εκάστοτε ανάγκε̋, υποστηρίζοντα̋ το 

επιτόπου δυναµικό. 

 

Σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ διαβούλευση̋ είναι η 

συλλογή απόψεων σχετικά µε τη σύσταση του 

ανωτέρω σώµατο̋ και εν προκειµένω για το 

είδο̋ των προβλεπόµενων δράσεών του, τη 

σύνθεση του δυναµικού του, τα µέτρα 

υποστήριξη̋ των εθελοντών κ.α. 

 

Προθεσµία: 3 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 3 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 3 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 3 Μα˙ου 2011    
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ΕυφΕυφΕυφΕυφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋υεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋υεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋υεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋    

    
Στην Ανακοίνωση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ 

Ενέργεια 2020: Μια στρατηγική για     
 

∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

    
    

Μια βιοοικονοµία για την Ευρώπη και οι Μια βιοοικονοµία για την Ευρώπη και οι Μια βιοοικονοµία για την Ευρώπη και οι Μια βιοοικονοµία για την Ευρώπη και οι 

µελλοντικέ̋ προοπτικέ̋µελλοντικέ̋ προοπτικέ̋µελλοντικέ̋ προοπτικέ̋µελλοντικέ̋ προοπτικέ̋    
 

Με σκοπό την αξιοποίηση του καινοτόµου 

δυναµικού τη̋ βιο-οικονοµία̋ µε παράλληλη 

µείωση των παράπλευρων κοινωνικο-

οικονοµικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

η Ευρωπἀκή Επιτροπή προτείνει την 

πρωτοβουλία Ευρωπἀκή Στρατηγική και Σχέδιο 

∆ράση̋ προ̋ µια βιώσιµη βιο-οικονοµία µέχρι 

το 2020, το οποίο θα υιοθετηθεί µέχρι το τέλο̋ 

του τρέχοντο̋ έτου̋. Βασικό̋ σκοπό̋ αυτού του 

σχεδίου είναι η αντιµετώπιση των τεχνολογικών 

και κοινωνικών προκλήσεων στη δηµιουργία 

µια̋ βιο-οικονοµία̋ τα επόµενα 10 χρόνια, 

προσδίδοντα̋ ιδιαίτερη έµφαση στη βιώσιµη 

χρήση των φυσικών πόρων, στα ζητήµατα τη̋ 

ανταγωνιστικότητα̋ και του περιβάλλοντο̋.  

Ουσιαστικά το προτεινόµενο κείµενο λειτουργεί 

υποστηρικτικά τη̋ εµβληµατική̋ πρωτοβουλία̋ 

‘Καινοτόµο̋ Ένωση’ τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020, 

προσδίδοντα̋ περισσότερη συνοχή µεταξύ των 

διαφόρων πολιτικών και χρηµατοδοτικών 

εργαλείων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Εν 

προκειµένω, θα αναδειχθούν πολιτικέ̋ 

πρωτοβουλίε̋ που λαµβάνουν υπόψη τι̋ 

ανάγκε̋ των αγροτών, των ιχθυοκαλλιεργητών, 

των καταναλωτών και τη̋ κοινωνία̋ στο σύνολό 

τη̋.  

Προθεσµία:Προθεσµία:Προθεσµία:Προθεσµία: 2 Μα˙ου 2011 2 Μα˙ου 2011 2 Μα˙ου 2011 2 Μα˙ου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/research/consultations/bioecohttp://ec.europa.eu/research/consultations/bioecohttp://ec.europa.eu/research/consultations/bioecohttp://ec.europa.eu/research/consultations/bioeco

nomy/consultation_en.htmnomy/consultation_en.htmnomy/consultation_en.htmnomy/consultation_en.htm    

 

  

 



 

ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια, 

που δηµοσιεύτηκε πέρυσι τον Νοέµβριο, 

επισηµαίνεται ότι πρέπει να υποστηριχθούν οι 

καινοτόµε̋ ενοποιηµένε̋ ενεργειακέ̋ λύσει̋ σε 

τοπικό επίπεδο, που συµβάλλουν στη µετάβαση 

στι̋ αποκαλούµενε̋ «ευφυεί̋ πόλει̋». Οι αρχέ̋ 

τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ αντιπροσωπεύουν 

µείζονα παράγοντα τη̋ επιδιωκόµενη̋ αλλαγή̋ 

και κατά συνέπεια οι πρωτοβουλίε̋ του̋, όπω̋ 

το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, πρέπει να 

ενισχυθούν περαιτέρω. Οι πόλει̋ και οι αστικέ̋ 

περιοχέ̋ που καταναλώνουν µέχρι και το 80% 

τη̋ ενέργεια̋ αποτελούν ταυτόχρονα µέρο̋ του 

προβλήµατο̋ αλλά και µέρο̋ τη̋ λύση̋ για την 

επίτευξη µεγαλύτερη̋ ενεργειακή̋ απόδοση̋. 

Στι̋ 4 Φεβρουαρίου τ.ε. το Συµβούλιο των 

Υπουργών Περιβάλλοντο̋ κάλεσε την 

Ευρωπἀκή Επιτροπή να ξεκινήσει µια 

πρωτοβουλία για την εξοικονόµηση ενέργεια̋ 

στι̋ πόλει̋. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

πρωτοβουλία για τι̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ θα 

λειτουργήσει εντό̋ του σχεδίου για τη 

Στρατηγική Ενεργειακή Τεχνολογία, ενώ στη 

συνέχεια η πρωτοβουλία θα εξελιχθεί σε µια 

Καινοτόµο Ευρωπἀκή Σύµπραξη, όπω̋ 

προβλέπει η εµβληµατική πρωτοβουλία 

‘Καινοτόµο̋ Ένωση’. Σκοπό̋ εποµένω̋ τη̋ 

παρούσα̋ διαβούλευση̋ είναι η πρόταση ενό̋ 

ευρωπἀκού οράµατο̋ για τι̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ 

και Κοινότητε̋. 

    

Προθεσµία: 13 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 13 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 13 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 13 Μα˙ου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/energy/technology/consultatihttp://ec.europa.eu/energy/technology/consultatihttp://ec.europa.eu/energy/technology/consultatihttp://ec.europa.eu/energy/technology/consultati

ons/20110513_smart_cities_en.htmons/20110513_smart_cities_en.htmons/20110513_smart_cities_en.htmons/20110513_smart_cities_en.htm    
 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Προ̋ ένα κοινό πλαίσιο στρατηγική̋ Προ̋ ένα κοινό πλαίσιο στρατηγική̋ Προ̋ ένα κοινό πλαίσιο στρατηγική̋ Προ̋ ένα κοινό πλαίσιο στρατηγική̋ 

για τη χρηµατοδότηση τη̋ Έρευνα̋ και για τη χρηµατοδότηση τη̋ Έρευνα̋ και για τη χρηµατοδότηση τη̋ Έρευνα̋ και για τη χρηµατοδότηση τη̋ Έρευνα̋ και 

τη̋ Κτη̋ Κτη̋ Κτη̋ Καινοτοµία̋ τη̋ ΕΕαινοτοµία̋ τη̋ ΕΕαινοτοµία̋ τη̋ ΕΕαινοτοµία̋ τη̋ ΕΕ 

 

Στι̋ 9 Φεβρουαρίου τ.ε. η Ευρωπἀκή Επιτροπή 

παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο µε τίτλο Από τι̋ 

προκλήσει̋ στι̋ ευκαιρίε̋: προ̋ ένα κοινό 

πλαίσιο στρατηγική̋ για τη χρηµατοδότηση τη̋ 

έρευνα̋ και τη̋ καινοτοµία̋ στην ΕΕ , η οποία 

προτείνει σηµαντικέ̋ αλλαγέ̋ στη 

χρηµατοδότηση τη̋ έρευνα̋ και τη̋ 

καινοτοµία̋ στην ΕΕ, καθιστώντα̋ τη 

συµµετοχή ευκολότερη για του̋ δικαιούχου̋, 

αυξάνοντα̋ την επιστηµονική και οικονοµική  

 

 

απήχηση καθώ̋ και την προστιθέµενη αξία των 

δράσεων. Οι προτεινόµενε̋ αλλαγέ̋ θα 

ισχύσουν µετά το 2013 και η Επιτροπή ζητεί 

από του̋ ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋ να 

καταθέσουν τι̋ απόψει̋ του̋ για τα θέµατα 

που θίγονται στην Πράσινη Βίβλο. 
 
Προθεσµία: 20 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 20 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 20 Μα˙ου 2011Προθεσµία: 20 Μα˙ου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/research/csfri/ihttp://ec.europa.eu/research/csfri/ihttp://ec.europa.eu/research/csfri/ihttp://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfmndex_en.cfmndex_en.cfmndex_en.cfm    

 



 
 

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

 

Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋     

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο 

∆ηµόσια̋ ∆ι∆ηµόσια̋ ∆ι∆ηµόσια̋ ∆ι∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (οίκηση̋ (οίκηση̋ (οίκηση̋ (EIPAEIPAEIPAEIPA))))    
 
 

    

How to Develop a Convincing Project Strategy for How to Develop a Convincing Project Strategy for How to Develop a Convincing Project Strategy for How to Develop a Convincing Project Strategy for 

EU Funding: Dos and Donts for Local and Regional EU Funding: Dos and Donts for Local and Regional EU Funding: Dos and Donts for Local and Regional EU Funding: Dos and Donts for Local and Regional 

ActorsActorsActorsActors    

Ηµεροµηνία: 4444----6 Μα˙ου6 Μα˙ου6 Μα˙ου6 Μα˙ου 201 201 201 2011111 

Τόπο̋: ΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνη    

Πληροφορίε̋:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4358=4358=4358=4358    

    

Writing for the Writing for the Writing for the Writing for the Internet and Beyond: New Internet and Beyond: New Internet and Beyond: New Internet and Beyond: New 

Approaches to Producing Concise and Attractive Approaches to Producing Concise and Attractive Approaches to Producing Concise and Attractive Approaches to Producing Concise and Attractive 

TextsTextsTextsTexts    

Ηµεροµηνία: 16161616----17 Μα˙ου17 Μα˙ου17 Μα˙ου17 Μα˙ου 201 201 201 2011111 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4331http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4331http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4331http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4331    

    

Embracing the Future of Communication: Putting Embracing the Future of Communication: Putting Embracing the Future of Communication: Putting Embracing the Future of Communication: Putting 

Social Media toSocial Media toSocial Media toSocial Media to Use in Public Administration Use in Public Administration Use in Public Administration Use in Public Administration    

Ηµεροµηνία: 17171717----18 Μα˙ου18 Μα˙ου18 Μα˙ου18 Μα˙ου 201 201 201 2011111 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4299http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4299http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4299http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4299    

    

Implementing the Structural Funds Regulations Implementing the Structural Funds Regulations Implementing the Structural Funds Regulations Implementing the Structural Funds Regulations 

2007200720072007----2013201320132013    

Ηµεροµηνία: 19191919----20 Μα˙ου20 Μα˙ου20 Μα˙ου20 Μα˙ου 201 201 201 2011111 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////activitiesactivitiesactivitiesactivities09/09/09/09/showshowshowshow/&/&/&/&tidtidtidtid=4335=4335=4335=4335    

    
 

    

    
 

Improving Member States Asylum Systems and Improving Member States Asylum Systems and Improving Member States Asylum Systems and Improving Member States Asylum Systems and 

Defining Good PracticesDefining Good PracticesDefining Good PracticesDefining Good Practices    

Ηµεροµηνία: 19191919----20 Μα˙ου20 Μα˙ου20 Μα˙ου20 Μα˙ου 201 201 201 2011111 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4390http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4390http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4390http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4390    

    

FinanFinanFinanFinancial Instruments for Environmental Policies: cial Instruments for Environmental Policies: cial Instruments for Environmental Policies: cial Instruments for Environmental Policies: 

State Aid, Public Procurement, Structural Funds and State Aid, Public Procurement, Structural Funds and State Aid, Public Procurement, Structural Funds and State Aid, Public Procurement, Structural Funds and 

MarketMarketMarketMarket----Based Instruments Based Instruments Based Instruments Based Instruments     

Ηµεροµηνία: 23232323----24 Μα˙ου24 Μα˙ου24 Μα˙ου24 Μα˙ου 201 201 201 2011111 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////activitiesactivitiesactivitiesactivities09/09/09/09/showshowshowshow/&/&/&/&tidtidtidtid=4501=4501=4501=4501    

    

Appraising, PriorAppraising, PriorAppraising, PriorAppraising, Prioritising and Procuring Public Sector itising and Procuring Public Sector itising and Procuring Public Sector itising and Procuring Public Sector 

Capital Investment Projects Capital Investment Projects Capital Investment Projects Capital Investment Projects ---- What are the Options?  What are the Options?  What are the Options?  What are the Options? 

PublicPublicPublicPublic----Private Partnerships (PPP) v Conventional Private Partnerships (PPP) v Conventional Private Partnerships (PPP) v Conventional Private Partnerships (PPP) v Conventional 

ProcurementProcurementProcurementProcurement    

Ηµεροµηνία: 24242424----25 25 25 25 Μα˙ουΜα˙ουΜα˙ουΜα˙ου 201 201 201 2011111 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&thttp://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&thttp://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&thttp://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4516id=4516id=4516id=4516    

    

Recent Developments in European Public Recent Developments in European Public Recent Developments in European Public Recent Developments in European Public 

Procurement and Case LawProcurement and Case LawProcurement and Case LawProcurement and Case Law    

Ηµεροµηνία:26262626----27 Μα˙ου27 Μα˙ου27 Μα˙ου27 Μα˙ου 201 201 201 2011111    

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    
Πληροφορίε̋:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4341http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4341http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4341http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4341    
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Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋    
 

Triumph of the City: How Our Greatest Triumph of the City: How Our Greatest Triumph of the City: How Our Greatest Triumph of the City: How Our Greatest 

Invention Makes Us Richer, Smarter, Invention Makes Us Richer, Smarter, Invention Makes Us Richer, Smarter, Invention Makes Us Richer, Smarter, 

Greener, Healthier and HappierGreener, Healthier and HappierGreener, Healthier and HappierGreener, Healthier and Happier    
Σελ.456 

Συγγραφέα̋: Edward L. Glaeser 

Εκδ. Macmillan 

Tηλ:  +44 (0)20 7014 6000 

Fax: +44 (0)20 7014 6001 

    
    

Ο Θρίαµβο̋ τη̋ Πόλη̋ υπογραµµίζει την 

αυξανόµενη επιρροή των πόλεων σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Αυτό δεν σηµαίνει, σύµφωνα µε τον  

συγγραφέα-οικονοµολόγο Edward Glaeser ότι δεν 

υφίστανται µεγάλε̋ πληγέ̋ στι̋ σύγχρονε̋ 

πόλει̋, όπω̋  η εγκληµατικότητα, οι κοινωνικέ̋ 

εντάσει̋, η ατµοσφαιρική ρύπανση κ.α., ωστόσο, 

µια εµπνευσµένη ηγεσία µπορεί να κινητοποιήσει 

τον τοπικό πληθυσµό για την ανανέωση των 

υποδοµών του̋. Από την άλλη µεριά, οι πόλει̋ 

µπορεί να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο για 

έναν πράσινο πλανήτη, περιορίζοντα̋ σηµαντικά 

τι̋ εκποµπέ̋ διοξειδίου του άνθρακα, 

προωθώντα̋ βιώσιµου̋ τρόπου̋ µεταφορά̋ και 

εφαρµόζοντα̋ τι̋ κατάλληλε̋ φορολογικέ̋  

 

  

πολιτικέ̋ για την αποτροπή τη̋ διεύρυνση̋ του 

προαστικού ιστού του̋. Η αξία του εν λόγω έργου 

έγκειται ακριβώ̋ στην ανάδειξη των κοινών 

παγκόσµιων προκλήσεων για τι̋ πόλει̋ και στην 

ανάγκη για µια περισσότερο παγκόσµια 

αντιµετώπιση και διάλογο σε µια σειρά τοµεί̋, 

όπω̋ το µεταναστευτικό και το δηµογραφικό 

ζήτηµα. 

 

Ευρωπἀκή Αστική Ιστοριογραφία. Τάσει̋ Ευρωπἀκή Αστική Ιστοριογραφία. Τάσει̋ Ευρωπἀκή Αστική Ιστοριογραφία. Τάσει̋ Ευρωπἀκή Αστική Ιστοριογραφία. Τάσει̋ 

και Προοπτικέ̋και Προοπτικέ̋και Προοπτικέ̋και Προοπτικέ̋    
Σελ.178 

Συλλογικό έργο 

Εκδ. ∆ΙΟΝΙΚΟΣ 

(τηλ.& fax: 210 3801777) 

 

 
 

Το αίτηµα για βιώσιµε̋ πόλει̋ αποτελεί ένα από 

τα πιο κρίσιµα προβλήµατα των αναπτυγµένων 

χωρών του κόσµου σήµερα. Οι διαστάσει̋ του, 

ωστόσο, δεν µπορούν να κατανοηθούν χωρί̋ τη 

γνώση του παρελθόντο̋. ∆ηλαδή, πώ̋ οι 

σύγχρονε̋ πόλει̋ γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν, 

ποια είναι η ιστορία του̋. Η έκδοση του 

συλλογικού αυτού τόµου υπαγορεύτηκε από την 

ανάγκη να γνωρίσει τόσο το ακαδηµἀκό όσο και 

το ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα τι̋ νέε̋ τάσει̋ και 

τι̋ προοπτικέ̋ ενό̋ από του̋ πιο δυναµικού̋ 

κλάδου̋ τη̋ σύγχρονη̋ ιστοριογραφία̋: τη̋ 

αστική̋ ιστορία̋ ή τη̋ ιστορία̋ των πόλεων.  

 
 



    

    

    

    

    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣ    
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Για τον συνεχή εµπλουτισµό του δελτίου µε καλές πρακτικές και δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 
που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά και για την καλύτερη δυνατή προβολή αυτών, 
παρακαλούνται οι ∆ήµοι, οι Περιφέρειες και οι Ενώσεις αυτών όπως µας γνωρίζουν σε τακτική βάση 
και µε ηλεκτρονικό τρόπο οτιδήποτε αφορά στις διεθνείς συνεργασίες, δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδριά 
τους αλλά και βέλτιστες πρακτικές και έργα τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 
Επίσης, παρακαλούνται οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων  όπως αναρτήσουν 
το δελτίο στις οικείες ιστοσελίδες τους. 
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1. 1. 1. 1. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους 

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

Tο 2011 αποτελεί το πέµπτο έτος υλοποίησης των 

επιµέρους δράσεων του Προγράµµατος, του οποίου το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆/νση Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών) αποτελεί το 

εθνικό σηµείο επαφής. Στη διάρκεια του έτους το 

Πρόγραµµα θα υλοποιηθεί εντός του ακόλουθου 

πολιτικού πλαισίου: 

 

Ø Μέσα στο 2011 θα αποτυπωθούν τα πρώτα 

αποτελέσµατα όσον αφορά στα δικαιώµατα 

του πολίτη µετά την ενσωµάτωση του Χάρτη 

των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στη Συνθήκη της 

Λισσαβώνας. 

Ø Το 2011 θα αποτελέσει το πρώτο έτος 

εφαρµογής της Στρατηγικής για έξυπνη, 

βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη για 

την Ευρώπη του 2020. 

Ø Το 2011 έχει οριστεί ως Ευρωπα�κό Έτος 

Εθελοντικών δράσεων που προάγουν την ενεργό 

ιδιότητα του πολίτη. 



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

πολιτών σύµφωνα µε το βασικό στόχο του  

Προγράµµατος «να έλθουν σε επαφή οι πολίτες 

των τοπικών κοινωνιών από όλη την Ευρώπη για 

να µοιραστούν και να ανταλλάξουν εµπειρίες, 

γνώµες και αξίες, για να πάρουν µαθήµατα από 

την ιστορία και για να δηµιουργήσουν για το 

µέλλον». Η δράση ενθαρρύνει συναντήσεις, 

ανταλλαγές και συζητήσεις µεταξύ Ευρωπαίων 

πολιτών από διαφορετικές χώρες µε 

διαφορετικούς τρόπους.     

Μέτρο 1.1 Συναντήσεις Πολιτών Αδελφοποιηµένων 
Πόλεων 

 
Οι συναντήσεις πολιτών αφορούν στην άµεση  

συµµετοχή των πολιτών αδελφοποιηµένων 

πόλεων ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο της 

προετοιµασίας της επισηµοποίησης της  

σχέσης τους. Οι εκδηλώσεις που οργανώνονται 

στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν 

θεµατικό περιεχόµενο σύµφωνα µε τις 

προτεραιότητες του Προγράµµατος. 

    

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

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

 

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

 
Μέτρο 2.1 Σχέδια Πολιτών  

 
Στόχος του µέτρου «Σχέδια των πολιτών» είναι η 

διερεύνηση καινοτόµων µεθόδων και 

προσεγγίσεων για την ενθάρρυνση της ενεργού 

συµµετοχής των πολιτών σε ευρωπα�κό επίπεδο 

και την παρότρυνση του διαλόγου µεταξύ των 

ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπα�κών 

θεσµικών οργάνων. Στο πλαίσιο του παρόντος 

µέτρου θα υποστηριχθούν διάφορα σχέδια 

διεθνικής και διατοµεακής διάστασης, στα οποία 

συµµετέχουν άµεσα πολίτες. ∆ίνεται 

προτεραιότητα σε σχέδια που στοχεύουν στην 

ενθάρρυνση της συµµετοχής σε τοπικό επίπεδο. 

Τα σχέδια των πολιτών αναµένεται να: 

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

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

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

6/20116/20116/20116/2011                        
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διαφορετικών ενδιαφεροµένων που προωθούν την 

ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα 

κοινά, συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη 

ανταπόκριση στους στόχους του προγράµµατος 

και µεγιστοποιώντας τον συνολικό αντίκτυπο και 

την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος.  
 
Τα µέτρα υποστήριξης αναµένεται να 

χρηµατοδοτήσουν δραστηριότητες που 

υλοποιούνται από δοµές όπως πλατφόρµες και 

δίκτυα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την 

ενίσχυση όλων των δράσεων του προγράµµατος, 

συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην εύρυθµη 

εφαρµογή του προγράµµατος και διασφαλίζοντας 

ευρεία διεθνική κάλυψη προς όφελος των 

δυνητικών ενδιαφεροµένων του προγράµµατος 

µέσω των ακόλουθων τύπων δραστηριοτήτων: 

 

Ø µαθήµατα κατάρτισης, τα οποία 

επιτρέπουν στους δυνητικούς αιτούντες 

του προγράµµατος «Ευρώπη για τους 

πολίτες» να αναπτύξουν τις γνώσεις και 

τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη 

διαχείριση σχεδίων καλής ποιότητας, 

Ø µαθήµατα ενηµέρωσης, τα οποία 

προωθούν το πρόγραµµα «Ευρώπη για 

τους πολίτες» ή το συγκεκριµένο µέτρο του 

και στοχεύουν στην ανταλλαγή εµπειριών 

και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των 

υφιστάµενων και των δυνητικών 

ενδιαφεροµένων του προγράµµατος, 

Ø δηµιουργία πλατφορµών, οι οποίες 

διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων και 

τη δικτύωση µεταξύ υφιστάµενων και 

δυνητικών ενδιαφεροµένων του 

προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες». 

 

 

 

 
 

Ø ενθαρρύνουν τον διάλογο µεταξύ 

ευρωπαίων πολιτών και θεσµικών 

οργάνων της ΕΕ, ενδυναµώνοντας τη θέση 

των πολιτών όσον αφορά τις πολιτικές της 

ΕΕ και τον αντίκτυπό τους και 

διασφαλίζοντας κατάλληλη 

παρακολούθηση των απόψεων των 

πολιτών από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. 

 

Οι στόχοι αυτοί µπορούν να επιτευχθούν µέσω της 

σύστασης επιτροπών πολιτών οι οποίες είναι 

ικανές να διατυπώσουν συστάσεις και µπορούν να 

ενσωµατωθούν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής 

σε ευρωπα�κό επίπεδο. Το σχέδιο πρέπει να 

αφορά οργανώσεις/θεσµικά όργανα από 

τουλάχιστον 5 συµµετέχουσες χώρες, εκ των 

οποίων τουλάχιστον µία να είναι κράτος µέλος 

της ΕΕ, και να αφορά τουλάχιστον 200 

συµµετέχοντες. 

 

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

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

 

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

 
Μέτρο 2.2 Μέτρα Υποστήριξης 
 
Σκοπός του µέτρου είναι η υποστήριξη 

δραστηριοτήτων οι οποίες µπορούν να έχουν ως 

αποτέλεσµα την εγκαθίδρυση µακροχρόνιων 

εταιρικών σχέσεων και δικτύων που θα 

προσεγγίσουν σηµαντικό αριθµό 
    

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

ΟΤΑ) από τουλάχιστον δύο (2) συµµετέχουσες 

χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον µία να είναι 

κράτος µέλος της ΕΕ. Η µέγιστη διάρκεια ενός 

σχεδίου είναι 12 µήνες. Η επιδότηση δεν είναι 

δυνατόν να υπερβαίνει το 80% των επιλέξιµων 

δαπανών    της σχετικής δράσης. Εποµένως, 

τουλάχιστον 20% των συνολικών εκτιµώµενων 

επιλέξιµων δαπανών πρέπει να προέρχεται από 

πηγές εκτός του προPπολογισµού της ΕΕ. 

    

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

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

 

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

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

αξίες όπως η ελευθερία, η δηµοκρατία και ο 

σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Για την 

πλήρη εκτίµηση της σηµασίας τους, είναι 

σηµαντικό να διατηρηθεί η µνήµη των 

παραβιάσεων των αρχών αυτών από τον ναζισµό 

και τον σταλινισµό στην Ευρώπη. ∆ιαφυλάσσοντας 

τη µνήµη των θυµάτων, διατηρώντας τους τόπους 

και τα αρχεία που συνδέονται µε εκτοπίσεις, οι 

Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν τη µνήµη του 

παρελθόντος, συµπεριλαµβανοµένων των 

σκοτεινών πλευρών του. Είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό να πραγµατοποιηθεί αυτό τώρα, 

καθώς οι µάρτυρες των γεγονότων αυτών 

σταδιακά χάνονται. 

 

    

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης µπορούν 

να υποστηριχθούν σχέδια των ακόλουθων τύπων: 

 

Ø σχέδια που συνδέονται µε τη διαφύλαξη 

των κυριότερων τοποθεσιών και µνηµείων 

που συνδέονται µε µαζικές εκτοπίσεις, των 

πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης και 

άλλων τόπων µαζικού µαρτυρίου και 

εξόντωσης της εποχής του ναζισµού, 

καθώς και των αρχείων που τεκµηριώνουν 

αυτά τα γεγονότα, και επίσης διαφύλαξη 

της µνήµης των θυµάτων καθώς και της 

µνήµης εκείνων που, υπό εξαιρετικά 

αντίξοες συνθήκες, έσωσαν ανθρώπινες 

ζωές από το ολοκαύτωµα, 

Ø σχέδια που συνδέονται µε τον σεβασµό της 

µνήµης των θυµάτων µαζικών εξοντώσεων 

και µαζικών εκτοπίσεων που συνδέονται µε 

τον σταλινισµό. 

 

    

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

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

    

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

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησηςΗλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησηςΗλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησηςΗλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης    

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών  

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών 

Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς 

Εθνικό σηµείο επαφής: Αντώνης Καρβούνης 

Τηλ: 210 3744735 

Φαξ: 210 3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

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

EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCoope

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

Θέλετε να συµµετάσχετε στην ενίσχυση της 

δηµοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό, αλλά και σε διεθνές 

επίπεδο; Η ∆ράση ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέους 

σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-

30 ετών. 

 

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

∆ράση 2 – Ευρωπα�κή Εθελοντική Υπηρεσία 

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

εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του 

εξωτερικού για διάστηµα 2 ως 12 µηνών; Το 

Πρόγραµµα «Ευρωπα�κή Εθελοντική Υπηρεσία» 

σας δίνει τη δυνατότητα αυτή! 

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

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

Ο στόχος της δράσης είναι να συµβάλλει στη 

συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της 

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

τον δια-πολιτισµικό διάλογο, την αµοιβαία 

κατανόηση και ανοχή µεταξύ των νέων, µέσα από 

τις ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης 

και δικτύωσης. 

    

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

    

 

    

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

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

Το πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» για την 

περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και 

ενδυνάµωση της δράσης και της συνεργασίας της 

Ευρωπα�κής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του 

προγράµµατος «Νεολαία» της περιόδου 2000-06 

και του προγράµµατος 2004-06 για την 

προώθηση των οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας. Με 

σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην 

κοινωνία ως πολιτών, το πρόγραµµα αποσκοπεί 

στην ενίσχυση του αισθήµατος ότι ανήκουν στην 

Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει επίσης να 

συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και 

κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να καταστήσει 

δυνατή την ανάπτυξη της αίσθησης της αµοιβαίας 

αλληλεγγύης και κατανόησης των νέων. Το 

πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό αποτελεί επίσης τη 

συνέχεια των στόχων της διαδικασίας της 

Λισσαβόνας. 

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

 

Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε οµάδες 

νέων και οργανώσεις νέων και δίνουν τη 

δυνατότητα σε µία ή περισσότερες οµάδες νέων, 

ηλικίας µεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή 

να φιλοξενηθούν από οµάδα νέων άλλης χώρας, 

προκειµένου να συµµετάσχουν µαζί σε κοινό 

πρόγραµµα δραστηριοτήτων.        

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

5555                        

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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3. Ευρωπα�κό 3. Ευρωπα�κό 3. Ευρωπα�κό 3. Ευρωπα�κό ΠρόγραµµαΠρόγραµµαΠρόγραµµαΠρόγραµµα----Πλαίσιο για Πλαίσιο για Πλαίσιο για Πλαίσιο για 

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

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

ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP) 

υποστηρίζει τις δραστηριότητες καινοτοµίας 

(συµπεριλαµβανόµενης της οικοκαινοτοµίας), 

προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στη 

χρηµατοδότηση και παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης των επιχειρήσεων στις περιφέρειες. 

Ενθαρρύνει την καλύτερη αφοµοίωση και χρήση 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) και βοηθά να αναπτυχθεί η 

κοινωνία της πληροφορίας. Επίσης προάγει την 

αυξηµένη χρήση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Το CIP 

αφορά την περίοδο 2007-2013 και ο συνολικός 

του προPπολογισµός είναι €3.621 εκατ. ευρώ.  

 

Το CIP διαιρείται σε τρία λειτουργικά 

προγράµµατα. Το κάθε πρόγραµµα έχει 

συγκεκριµένους στόχους που έχουν σκοπό να 

συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και την ικανότητα καινοτοµίας τους 

στους τοµείς δραστηριότητάς τους, για 

παράδειγµα τις ΤΠΕ ή τη βιώσιµη ενέργεια: 

 

• Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία. 

• Στήριξη πολιτικής για ΤΠΕ. 

• Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη 

 

Η πρόσκληση για το 2011 αφορά στους εξής 

τοµείς:  
Ø ΤΠΕ για οικονοµία χαµηλού άνθρακα και 

έξυπνη κινητικότητα,  
Ø Ψηφιακό περιεχόµενο,  

 

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

    

Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας, µέσα 

από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εµπειριών & 

καλών πρακτικών και τους ωθεί στην ευρωπα�κή 

σύµπραξη προς όφελος των νέων. 

 

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

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

    

Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την 

ευρωπα�κή συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας, 

ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωµένου 

διαλόγου µεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη 

πολιτικής και των νέων. 

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

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

Συντονίστρια Προγράµµατος: Αναστασία Φιλίνη,  

τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

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

portal.asp? cpage=NODE&cnode=45 

    

    

 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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σ 4. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου Μάθηση, 4. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου Μάθηση, 4. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου Μάθηση, 4. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου Μάθηση, 

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

Γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να συµβάλει, 

µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη της 

Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας βασισµένης 

στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, 

καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 

µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, 

παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του 

περιβάλλοντος για τις µελλοντικές γενιές.   

 

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά 

στις εξής πρωτοβουλίες: 

 

Μέρος A — Ευαισθητοποίηση σε εθνικό επίπεδο για 

τις στρατηγικές της δια βίου µάθησης και για την 

ευρωπα�κή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης 

και της επιµόρφωσης. 

Μέρος B — Υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας 

για την ανάπτυξη και την εφαρµογή στρατηγικών δια 

βίου µάθησης τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

 
 

Η κοινοτική συνεισφορά δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

75% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών.  Το 

ανώτατο ποσό των επιδοτήσεων ανά σχέδιο 

ανέρχεται σε 120 000 ευρώ για το Μέρος Α και σε 

350. 000 ευρώ για το Μέρος Β.   

    

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

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

Ίδρυµα Κρατικών ΥποτροφιώνΊδρυµα Κρατικών ΥποτροφιώνΊδρυµα Κρατικών ΥποτροφιώνΊδρυµα Κρατικών Υποτροφιών    

Μακρή 1 & ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 8, 117 42 Αθήνα 

Τηλ: 210 3726344-45 

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

funding/2011/call_ecet_2011_en.php 

 

 

 
 

 
Ø ΤΠΕ για την υγεία, την ευγηρία και την 

ένταξη,  
Ø ΤΠΕ για καινοτόµες κυβερνητικές και 

δηµόσιες υπηρεσίες,  
Ø Ανοικτή καινοτοµία για Internet-enabled 

υπηρεσίες.  

Για την εφαρµογή του προγράµµατος 

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

δράσεων ευρείας κλίµακας στα κράτη 

µέλη ή τις συνδεδεµένες χώρες για 

υφιστάµενες πρωτοβουλίες που θα 

βοηθήσουν να διασφαλιστεί η 

διαλειτουργικότητα λύσεων 

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

της εφαρµογής και την υιοθέτηση 

πρωτοποριακών υπηρεσιών που 

απευθύνονται στις ανάγκες των 

κυβερνήσεων των πολιτών και των 

επιχειρήσεων, 
Ø Θεµατικά ∆ίκτυα- για την υποστήριξη 

της ανταλλαγής εµπειριών και τη 

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

στήριξης της υιοθέτησης προτύπων και 

προδιαγραφών ώστε να καταστούν οι 

ευρωπα�κές ψηφιακές βιβλιοθήκες 

περισσότερο προσβάσιµες και 

εύχρηστες. 
 

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

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες: 

Γραµµατεία του ICT PSP,  

Tηλ.: 00322 296.8596 

Fax: 00322 296.8388 

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

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

Ν. Ξάνθης και  επικεφαλής του προγράµµατος, 

επεσήµανε ότι στόχος είναι οι αδελφοποιήσεις να 

µη περιορίζονται στην ανταλλαγή 

συγκροτηµάτων και πολιτιστικών δρώµενων, 

αλλά να προχωρήσουν σε συνεργασίες µε σκοπό 

την οικονοµική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του 

τουρισµού. Από τη µία πλευρά, πρέπει να 

ενεργοποιηθούν οι υπάρχουσες αδελφοποιήσεις, 

αλλά και από την άλλη να προωθηθούν και νέες.  

Το Εταιρικό Σχήµα που διαµορφώθηκε για την 

υλοποίηση του ανωτέρω έργου απαρτίζεται από 

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

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), την Ένωση 

ΟΤΑ Ροδόπης Βουλγαρίας (Union of Rhodope 

Municipalities-BG) και την Ένωση ΟΤΑ Μαύρης 

Θάλασσας Βουλγαρίας (Union of Bulgarian Black 

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

γνωρίζονται ως κινητήριοι µοχλοί σε επίπεδο 

σχεδιασµού και τα «οχήµατα» για την 

προσέγγιση, θα προσεγγιστούν 97 ∆ήµοι 

και Κοινότητες µε συνολικό πληθυσµό 1.857.062 

Ευρωπαίους πολίτες, που βρίσκονται στην εν 

λόγω περιοχή. Συγκεκριµένα στην περιοχή της 

Περιφέρειας ΑΜΘ και στους όµορους Νοµούς από 

την πλευρά της Βουλγαρίας, υπάρχει ένα σύνολο 

περίπου 25 σχέσεων αδελφοποιήσεων ή 

συνεργασιών. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

ΤΕ∆Κ Ξάνθης 

Σκρά 5 και Σωκράτους 

Τ.Κ. 67100 Ξάνθη 

Τ.Θ. 247 

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

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

και Πρωτοβουλίεςκαι Πρωτοβουλίεςκαι Πρωτοβουλίεςκαι Πρωτοβουλίες    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

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

Σεµινάρια Αδελφοποιήσεων    Σεµινάρια Αδελφοποιήσεων    Σεµινάρια Αδελφοποιήσεων    Σεµινάρια Αδελφοποιήσεων    

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

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

Με τη συµµετοχή εκπροσώπων από δήµους της 

Βουλγαρίας και από τις ΤΕ∆Κ της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στο πλαίσιο 

του Ευρωπα�κού Προγράµµατος ‘Ευρώπη για τους 

Πολίτες, 2007-2013’ (Μέτρα Υποστήριξης), 

διοργανώθηκαν από την ΤΕ∆Κ Ξάνθης σε 

Αλεξανδρούπολη και Καβάλα εργαστήριο και 

εκπαιδευτικό σεµινάριο αντιστοίχως µε θέµα την 

παροχή τεχνικής υποστήριξης και την 

αναζωογόνηση, περαιτέρω ανάπτυξη και 

επαύξηση της ποιότητας των σχεδίων που θα 

υποβληθούν, σε ένα πλέγµα αδελφοποιηµένων 

πόλεων και δήµων που ήδη υφίσταται, αλλά και 

για τις νέες αδελφοποιήσεις που τυχόν 

προκύψουν στο γεωγραφικό χώρο της Νοτιο-

ανατολικής Ευρώπης.  

 

Εν προκειµένω, στο πλαίσιο του έργου 

‘Επιταχυντής Αδελφοποιήσεων’, παρουσιάστηκαν 

στην Αλεξανδρούπολη επιτυχηµένες θεµατικές 

προσεγγίσεις αδελφοποιήσεων πέραν εκείνων 

της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, ενώ αντικείµενο 

του εκπαιδευτικού σεµιναρίου στην Καβάλα ήταν 

η ‘Προστασία και Βιώσιµη Ανάπτυξη των 

παραδοσιακών οικισµών στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης του τουρισµού και της προώθησης της 

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

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

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

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

Τους  εκπαιδευτικούς και µαθητές από σχολεία 

της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ρουµανίας, της 

Πολωνίας και της Τουρκίας οι οποίοι µε τους 

µαθητές του 9ου ΓΕΛ Αµαρουσίου συµµετέχουν 

στο Ευρωπα�κό Πρόγραµµα “∆ια Βίου Μάθησης / 

Comenius – Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις”  

φιλοξένησε πρόσφατα ο ∆ήµος Αµαρουσίου. Στη 

συνάντηση οι µαθητές παρουσίασαν τις εργασίες 

που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο του 

προγράµµατος µε θέµα: «Οι Ρίζες του Πολιτισµού 

της Ευρώπης» που έχει στόχο να βοηθήσει τους 

µαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η Ευρώπη έχει 

τις ρίζες της στον Ελληνικό και Ρωµα�κό κόσµο.  

 

Καλωσορίζοντας στο ∆ήµο Αµαρουσίου µαθητές 

και εκπαιδευτικούς και µεταφέροντας τον 

χαιρετισµό του ∆ηµάρχου κ. Γιώργου Πατούλη, ο 

Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας ∆. 

Καρλαύτης τόνισε ότι «µέσα από τη συµµετοχή 

σας στο ευρωπα�κό πρόγραµµα ∆ια Βίου 

Μάθησης Commenius δεν µαθαίνετε µόνο ότι η 

Ευρώπη και ο ευρωπα�κός πολιτισµός έχουν τις 

ρίζες τους στον Ελληνικό και Ρωµα�κό κόσµο.  

 

 

 

∆ιδάσκεστε πολλά περισσότερα. Έρχεστε σε 

επαφή µε διαφορετικές αντιλήψεις, τρόπους 

σκέψεις, βελτιώνετε τις δεξιότητές σας, 

εξασκείτε τις ξένες γλώσσες που µαθαίνετε 

και το σηµαντικότερο ίσως όλων κάνετε νέους 

φίλους. ∆ηµιουργείτε ισχυρούς δεσµούς που 

βασίζονται στη συνεργασία και στην 

ανιδιοτελή αγάπη. Και αυτό ίσως είναι το 

σηµαντικότερο όλων. Μαθαίνετε να 

συµπεριφέρεστε ως πολίτες του κόσµου. Ως 

ενεργά µέλη της ευρωπα�κής κοινότητας, 

διαπιστώνοντας παράλληλα ότι αυτά που σας 

ενώνουν µε τους υπόλοιπους λαούς είναι 

τελικά πολύ περισσότερα απ’ όσα σας 

χωρίζουν». 

 

Το Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης / 

Comenius στοχεύει στην ενίσχυση της 

ευρωπα�κής διάστασης στην εκπαίδευση, 

προωθώντας τη συνεργασία µεταξύ σχολείων. 

Το κοινό Σχέδιο Μάθησης δίνει σε µαθητές και 

εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες µια 

ευκαιρία να εργαστούν µαζί σε ένα ή 

περισσότερα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, 

ενώ παράλληλα συµβάλει να αποκτήσουν και 

να βελτιώσουν δεξιότητες οργανωτικές, 

κοινωνικές, χρήσης ξένων γλωσσών και 

τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.  

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

∆ήµος Αµαρουσίου 

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

Τηλ.: 213 - 2038000 

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

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

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

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

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

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

Το Ευρωπα�κό Κοινοβούλιο και το Ευρωπα�κό 

Συµβούλιο στις 19/11/2008 εξέδωσε την οδηγία 

2008/96CE για τη ασφαλή διαχείριση οδικών 

υποδοµών µε την οποία προέβλεπε µία σειρά από 

ελέγχους ασφαλείας καθώς και την εκπαίδευση 

και πιστοποίηση ελεγκτών σχετικών µε την οδική 

ασφάλεια.  Η Οδηγία αυτή αφορά µόνο στις 

Εθνικές οδούς οι οποίοι όµως είναι µόνο ένα 

µικρό µέρος του συνολικού οδικού δικτύου. 

Στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι το 

µεγαλύτερο µέρος των οδικών δυστυχηµάτων και 

ατυχηµάτων γίνεται σε δευτερεύουσες οδικές 

αρτηρίες. 

 

Με επικεφαλής του έργου το «Forum Des 

laboratories nationaux Europeens De Recherche 

ROutiere (FEHRL)» µε έδρα τις Βρυξέλλες, η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συµµετέχει στο 

έργο PILOT4SAFETY, το οποίο αποσκοπεί στην 

εφαρµογή Ευρωπα�κών οδηγιών που συνδέονται 

µε την εκπαίδευση και την πιστοποίηση ειδικών 

επιστηµόνων σχετικών µε την οδική ασφάλεια, σε 

συγκεκριµένους δευτερεύοντες δρόµους των 

περιοχών των εταίρων (Astral, Road Management 

company of Lazio, Transport Research Centre, 

Μπρνο-Τσεχία, Generalitai De Catalunya, 

Βαρκελώνη & ∆ήµος Ράντερς-∆ανία). Βασικός 

στόχος του έργου ήταν η ανταλλαγή καλών 

πρακτικών µεταξύ των εταίρων και η ανάπτυξη 

ενός κοινού  προγράµµατος εκπαίδευσης καθώς 

και κοινών εργαλείων για την εκπαίδευση του 

προσωπικού σε θέµατα οδικής ασφάλειας 

 

 

 

Το πρόγραµµα αξιοποίησε την ανωτέρω 

ευρωπα�κή οδηγία και θα την εφαρµόσει  σε 

συγκεκριµένους δευτερεύοντες οδικούς άξονες 

των εταίρων του προγράµµατος. Περαιτέρω, 

οι επιµέρους στόχοι του προγράµµατος είναι 

οι εξής:  

 

Ø Η ανάπτυξη συστήµατος εκπαίδευσης 

του προσωπικού για τον έλεγχο 

ασφαλείας δευτερεύουσας σηµασίας 

οδών. 

Ø Η συνεργασία µεταξύ των εταίρων για 

τη βελτίωση και τελική  αποδοχή του 

συστήµατος εκπαίδευσης και την 

ανταλλαγή επισκέψεων των ειδικών σε 

θέµατα οδικής ασφάλειας που θα 

εκπαιδευτούν από τον ένα εταίρο στον 

άλλο προκειµένου να διεξάγουν 

επιτόπιους εκπαιδευτικούς ελέγχους. 

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από την 

Ευρωπα�κή επιτροπή Κινητικότητας και 

Μεταφορών και κατά 50% από Εθνικούς 

Πόρους. 

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της 

∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

Υπόψιν κ. Κων/νο Μιχαηλίδη 

Τηλ: 2313319671 

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

    

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

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

Τις εµπειρίες, τις ευκαιρίες και τα ζητήµατα που 

άπτονται στη σχέση της αστικής δασοκοµίας 

 

 

µε τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις σε 

διαφορετικά χωρικά πλαίσια (τοπικά ή εθνικά) σε 

ευρωπα�κό επίπεδο, τα πράσινα δίκτυα και τη 

συµµετοχή των πολιτών στην πράσινη διακυβέρνηση 

των πόλεων θα εξετάσει το ευρωπα�κό φόρουµ για  

το περιβάλλον στα αστικά κέντρα που θα 

πραγµατοποιηθεί στη Γλασκώβη. 

 

ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίες::::    

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

    

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

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

Οι συµµετέχοντες στο διεθνές συνέδριο για τον 

µετασχηµατισµό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα 

πραγµατοποιηθεί στη  πόλη Clearwater της 

Πολιτείας Φλόριντα των ΗΠΑ, θα έχουν την ευκαιρία 

 

    

να συζητήσουν καινοτόµες προτάσεις των 

φορέων της αυτοδιοίκησης για την 

αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Το 

συνέδριο διοργανώνεται από την τοπική αρχή 

της αµερικανικής πόλης σε συνεργασία µε το 

διεθνές δίκτυο Συµµαχία για την Καινοτοµία. 

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

    

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

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

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

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

Το διεθνές δίκτυο των πόλεων για τη 

βιωσιµότητα (ICLEI), η πόλη της Βόννης και το 

Παγκόσµιο Συµβούλιο των ∆ηµάρχων για την 

Κλιµατική Αλλαγή διοργανώνουν τη δεύτερη 

παγκόσµια σύνοδο των Ανθεκτικών Πόλεων, µια 

παγκόσµια πλατφόρµα συνεργασίας, 

ανταλλαγής πρακτικών και δικτύωσης για όλα  

 

 
 
τα ζητήµατα που αφορούν την αστική 

ανθεκτικότητα και προσαρµογή στις συνέπειες 

της κλιµατικής αλλαγής. 
  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

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

    
Το ευρωπα�κό δίκτυο Πόλεων για Παιδιά είναι µια 

πρωτοβουλία της πόλης της Στουτγκάρδης και 

από τη σύστασή του (2007) µεριµνά για την 

εκπόνηση και ανταλλαγή πολιτικών και 

πρακτικών για την ευηµερία των µικρών  

    

    

    
παιδιών, της νεολαίας και των οικογενειών στο 

σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Το ετήσιο φετινό 

συνέδριο του δικτύου εξετάζει την επικοινωνιακή 

κάλυψη των αναγκών των παιδιών και των νέων 

στις πόλεις. 

 

ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίες::::    

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

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

1_final_ENG.pdf1_final_ENG.pdf1_final_ENG.pdf1_final_ENG.pdf    

    

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

ΚινητικότηταΚινητικότηταΚινητικότηταΚινητικότητα    

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

Η γαλλική πόλη Λυών, έδρα µεγάλων 

αυτοκινητοβιοµηχανιών, θα φιλοξενήσει την 8η 

ευρωπα�κή σύνοδο για την ευφυή κινητικότητα. 

  

 
 

 

Εν προκειµένω, η σύνοδος θα δώσει την ευκαιρία 

στους εκπροσώπους της βιοµηχανίας 

αυτοκινήτων, του πανεπιστηµιακού χώρου και 

δηµόσιων φορέων να συζητήσουν για τους 

µελλοντικά συστήµατα αστικών µεταφορών. 
  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

    

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

Περιφερειών Περιφερειών Περιφερειών Περιφερειών     

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

    
Με τη χρηµατοδότηση από το 7ο Πρόγραµµα-

Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτοµία στην 

Ευρώπη, διοργανώνεται στο πλαίσιο της 

Ουγγρικής Προεδρίας, η Εβδοµάδα  

 

 

για τις Καινοτόµες Περιφέρειες, εστιάζοντας το 

ενδιαφέρον των συµµετεχόντων στη γνώση, την 

καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα στην 

οικονοµία αναφορικά µε  τις επενδύσεις στις 

ερευνητικές υποδοµές και στις επιπτώσεις στην 

ευφυή ανάπτυξη των Περιφερειών. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

    

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

Μοντέλα αναπαραγωγήςΜοντέλα αναπαραγωγήςΜοντέλα αναπαραγωγήςΜοντέλα αναπαραγωγής    

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

Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τη Βενετία από τη 

Βοµβάη και το Παρίσι; Η απλή λεκτική εκφορά 

των ανωτέρω πόλεων φέρνει στο µυαλό του  
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http://www.citiesforchildren.eu/1.0.html


καθενός διαφορετικές εικόνες ή εµπειρίες από τα εν 

λόγω αστικά κέντρα. Το αντικείµενο, εποµένως, του 

διεθνούς συνεδρίου που πραγµατοποιείται στο  

 

 
 

Ντάρµσταντ της Γερµανίας είναι η εσωτερική λογική 

των πόλεων που τις κάνει διακριτές µεταξύ τους, ο 

διαφορετικός τρόπος έκφρασης της ανθρώπινης 

δηµιουργίας σε διαφορετικά χωρο-πολιτισµικά 

πλαίσια. 
  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

    

Πράσινες ΥποδοµέςΠράσινες ΥποδοµέςΠράσινες ΥποδοµέςΠράσινες Υποδοµές    

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

Οι πράσινες υποδοµές είναι κρίσιµες για την 

αντιµετώπιση της πληθυσµιακής αύξησης στα 

αστικά κέντρα και για την επίτευξη του στόχου της 

βιωσιµότητας. Η δηµιουργία πράσινων κοινοτήτων 

συνεπάγεται αλλαγές στις χρήσεις γης, νέες 

 

  
 

κατευθύνσεις στον αστικό σχεδιασµό, διαφορετικά 

κατασκευαστικά κριτήρια κ.ο.κ. Οι τελευταίες 

εξελίξεις γύρω από τα ανωτέρω ζητήµατα 

  
    

και εν γένει η προβληµατική για τις πράσινες 

υποδοµές των πόλεων είναι το αντικείµενο του 

διεθνούς συνεδρίου που γίνεται στο Βανκούβερ 

του Καναδά. 

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

    

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

φυσικών καταστροφώνφυσικών καταστροφώνφυσικών καταστροφώνφυσικών καταστροφών    

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

    
Οι καινοτοµίες στα πεδία των κρίσεων, η 

αντιµετώπιση των µελλοντικών απειλών, η 

επιδίωξη της ανθεκτικότητας και η εκπόνηση 

στρατηγικών για τη στήριξη µελλοντικών 

υποδοµών συνιστούν ορισµένες από τις  

 

 

θεµατικές ενότητες του παγκόσµιου συνεδρίου 

για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών 

που πραγµατοποιείται στον Καναδά. 

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

 

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

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

δοµηµένο περιβάλλονδοµηµένο περιβάλλονδοµηµένο περιβάλλονδοµηµένο περιβάλλον    

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

Τα οικονοµικά του δοµηµένου περιβάλλοντος, η 

καινοτοµία στον κατασκευαστικό τοµέα και ο  
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σχεδιασµός βιώσιµων αστικών περιοχών αποτελούν 

µερικά από τα θέµατα που θα συζητηθούν σε 

διεθνές συνέδριο στην Ολλανδία. 

 

ΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίες:ες:ες:ες:    

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

    

    

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

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

Με τη συµµετοχή οργανώσεων από το δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα στο πλαίσιο 150 και πλέον 

συνεδριών, πραγµατοποιείται συνέδριο στο 

Κολοράντο για τη δηµιουργία υγιών κοινοτήτων  

 

 
 
και τη µεταρρύθµιση της οικιστικής πολιτικής, υπό 

την αιγίδα του Οµοσπονδιακού Υπουργείου 

Στεγαστικής και Αστικής Ανάπτυξης. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

 

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

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

Το πανεπιστήµιο και η δηµοτική αρχή της Νέας 

Υόρκης διοργανώνουν σύνοδο µε θέµα τη δηµιουργία 

αειφορικών, ευφυών και βιώσιµων κοινοτήτων. Εν  
    

 

προκειµένω, θα συζητηθούν ζητήµατα που 

αφορούν στις οικονοµικές, περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές παραµέτρους της αειφορίας 

στα αστικά κέντρα, καθώς και βέλτιστες 

πρακτικές γύρω από την απασχόληση, την 

ενέργεια, τις δηµόσιες υπηρεσίες και τον 

αστικό σχεδιασµό.  

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

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

Πράσινη ΕνδοχώραΠράσινη ΕνδοχώραΠράσινη ΕνδοχώραΠράσινη Ενδοχώρα    

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

Το περιφερειακό παράρτηµα του Σινσινάτι του 

αµερικανικού συµβουλίου πράσινων κτιρίων 

διοργανώνει συνέδριο για τη βιώσιµη  

 

 
 
κατασκευαστική βιοµηχανία µε ειδικό 

ενδιαφέρον στις εµπειρίες και στα 

επιτεύγµατα των 12 περιφερειών της εν λόγω 

Πολιτείας. 
  

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

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

    
Η Ευρωπα�κή Ένωση Αστικής Έρευνας διοργανώνει 

σε συνεργασία µε το Κέντρο Στρατηγικής Έρευνας 

για τα Αστικά Κέντρα του Πανεπιστηµίου της  

 

 
 

Κοπεγχάγης και το Πανεπιστήµιο του Άαλµποργκ  

συνέδριο µε θέµατα τη διακυβέρνηση πόλεων, την 

οικιστική βιωσιµότητα στις αστικές περιφέρειες, τα 

µητροπολιτικά τοπία και τις πόλεις της οικονοµίας 

της γνώσης. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

 

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

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

και Περιφέρειεςκαι Περιφέρειεςκαι Περιφέρειεςκαι Περιφέρειες    

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

    
Τα εργαλεία και τα δίκτυα  ευφυών και αειφόρων 

πόλεων και περιφερειών βρίσκονται στο επίκεντρο 

των συζητήσεων συνεδρίου στις Βρυξέλλες. Οι 

συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

και να συζητήσουν ορθές πρακτικές περιφερειακών  

    
    

πρωτοβουλιών  που κατευθύνουν την Ευρώπη 

προς µια πράσινη οικονοµία της γνώσης. Στο 

πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου θα 

εγκαινιαστεί η ‘πλατφόρµα ευφυούς 

εξειδίκευσης’, η οποία θα συνδράµει τις  

 

 
 

περιφέρειες στην αξιολόγηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών τους για 

την ανάπτυξη ευφυών καινοτόµων 

στρατηγικών. Επίσης, θα συζητηθεί ο δεύτερος 

πυλώνας της Στρατηγικής ΕΕ2020, δηλαδή η 

µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλής 

κατανάλωσης διοξειδίου του άνθρακα. Τέλος, 

θα βραβευτούν οι τρεις Περιφέρειες που 

πρώτευσαν στις κατηγορίες ‘οικονοµική 

ανταγωνιστικότητα’, ‘οικονοµία χαµηλής 

κατανάλωσης άνθρακα’ και ‘επικοινωνία και 

πληροφόρηση’ στο πλαίσιο των βραβείων 

RegioStars Awards 2011. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

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

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

Οι  συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, οι 

ανεµοστρόβιλοι, τα τσουνάµι, η άνοδος της στάθµης 

της θάλασσας και η διάβρωση της ακτογραµµής  

 

 
  

αποτελούν αντικείµενο του διεθνούς συνεδρίου που 

πραγµατοποιείται στην Αλάσκα υπό την αιγίδα της 

αµερικανικής εταιρείας πολιτικών µηχανικών. 

  

ΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίες:ες:ες:ες:    

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

mlmlmlml        

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

ΠόλειςΠόλειςΠόλειςΠόλεις    

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

Το 8ο παγκόσµιο συµπόσιο για το πάρκινγκ στις 

πόλεις πραγµατοποιείται στον Καναδά µε τη 

συµµετοχή ειδηµόνων και στελεχών φορέων των  

 

  

 

 

    

αστικών µεταφορών από όλο τον κόσµο. Στη 

διάρκεια του συµποσίου θα συζητηθούν οι 

πολιτικές  και ο σχεδιασµός των µεταφορών 

στα αστικά κέντρα.  

  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

conference/conference/conference/conference/    

    

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

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

περιβάλλοντοςπεριβάλλοντοςπεριβάλλοντοςπεριβάλλοντος    

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

    
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Οικονοµικών και Βιοµηχανίας της Γαλλίας 

διοργανώνεται συνέδριο στο Παρίσι από το  

 

 
 

Ινστιτούτο Veolia Environnement µε θέµα την 

καινοτόµο αντιµετώπιση της φτώχειας και την 

περιβαλλοντική υποβάθµιση.     
 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

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

ΤουρισµόΤουρισµόΤουρισµόΤουρισµό    

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

Οι επιµέρους διαστάσεις του τουρισµού στην τοπική 

ανάπτυξη αποτελούν το θεµατικό άξονα του  
 

 

διεθνούς συνεδρίου που πραγµατοποιείται στον 

Καναδά από το διεθνές κέντρο για τον υπεύθυνο 

τουρισµό. Εν προκειµένω, θα παρουσιαστούν ορθές 

πρακτικές από τις καναδικές πόλεις, ο αρκτικός 

τουρισµός καθώς και τα µοντέλα τοπικής 

ανάπτυξης και διακυβέρνησης των τουριστικών 

πόλεων. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

  

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

Συστήµατα Μεταφορών Συστήµατα Μεταφορών Συστήµατα Μεταφορών Συστήµατα Μεταφορών     

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

    
Οι αυξανόµενες ανάγκες για υψηλού επιπέδου  

 

 
 

 

 

  

 

µεταφορές έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Οι τεχνολογικές εφαρµογές και η αναγκαία 

τεχνογνωσία που θα µπορούσαν να 

υποστηρίξουν σχέδια για βιώσιµη κινητικότητα 

χωρίς αρνητικές οικονοµικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις  συνιστούν τη 

βασική προβληµατική συνεδρίου που 

διοργανώνεται στην Αυστρία.  

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

 

Έξυπνες ΠροµήθειεςΈξυπνες ΠροµήθειεςΈξυπνες ΠροµήθειεςΈξυπνες Προµήθειες    

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

Ο περιορισµός και η προσαρµογή στις 

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 

συνεπάγεται σηµαντική δαπάνη για τους ΟΤΑ 

σε σχέση µε την ηλεκτροδότηση οδών, τις 

αστικές µεταφορές, τα συστήµατα θέρµανσης  

 

  

και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας. Η δε επένδυση σε καινοτόµες 

τεχνολογίες εγκυµονεί κινδύνους. Μεταξύ των 

θεµάτων που εξετάζει το διεθνές συνέδριο για 

τις προµήθειες που πραγµατοποιείται στις 

Βρυξέλλες είναι  ο κύκλος ζωής της δαπάνης 

των προµηθειών και η προώθηση καινοτόµων 

υπηρεσιών. 

  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

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

Πρωτοβουλία των ΠολιτώνΠρωτοβουλία των ΠολιτώνΠρωτοβουλία των ΠολιτώνΠρωτοβουλία των Πολιτών    
 

Εκδόθηκε πρόσφατα ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 

211/2011µε τον οποίο θεσµοθετείται το 

δικαίωµα των ευρωπαίων πολιτών, να 

απευθύνονται, συγκεντρώνοντας 1.000.000 

υπογραφές, προς την Ευρωπα�κή Επιτροπή και 

να την καλούν ν' αναλάβει δράση, για µία σειρά 

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

θέµα της έκδοσης ευρωοµολόγων. 

Με τον νέο αυτό Κανονισµό που τέθηκε σε ισχύ 

από την 1η Απριλίου τ.ε. ένα εκατοµµύριο 

πολίτες, από επτά χώρες-µέλη της Ευρωπα�κής 

Ένωσης, θα µπορούν, υπογράφοντας το σχετικό 

αίτηµα, να απαιτήσουν από την Κοµισιόν να 

αναλάβει δράση για την επίλυση σηµαντικών 

προβληµάτων που απασχολούν τους 

ευρωπαίους πολίτες. 

Το  συγκεκριµένο νοµοθέτηµα θεωρείται ως ένα 

σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της άµεσης δηµοκρατίας στην Ευρωπα�κή 

Ένωση, καθώς θεσµοθετείται µε αυτόν τον τρόπο το 
 

δικαίωµα των ευρωπαίων πολιτών να 

συνδιαχειρίζονται τα θέµατα που τους 

απασχολούν µε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

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

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

    

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

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

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

Με γνωµοδότησή της, η Ολοµέλεια της 

Επιτροπής των Περιφερειών υπογράµµισε ότι η 

πρόσφατη έκθεση της Ευρωπα�κής Επιτροπής 

για την υλοποίηση της πραγµατικής ιδιότητας 

του Ευρωπαίου πολίτη κατά την περίοδο 2007-

2010 δεν προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη 

συµβολή που µπορούν να έχουν οι περιφερειακοί 

και τοπικοί φορείς στην αποτελεσµατικότητα 

και στην ποιότητα της έννοιας του ευρωπαίου 

πολίτη.  

 

Εν προκειµένω, τονίζεται ότι οι περιφερειακοί 

και τοπικοί φορείς θα κληθούν να 

διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στις 

συµµετοχικές διαδικασίες που πρόκειται να 

υιοθετηθούν µε στόχο την εφαρµογή µιας 

πραγµατικής προσέγγισης εκ των κάτω προς τα 

άνω, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα 

να συµβάλλουν ουσιαστικά στη χάραξη των 

πολιτικών της ΕΕ ως απτή έκφραση των 

δικαιωµάτων τους.  
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Μάλιστα, στη σχετική γνωµοδότηση εξαίρεται η 

συµβολή που µπορούν ενδεχοµένως να έχουν τα 

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

σχετικών µε την ιδιότητα του πολίτη όσο και για 

την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης ως 

προς τα εν λόγω θέµατα, ως µέσα προαγωγής 

της συµµετοχής στα κοινά και της ένταξης, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση των νέων κρατών 

µελών. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, προτείνονται µια 

σειρά πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 

ιδιότητας του πολίτη µε την ενεργό συµµετοχή 

των νέων στα κοινά των τοπικών κοινοτήτων και 

την προώθηση του εθελοντισµού, ενώ 

επισηµαίνεται η ευθύνη όλων των βαθµίδων 

διακυβέρνησης στην προσπάθεια οικοδόµησης 

µιας «παιδείας των δικαιωµάτων», 

ενηµερώνοντας τους πολίτες για τα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις τους. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

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

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

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

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

Στην µακροπεριφερειακή στρατηγική της ΕΕ για 

την Περιφέρεια του ∆ούναβη είναι αφιερωµένο 

το εαρινό τεύχος του περιοδικού Panorama 

Inforegio της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής 

Πολιτικής της Ευρωπα�κής Επιτροπής.  

 

 Οι µακροπεριφέρειες επιδιώκουν να καταστούν, 

σε λειτουργικούς τοµείς, αποτελεσµατικό µέσο 

διασυνοριακής και διεθνούς συνεργασίας των 

κρατών µελών, των περιφερειών και των δήµων 

σύµφωνα µε τις αρχές της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης, ώστε να υλοποιηθούν 

αποτελεσµατικότερα οι πολιτικοί στόχοι της ΕΕ.  

 

Η στρατηγική για την περιοχή του ∆ούναβη είναι 

η δεύτερη µακροπεριφερειακή στρατηγική αυτού του 
 

 

 

είδους (µετά από εκείνη της Βαλτικής) που 

καταρτίζεται από την Επιτροπή σε διάστηµα 

µόλις ενάµισι έτους. Το στοιχείο αυτό 

καταδεικνύει την αυξηµένη ανάγκη για 

αποτελεσµατικότερη συνεργασία εντός της ΕΕ, 

παράδειγµα της οποίας είναι η στρατηγική για 

τη νέα µακροπεριφέρεια της περιοχής του 

∆ούναβη.  
 
Σύµφωνα µε τη θέση της Ευρωπα�κής 

Επιτροπής, η εκπόνηση µακροπεριφερειακών 

στρατηγικών θα πρέπει να βασίζεται στα 

λεγόµενα «τρία όχι», δηλαδή όχι σε νέους 

κανόνες, όχι σε νέα θεσµικά όργανα και όχι σε 

πρόσθετους πόρους. Αυτός ο κανόνας, σύµφωνα 

µε πρόσφατη σχετική γνωµοδότηση της 

Ολοµέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών 

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

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

µακροπεριφέρεια, β) δηµιουργία ενός εδαφικού 

διαύλου, δικτύου ή συνασπισµού περιφερειακών 

και τοπικών αρχών και κρατών µελών µε τη 

συµµετοχή των ενδιαφεροµένων φορέων, για τα 

οποία ευθύνη θα φέρουν τα θεσµικά όργανα της 

Ένωσης και γ) συντονισµένη χρήση των 

υφιστάµενων χρηµατοδοτικών πόρων της ΕΕ για 

την εκπόνηση και την υλοποίηση 

µακροπεριφερειακών στρατηγικών. 

 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    
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Η Αστική και Περιφερειακή διάσταση της Η Αστική και Περιφερειακή διάσταση της Η Αστική και Περιφερειακή διάσταση της Η Αστική και Περιφερειακή διάσταση της 

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

Σύµφωνα µε γνωµοδότηση της Ολοµέλειας της 

Επιτροπής των Περιφερειών (CdR 369/2010), µε 

θέµα την 5η Έκθεση για τη Συνοχή, η  µελλοντική 

πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να καλύπτει 

όλες τις ευρωπα�κές περιφέρειες ανεξάρτητα 

από το επίπεδο ανάπτυξής τους. Τονίζεται 

σχετικά ότι τα διαρθρωτικά ταµεία θα πρέπει να 

επικεντρώνονται κατά προτεραιότητα στις 

λιγότερο αναπτυγµένες ευρωπα�κές 

περιφέρειες, προσφέροντας συγχρόνως την 

αναγκαία υποστήριξη σε άλλες περιφέρειες 

ώστε να προωθούν την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, της 

κοινωνικής ένταξης και της βιώσιµης 

ανάπτυξης, µε στόχο την προαγωγή της 

αρµονικής ανάπτυξης του συνόλου της ΕΕ. 

Επίσης, κρίνεται σκόπιµο να εξεταστεί το 

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

κυµαίνεται µεταξύ του 75 % και του 90 % του 

ενωσιακού ΑΕγχΠ. Με το σύστηµα αυτό 

επιδιώκεται να αµβλυνθούν οι συνέπειες του 

ανώτατου ορίου του 75 % του ενωσιακού ΑΕγχΠ 

(ισχύον όριο επιλεξιµότητας µεταξύ του στόχου 

της σύγκλισης και του στόχου της 

 

    

    

    
ανταγωνιστικότητας) και να επιτευχθεί η 

εξασφάλιση ίσης µεταχείρισης των περιφερειών 

αυτών. Στόχος είναι να λαµβάνονται επίσης  

υπόψη οι δυσχέρειες των περιφερειών που, για  

πρώτη φορά από το 2013, δεν θα υπάγονται  

πλέον στον στόχο της σύγκλισης, αλλά και  

εκείνων που, παρότι ήταν επιλέξιµες για τον  

στόχο της ανταγωνιστικότητας κατά την  

τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού,  

εξακολουθούν ωστόσο να αντιµετωπίζουν  

διαρθρωτικά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα  

όσον αφορά την εφαρµογή των στόχων της  

στρατηγικής Ευρώπη 2020 και πλήττονται από  

εσωτερικές περιφερειακές ανισότητες. 

 

Στην εν λόγω γνωµοδότηση, επισηµαίνεται, για 

ακόµη µία φορά, ότι ο Ευρωπα�κός Όµιλος 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) εξακολουθεί να 

αποτελεί πολύτιµο εργαλείο    για τη διευκόλυνση 

της συνεργασίας, ιδιαίτερα σε διασυνοριακό 

επίπεδο. Κρίνεται µάλιστα ότι ο κανονισµός για 

τον ΕΟΕΣ πρέπει να απλοποιηθεί και να 
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προσαρµοστεί στον µελλοντικό προγραµµατισµό 

ανάλογα µε τις εµπειρίες που θα αποκτηθούν 

κατά την τρέχουσα περίοδο. Οι απλοποιήσεις, 

υπογραµµίζεται, θα µπορούσαν να αφορούν 

κυρίως την νοµοθεσία σχετικά µε το προσωπικό 

και το φορολογικό καθεστώς των ΕΟΕΣ, καθώς 

και την επίσπευση των ισχυουσών διαδικασιών. 

Ενθαρρύνεται, προς τούτο, µια πιο συστηµατική 

χορήγηση συνολικών επιδοτήσεων στους ΕΟΕΣ, 

ώστε να καταστούν άµεσοι διαχειριστές των 

διαρθρωτικών ταµείων. 

 

Τέλος, επιδοκιµάζεται η καλύτερη συνεκτίµηση 

της αστικής διάστασης στην πολιτική συνοχής, 

µέσω της εντατικότερης συµµετοχής των πόλεων 

και των αστικών κέντρων σε όλα τα στάδια 

σχεδιασµού της πολιτικής συνοχής: εθνικά 

προγράµµατα µεταρρυθµίσεων, συµβάσεις 

εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και τις 

επενδύσεις, και επιχειρησιακά προγράµµατα. 

Γίνεται επίσης δεκτό να αντιµετωπίζονται οι 

πόλεις ως πόλοι ανάπτυξης και οικονοµικής 

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

κινητήριος δύναµη της ανάπτυξης και της 

καινοτοµίας. Επιπροσθέτως, η ενδυνάµωση των 

σχέσεων µεταξύ αστικών και αγροτικών 

περιοχών µπορεί να προωθήσει σηµαντικά την 

οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ 

και, παράλληλα, να συµβάλει στην υλοποίηση 

της στρατηγικής Ευρώπη 2020.  

 

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

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

Το πρώτο βραβείο της Europa Nostra στην 

κατηγορία της διαφύλαξης της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς θα απονεµηθεί στην Αρχαία 

Μεσσήνη σε ειδική εκδήλώση τον προσεχή Ιούνιο  
 

στο Άµστερνταµ, για το σύνολο της αναστήλωσης 

και διαµόρφωσης του χώρου. Ο αρχαιολογικός 

χώρος περιλαµβάνεται µεταξύ των 27 νικητών για 

τα βραβεία πολιτιστικής κληρονοµιάς της 

Ευρωπα�κής Ένωσης/Europa Nostra, εκ των 

οποίων τα 6 θα ονοµαστούν «grand prix» ως τα 

πιο σηµαντικά επιτεύγµατα πολιτιστικής 

κληρονοµιάς για το 2011. Η Μεσσήνη 

αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως ένας χώρος 

πρότυπο και οι αναστηλώσεις και οι 

διαµορφώσεις που έχουν γίνει µπορούν να  

αποτελέσουν παράδειγµα για όλους τους 

αρχαιολογικούς χώρους. Το βραβείο της Europa 

Nostra δεν έχει οικονοµικό αντίκρισµα, εκτός από 

ένα συµβολικό ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ, 

ωστόσο είναι ανεκτίµητης αξίας η φήµη που 

αποκτάει το µνηµείο. Στην απόφαση της 

Ευρωπα�κής Επιτροπής για την απονοµή του 

βραβείου στην Αρχαία Μεσσήνη τονίζεται µεταξύ 

άλλων: «Η Αρχαία Μεσσήνη βραβεύεται λόγω 

µεγάλης κλίµακας της διατήρησής της και γιατί οι 

αναστηλωτικές επεµβάσεις έχουν αποκαλύψει τις 

ιδιότητες και τη σηµασία της, ως διοικητικού και 

θρησκευτικού κέντρου, καθώς και το δηµόσιο χώρο 

αυτής της σπουδαίας ελληνικής πόλης του 4ου 

αιώνα π.Χ. 

 

Έτσι, είναι σηµαντικό µνηµείο και εµπλουτίζει την 

κλασική κληρονοµιά ολόκληρης της Ευρώπης. Τα  

έργα που έχουν πραγµατοποιηθεί έχουν 

µετατρέψει τα αρχαία ερείπια σε έναν καλά 

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

επιτραπεί η επαναχρησιµοποίηση της αρχαίας 

πόλης στα δηµόσια κτήρια, όπως το Στάδιο και 

το Εκκλησιαστήριο για την εκτέλεση υψηλού 

επιπέδου σύγχρονων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

και άλλων δραστηριοτήτων». 

 

Η Europa Nostra είναι η φωνή της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς στην Ευρώπη. Συγκεντρώνει και 

εκπροσωπεί 250 µη κυβερνητικές οργανώσεις, 

150 σχετικούς οργανισµούς και 1.500 µεµονωµένα 

µέλη από περισσότερες από 50 χώρες που έχουν 

δεσµευτεί για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και των φυσικών τοπίων της 

Ευρώπης. Παρέχει ένα δίκτυο για διάλογο, τιµά 

τα καλύτερα πολιτιστικά επιτεύγµατα, οργανώνει 

εκστρατείες κατά των απειλών σε ευάλωτα 

πολιτιστικά κτήρια, σε χώρους και σε τοπία και 

εκστρατείες για αειφόρες πολιτικές και υψηλά 

πρότυπα ποιότητας στην πολιτιστική 

κληρονοµιά.  
 

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

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

Τα οφέλη της σχέσης των δήµων µε τα µουσεία, 

οι συµπράξεις των µουσείων µε τοπικές αρχές, 

καθώς και οι κοινοί στόχοι τους αποτελούν το 

αντικείµενο της Λευκής Βίβλου για τη σχέση 

δήµων και µουσείων στην ΕΕ που δηµοσίευσαν οι 

εταίροι του κοινοτικά χρηµατοδοτούµενου σχεδίου 

Ε=ΜU² (Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι Σορβόννη και 

Μουσείο Λούβρου).  
 
 

    

    

    

    

Πιο συγκεκριµένα, η Λευκή Βίβλος υπογραµµίζει 

τις συνέργειες και τις διαφορές στους στόχους 

των µουσείων και των δηµοτικών αρχών για την 

τοπική ανάπτυξη.  Η οικονοµική κρίση 

αναδεικνύει την ανάγκη των εταιρικών σχέσεων  

 

 
 

µεταξύ τους, καθώς η κρατική χρηµατοδότηση 

προς τα µουσεία καθίσταται αµφίβολη. Η κοινή 

επιδίωξη της αειφόρου ανάπτυξης δηµιουργεί 

µια περιοχή σύγκλισης ανάµεσα σε διάφορες 

δράσεις των µουσείων και στις αρµοδιότητες 

των τοπικών αρχών.  

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    
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MMMMαθήµατα Οικονοµικής Ανάκαµψης για αθήµατα Οικονοµικής Ανάκαµψης για αθήµατα Οικονοµικής Ανάκαµψης για αθήµατα Οικονοµικής Ανάκαµψης για 

τους ∆ήµουςτους ∆ήµουςτους ∆ήµουςτους ∆ήµους    
 

Σε περίοδο δηµοσιονοµικής κρίσης, η αναζήτηση 

εργαλείων και πολιτικών για τη δηµιουργία ενός 

περιεκτικού και βιώσιµου περιβάλλοντος για τη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και τις 

επιχειρήσεις είναι ζωτικής σηµασίας για τις 

ευρωπα�κές πόλεις. Προς τούτο, η έκδοση µε 

τίτλο ‘Βήµατα προς Περιεκτική Μεγέθυνση’ 

εξετάζει τις εµπειρίες µιας σειράς 

πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBACT σχετικά µε 

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

βιώσιµο και καινοτόµο τρόπο ζωής στα αστικά 

κέντρα. 

  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    
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∆ιαδικτυακή ανταλλαγή εµπειριών & ∆ιαδικτυακή ανταλλαγή εµπειριών & ∆ιαδικτυακή ανταλλαγή εµπειριών & ∆ιαδικτυακή ανταλλαγή εµπειριών & 

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

Καθώς οι ευρωπα�κές πόλεις αντιµετωπίζουν 

προκλήσεις σε καθηµερινή βάση, το Ευρωπα�κό 

Μητροπολιτικό ∆ίκτυο έχει συστήσει ένα 

διαδικτυακό εργαλείο για την ανταλλαγή 

εµπειριών και πρακτικών µεταξύ των τοπικών 

αρχών. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, κάθε δήµος 

µπορεί να υποβάλλει ερώτηµα στην ιστοσελίδα 

 

 
 

 

του ∆ικτύου για τη διεθνή εµπειρία σε θέµατα 

αρµοδιότητάς τους και σε λίγες εβδοµάδες θα 

λαµβάνει την σχετική απάντηση. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

 

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

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

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

πλευράς ο δήµος Αµαρουσίου, στο πλαίσιο της 

κοινοτικής πρωτοβουλίας URBACT, η ιταλική πόλη 

του Τουρίνο σύστησε µια τοπική υποστηρικτική 

οµάδα για την προώθηση πολιτικών για την 

αναβάθµιση της υγείας των κατοίκων της. Η εν 

λόγω οµάδα, στην οποία συµµετέχουν υπηρεσίες 

του δήµου καθώς και εκπρόσωποι από το τοπικό 

πανεπιστήµιο, την περιφερειακή υγειονοµική 

υπηρεσία και τις αθλητικές τοπικές ενώσεις, έχει 

προωθήσει ολοκληρωµένα σχέδια για την 

υγειονοµική προστασία και την ένταξη  

  
 

µεταναστών, πρωτοβουλίες και δράσεις για έναν 

υγιεινό τρόπο ζωής για τη νεολαία, καθώς και 

δείκτες για τη µέτρηση της ποιότητας ζωής και 

της κατάστασης υγείας της τοπικής κοινωνίας. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://urbact.eu/en/headerhttp://urbact.eu/en/headerhttp://urbact.eu/en/headerhttp://urbact.eu/en/header----main/newsmain/newsmain/newsmain/news----andandandand----
events/viewevents/viewevents/viewevents/view----one/urbactone/urbactone/urbactone/urbact----news/?entryId=5033news/?entryId=5033news/?entryId=5033news/?entryId=5033 
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∆ιεθ∆ιεθ∆ιεθ∆ιεθνή Θέµατανή Θέµατανή Θέµατανή Θέµατα        

    

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

 

Το Πρόγραµµα Ανθρωπίνων Οικισµών των 

Ηνωµένων Εθνών (UN-HABITAT) δηµοσίευσε  

 

 

έναν κατάλογο διεθνών κατευθυντήριων 

γραµµών για την αποκέντρωση και την 

πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες, 

ιδιαίτερα των πιο ευπαθών οµάδων του 

πληθυσµού. Οι αρχές της µη-διάκρισης, της 

συµµετοχής και της περιεκτικότητας (χωρίς 

αποκλεισµούς), της παρακολούθησης, της 

λογοδοσίας, της κατάρτισης, των µηχανισµών 

επίλυσης τοπικών ζητηµάτων, της 

επικουρικότητας, της αντιστοίχησης πόρων 

και αρµοδιοτήτων, της εποπτείας, του 

σχεδιασµού, των συµπράξεων κ.α. αποτελούν 

µερικές από τις βασικές προPποθέσεις ορθής 

διακυβέρνησης, αποκέντρωσης και παροχής 

υπηρεσιών προς όλα τα µέλη της τοπικής 

κοινωνίας. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

k_handbook.pdfk_handbook.pdfk_handbook.pdfk_handbook.pdf    

    
 

    

Αειφόρες ΜεταφορέςΑειφόρες ΜεταφορέςΑειφόρες ΜεταφορέςΑειφόρες Μεταφορές    
 

Στον τοµέα των αειφόρων µεταφορών είναι 

αφιερωµένο το εαρινό τεύχος των Ηνωµένων 

Πόλεων, του περιοδικού του διεθνούς δικτύου  

 

  
 

των Ηνωµένων Πόλεων και Τοπικών 

Αυτοδιοικήσεων. 

  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.pfdpublications.com//uc2/files/uclg2_webhttp://www.pfdpublications.com//uc2/files/uclg2_webhttp://www.pfdpublications.com//uc2/files/uclg2_webhttp://www.pfdpublications.com//uc2/files/uclg2_web

.pdf.pdf.pdf.pdf 

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

Καθώς προετοιµάζεται να φιλοξενήσει τους 

Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες του 2014 το 

ρωσικό λιµάνι του Σότσι, το οποίο, άρρηκτα 

συνδεδεµένο µε το µύθο της Αργοναυτικής 

Εκστρατείας, είναι αδελφοποιηµένο µε το δήµο του 

Βόλου, έχει µεταµορφωθεί στο µεγαλύτερο 

κατασκευαστικό εργοτάξιο παγκοσµίως, στο οποίο 

απασχολούνται 42.000 εργαζόµενοι. Οι 
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Αγώνες αποτελούν αφορµή για να βελτιωθούν 

θεαµατικά οι περιβαλλοντικές συνθήκες της 

πόλης, καθώς τίθενται πλέον ‘πράσινοι δείκτες’ 

για κάθε κατασκευαστικό εγχείρηµα. Μάλιστα 

έχουν εκπονηθεί περίπου 111 κοινωνικοί, 

οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες για την 

µέτρηση της απόδοσης σε περιβαλλοντικά 

ζητήµατα, θέµατα πρόσβασης για τις ευπαθείς 

οµάδες του πληθυσµού αλλά και για το 

πρόγραµµα εθελοντισµού. 

  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.businessinsider.com/majorhttp://www.businessinsider.com/majorhttp://www.businessinsider.com/majorhttp://www.businessinsider.com/major----

constructionconstructionconstructionconstruction----underwayunderwayunderwayunderway----inininin----sochisochisochisochi----andandandand----riorioriorio----forforforfor----nextnextnextnext----

olympicolympicolympicolympic----gamesgamesgamesgames----2011201120112011----3333    
 

Μαθήµατα ‘Ευφυών Μεταφορών’Μαθήµατα ‘Ευφυών Μεταφορών’Μαθήµατα ‘Ευφυών Μεταφορών’Μαθήµατα ‘Ευφυών Μεταφορών’    
 

Πόλεις όπως το Περθ και η Μελβούρνη 

ανακάλυψαν έναν τρόπο οι κάτοικοί τους να 

εγκαταλείψουν την άνεση της µετακίνησής τους µε 

το αυτοκίνητο προς περισσότερο κοινοτιστικούς 

και συλλογικούς τρόπους µεταφοράς. Το 

πρόγραµµα TravelSmart περιλαµβάνει 

εξατοµικευµένα εκπαιδευτικά 
 

 

 
 
προγράµµατα, παρέχοντας πληροφοριακή και 

συναισθηµατική υποστήριξη για την ενίσχυση της 

‘αµοιβαιότητας’, του ‘κοινοτισµού’ και της 

‘υπέρβασης της αντιπαλότητας’. Η 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος 

εναπόκειται στη βούληση των πολιτών να 

αλλάξουν τη συµπεριφορά τους κατά τις 

καθηµερινές µετακινήσεις τους. 

  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

    

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

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

µέσου µεταφοράςµέσου µεταφοράςµέσου µεταφοράςµέσου µεταφοράς    
 

Σύµφωνα µε µελέτη του Πανεπιστηµίου Rutgers 

του Νιου Τζέρσε�, το Πόρτλαντ, ανάµεσα σε εννέα 

µεγάλες αµερικανικές και καναδικές πόλεις, 

 

  
 
έχει αυξήσει κατακόρυφα τα επίπεδα χρήσης και 

προτιµήσεων του ποδηλάτου ως αποκλειστικού 

µέσου µεταφοράς µεταξύ των κατοίκων του. 

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

----BikeBikeBikeBike----Final1.pdfFinal1.pdfFinal1.pdfFinal1.pdf    
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συλλογή απόψεων σχετικά µε µια εκ των εν 

λόγω δράσεων, και εν προκειµένω, της 

‘Κάρτας Νέων σε κίνηση’. 

    

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

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

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

    

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

ΜετανάστευσηςΜετανάστευσηςΜετανάστευσηςΜετανάστευσης    
 

Η Παγκόσµια Προσέγγιση της Μετανάστευσης 

αποτελεί την εξωτερική διάσταση της 

µεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Συνιστά ένα 

πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας µε τρίτες 

χώρες. Τόσο το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης 

του 2009 όσο και το Σχέδιο ∆ράσης του 

Προγράµµατος του 2010 αποτελούν 

πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση και την 

περαιτέρω ανάπτυξη της Παγκόσµιας 

Προσέγγισης, αυξάνοντας  τις θετικές  και 

ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές συνέπειες της 

µετανάστευσης στην ανάπτυξη των κρατών-

µελών της ΕΕ. Οι ανωτέρω πρωτοβουλίες θα 

παρουσιαστούν  µέχρι το τέλος του έτους σε 

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Παγκόσµια 

Προσέγγιση. Η παρούσα διαβούλευση διερευνά 

απόψεις και προτάσεις των ενδιαφερόµενων 

µερών για τη συνάφεια και την δυνητική 

αποτελεσµατικότητα των εν λόγω δράσεων. 

    

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

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

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

en.htmen.htmen.htmen.htm    

    

∆ιαβουλεύσεις ∆ιαβουλεύσεις ∆ιαβουλεύσεις ∆ιαβουλεύσεις     
 

    
    

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

της Ευρώπηςτης Ευρώπηςτης Ευρώπηςτης Ευρώπης 

 

Πέντε εκατοµµύρια νέοι Ευρωπαίοι αναζητούν 

εργασία. Πολλοί από αυτούς θα χάσουν 

ευκαιρίες επειδή δεν διαθέτουν κατάλληλα 

προσόντα ή εµπειρία. Τον περασµένο 

Σεπτέµβριο η Ευρωπα�κή Επιτροπή δροµολόγησε 

την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», µια νέα 

εµβληµατική πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό 

να βοηθήσει αυτούς τους νέους να αποκτήσουν 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εµπειρία που 

χρειάζονται για να εξασφαλίσουν την πρώτη 

τους εργασία. Μέρος της νέας στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», η πρωτοβουλία «Νεολαία σε 

κίνηση» προτείνει µια σειρά δράσεων που έχουν 

ως στόχο να καταστήσουν την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση πιο κατάλληλες για τις ανάγκες 

των νέων και να ενθαρρύνουν περισσότερους 

από αυτούς να εκµεταλλευτούν τις νέες 

υποτροφίες της ΕΕ για σπουδές ή κατάρτιση σε 

άλλη χώρα. Έτσι θα αυξηθεί η 

απασχολησιµότητα των νέων και η πρόσβασή 

τους στην αγορά εργασίας. 

 

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

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

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

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

InfluenceInfluenceInfluenceInfluence    

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

Τόπος: ΒρυξέλλεςΒρυξέλλεςΒρυξέλλεςΒρυξέλλες    

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

    

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

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

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

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

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

    

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

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

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

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

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

    

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

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

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

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

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

    

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

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

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

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

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

    

    
 

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

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

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

Τόπος: ΒαρσοβίαΒαρσοβίαΒαρσοβίαΒαρσοβία    

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

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

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

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

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

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

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

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

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

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

    

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

Implementation after LisbonImplementation after LisbonImplementation after LisbonImplementation after Lisbon    

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

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

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

National LevelNational LevelNational LevelNational Level    

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

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

    

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

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

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

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

    

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

Regional DevelopmentRegional DevelopmentRegional DevelopmentRegional Development    

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

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

ΑυτοδιοίκησηςΑυτοδιοίκησηςΑυτοδιοίκησηςΑυτοδιοίκησης    
 

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

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

metropolismetropolismetropolismetropolis    

    

 
 

 

Σελ.416 

Συγγραφέας: Harry den Hartog 

Εκδ. 010 Publishers, Rotterdam 

Tηλ:  +31 (0)10 433 35 09 

    

Καθώς η αστικοποίηση στην Κίνα αποτελεί την 

κινητήριο δύναµη για την οικονοµική ανάπτυξη, 

στη Σαγκάη δεκάδες νέες πόλεις σχεδιάζονται για 

να προσφέρουν κατάλυµα σε περίπου 800.000 

κατοίκους µέχρι το 2020. Ο Ολλανδός µηχανικός 

Harry den Hartog επισκέπτεται την Κίνα σε τακτική 

βάση για να µελετήσει τον κατασκευαστικό οίστρο 

της χώρας. Το πρόσφατο βιβλίο του για τις νέες 

πόλεις της Σανγκάης διερευνά τα δυτικά µοντέλα 

σχεδιασµού των εν λόγω αστικών κέντρων. Το 

ζητούµενο για τον αναγνώστη του βιβλίου είναι η 

δυνητική µεταφορά της γνώσης στα ευρωπα�κά 

δεδοµένα. 

 
  

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

ΈνωσηςΈνωσηςΈνωσηςΈνωσης    

    

 
 

Σελ.608 

Συλλογικό έργο 

Θ. Σακελλαρόπουλος (επιµ.) 

Εκδ. ∆ΙΟΝΙΚΟΣ 

Τηλ.& fax: 210 3801777 

Τα ευρωπα�κά δίκτυα πόλεων ως φορείς παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών στους κατοίκους της, 

αποτελεί ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα θέµατα 

που θίγει  ο ανωτέρω συλλογικός τόµος, που 

παραδίδεται στο επιστηµονικό και αναγνωστικό 

κοινό και έχει ως σκοπό την παροχή βασικών και 

ειδικών γνώσεων στο θέµα των ευρωπα�κών 

πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής 

προστασίας, όπως ασκούνται σήµερα από τους 

θεσµούς και τα όργανα της Ευρωπα�κής Ένωσης. 

Εν προκειµένω, οι συγγραφείς του εν λόγω έργου 

πραγµατεύονται τις επιµέρους θεµατικές, όπως 

το θεσµικό πλαίσιο (Συνθήκες, Ανοιχτός 

Συντονισµός), τα όργανα (ΕΚΤ, Επιτροπή 

απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας), καθώς 

και τις ευρωπα�κές πολιτικές απασχόλησης, 

ασφάλισης, υγείας, κοινωνικής ενσωµάτωσης, 

µετανάστευσης, εκπαίδευσης, την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, την τοπική κοινωνική πολιτική 

κ.λπ. 
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Ε λλ η ν ικ ή

    
    

    

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
 

Τηλ: 210 3744735 
Fax: 210 3744713 

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

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το µηνιαίο ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπα�κών Θεµάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

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

κάνετε µέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

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





Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋    

 

� Ευρωπἀκά Βραβεία για τι̋ 

Καινοτόµε̋ Περιφέρειε̋ και 

Πόλει̋ 

� Επιδότηση δράσεων για το 

Περιβάλλον 

� Παγκόσµια Σύνοδο̋ Πόλεων για 

την Κινητικότητα 

� Συνέδριο Υγειών Πόλεων 

� Βέλτιστε̋ Πρακτικέ̋ Αστική̋ 

Αειφορία̋ 

� Χρηµατοδοτήσει̋ για την Αειφόρο 

Ενέργεια 

� Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό 
Γήρανση 

� Η ποιότητα της διοίκησης στις 
Ευρωπαϊκές Περιφέρειες 

 

                                                                                            

 Ευρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά Προγράµµατα    

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Προσκλήσεις-Προθεσµίες Σε αυτό το τεύχο̋Σε αυτό το τεύχο̋Σε αυτό το τεύχο̋Σε αυτό το τεύχο̋    

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 

 

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 6 

 

∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 8 

 

Ευρωπαϊκά Θέµατα 10 

 

∆ιεθνή Θέµατα 15 

 

∆ιαβουλεύσει̋                                               17                         

 

Σεµινάρια Κατάρτισης 18 

 
Η Βιβλιοθήκη τη̋  Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋    19            

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   

ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ      

ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

Τεύχος 13             Έτος 2°°°°               Ιούλιος 2011   
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Ε λλη ν ικ ή

1. Τα 1. Τα 1. Τα 1. Τα Βραβεία για τι̋ Καινοτόµε̋ Περιφέρειε̋ Βραβεία για τι̋ Καινοτόµε̋ Περιφέρειε̋ Βραβεία για τι̋ Καινοτόµε̋ Περιφέρειε̋ Βραβεία για τι̋ Καινοτόµε̋ Περιφέρειε̋ 

κκκκαι Πόλει̋ τη̋ Ευρώπη̋ (αι Πόλει̋ τη̋ Ευρώπη̋ (αι Πόλει̋ τη̋ Ευρώπη̋ (αι Πόλει̋ τη̋ Ευρώπη̋ (RegioStarsRegioStarsRegioStarsRegioStars 2012) 2012) 2012) 2012)    

 

Τα ετήσια βραβεία «RegioStars» τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ υπογραµµίζουν τα πιο καινοτόµα έργα που 

έχουν στηριχθεί από την ευρωπἀκή περιφερειακή 

πολιτική. Για το 2012 έχουν επιλεγεί οι κάτωθι πέντε 

κατηγορίε̋ για τι̋ οποίε̋ οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋ 

µπορούν να υποβάλλουν αίτηση: 

 

� Ευφυή̋ µεγέθυνση: καινοτόµα σχέδια που 

υποστηρίζουν την καινοτοµία στην παροχή 

υπηρεσιών. 

� Βιώσιµη µεγέθυνση: επενδύσει̋ σε πράσινε̋ 

υποδοµέ̋ που οδηγούν στην βιώσιµη 

περιφερειακή ανάπτυξη. 

� Περιεκτική µεγέθυνση: στρατηγικέ̋, 

πρωτοβουλίε̋ και σχέδια για τη δηµογραφική 

αλλαγή και την ενεργό γήρανση (το 2012 είναι 

το Ευρωπἀκό Έτο̋ για την Ενεργό Γήρανση και 

τη ∆ιαγενεακή Αλληλεγγύη). 

 

 



2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα     

‘Life+, 2007‘Life+, 2007‘Life+, 2007‘Life+, 2007----2013201320132013’’’’    

 

Το LIFE+ είναι το χρηµατοδοτικό µέσο τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ για το περιβάλλον. Κύριο̋ 

στόχο̋ του είναι να συµβάλλει στην εφαρµογή, 

ενηµέρωση και ανάπτυξη τη̋ κοινοτική̋ 

περιβαλλοντική̋ πολιτική̋ και νοµοθεσία̋, 

συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ ενσωµάτωση̋ του 

περιβάλλοντο̋ σε άλλε̋ πολιτικέ̋, συµβάλλοντα̋ 

µε τον τρόπο αυτό στην προώθηση τη̋ βιώσιµη̋ 

ανάπτυξη̋. Μέσω του προγράµµατο̋ 

χρηµατοδοτούνται µέτρα και έργα µε ευρωπἀκή 

προστιθέµενη αξία για τα κράτη-µέλη.  

Τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το LIFE+ πρέπει 

να είναι κοινοτικού ενδιαφέροντο̋, να συµβάλλουν 

σηµαντικά στην επίτευξη του στόχου του LIFE+, να 

είναι τεχνικά και οικονοµικά συναφή και εφικτά και 

να παρέχουν προστιθέµενη αξία.  
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� Κατηγορία για Πόλει̋ Αριστεία̋: 

ολοκληρωµένε̋ στρατηγικέ̋ για την 

ανάπτυξη υποβαθµισµένων αστικών 

περιοχών. 

� Πληροφόρηση και Επικοινωνία: 

πληροφόρηση του κοινού από το διαδίκτυο 

για σχέδια που υποστηρίζονται από την 

κοινοτική περιφερειακή πολιτική. 

 

 

Τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητα̋ είναι τα εξή̋: 

α) έγκαιρη αποστολή των αιτήσεων, όχι αργότερα 

από την 15η Ιουλίου τ.ε.˙ β) το σχέδιο πρέπει να 

έχει συγχρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το 

Ταµείο Συνοχή̋ ή το IPA µετά την 1η Ιανουαρίου 

του 2000˙γ) οι αιτήσει̋ θα πρέπει να υποβληθούν 

από τι̋ διαχειριστικέ̋ αρχέ̋˙ δ) οι αιτήσει̋ θα 

πρέπει να συµπληρωθούν και να υποβληθούν 

κατά προτίµηση στην αγγλική γλώσσα. Για τι̋ 

κατηγορίε̋ 1-4 τα κριτήρια απονοµή̋ αφορούν 

στον καινοτόµο χαρακτήρα του σχεδίου, την 

αναµενόµενη απήχηση σε σχέση µε του̋ αρχικού̋ 

στόχου̋ του, τη βιωσιµότητα του έργου, καθώ̋ 

και στην ενίσχυση των τοπικών, περιφερειακών 

και διαπεριφερειακών συνεργασιών. Για δε την 

κατηγορία 5, η αποτελεσµατική χρήση των 

διαφορετικών διαδικτυακών εργαλείων για την 

πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε τα εν λόγω 

έργα αποτελεί βασικό κριτήριο απονοµή̋. 

 

Προθεσµία: 15 Προθεσµία: 15 Προθεσµία: 15 Προθεσµία: 15 Ιουλίου 2011Ιουλίου 2011Ιουλίου 2011Ιουλίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/regional_policy/ 

cooperation/interregional/ecochange/regiostars_12_

en.cfm?nmenu=4 
E-mail: REGIO-STARS@ec.europa.eu 



 

Επίση̋ τα έργα µπορεί να είναι :  

 

� έργα βέλτιστη̋ πρακτική̋ ή επίδειξη̋ για την 

εφαρµογή τη̋ Οδηγία̋ 79/409/ΕΟΚ ή τη̋ 

Οδηγία̋ 92/43/ΕΟΚ˙ 

� καινοτόµα έργα, που σχετίζονται µε του̋ 

κοινοτικού̋ περιβαλλοντικού̋ στόχου̋ 

συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ ανάπτυξη̋ ή τη̋ 

διάδοση̋ τεχνικών, τεχνογνωσία̋ ή 

τεχνολογιών βέλτιστη̋ πρακτική̋˙  

� εκστρατείε̋ ευαισθητοποίηση̋ και ειδική 

εκπαίδευση των υπαλλήλων, που συµµετέχουν 

στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και 

των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων˙  

� έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση 

κοινοτικών στόχων, που αφορούν την ευρεία, 

εναρµονισµένη, γενική και µακροπρόθεσµη 

παρακολούθηση των δασών. 

 

Οι κάτωθι θεµατικέ̋ ενότητε̋ συνθέτουν το LIFE+ 

και καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση: 

 

� LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα. Κύριο̋ 

στόχο̋ τη̋ θεµατική̋ ενότητα̋ είναι η 

προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, 

 

παρακολούθηση και διευκόλυνση τη̋ 

 λειτουργία̋ των φυσικών συστηµάτων, 

 των οικολογικών ενδιαιτηµάτων, τη̋ 

 άγρια̋ πανίδα̋ και χλωρίδα̋ µε στόχο 

 την ανάσχεση τη̋ απώλεια̋ τη̋ 

 βιοποικιλότητα̋ συµπεριλαµβανόµενη̋ 

 και τη̋ ποικιλότητα̋ των γενετικών 

 πόρων στην Ε.Ε.  

 

� LIFE+ Περιβαλλοντική πολιτική και 

διακυβέρνηση. Κύριοι στόχοι τη̋ 

θεµατική̋ ενότητα̋ είναι:  

 

- Αλλαγή του κλίµατο̋: σταθεροποίηση τη̋ 

συγκέντρωση̋ αερίων θερµοκηπίου ώστε να 

µην αυξηθεί η θερµοκρασία στην επιφάνεια 

του πλανήτη πάνω από 20° C.  
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- Αστικό περιβάλλον: συµβολή στη βελτίωση 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 

ευρωπἀκών αστικών περιοχών.  

- Θόρυβο̋: συµβολή στη διαµόρφωση και 

εφαρµογή µια̋ πολιτική̋ για την 

αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου. 

- Χηµικέ̋ ουσίε̋: βελτίωση τη̋ προστασία̋ 

του περιβάλλοντο̋ και τη̋ υγεία̋ από 

κινδύνου̋ που συνεπάγονται οι χηµικέ̋ 

ενώσει̋ έω̋ το 2020 µε την εφαρµογή τη̋ 

νοµοθεσία̋ για τι̋ χηµικέ̋ ενώσει̋ και ιδίω̋ 

του κανονισµού αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

(REACH) καθώ̋ και τη̋ θεµατική̋ στρατηγική̋ 

για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων.  

- Περιβάλλον και υγεία: ανάπτυξη του 

ενηµερωτικού υπόβαθρου για την πολιτική 

περιβάλλοντο̋ και υγεία̋ (σχέδιο δράση̋ για 

το περιβάλλον και την υγεία κατά την περίοδο 

2004-2010). 

- Φυσικοί πόροι και απόβλητα: ανάπτυξη και 

εφαρµογή πολιτικών µε στόχο την εξασφάλιση 

τη̋ αειφόρου διαχείριση̋ και χρήση̋ των 

φυσικών πόρων και αποβλήτων, καθώ̋ και 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

των πρὀόντων, των αειφόρων συστηµάτων 

παραγωγή̋ και κατανάλωση̋, την πρόληψη, 

την ανάκτηση (αξιοποίηση) και ανακύκλωση  

 

 

 

- Νερό: συµβολή στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ 

του νερού µε µέτρα που επιτρέπουν τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των αναλαµβανοµένων 

δαπανών και την επίτευξη καλή̋ 

περιβαλλοντική̋ κατάσταση̋ µε στόχο την 

σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων λεκανών 

απορροή̋ ποταµών βάσει τη̋ οδηγία̋ 

2000/60/EΚ του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου (γνωστή̋ ω̋ οδηγία̋ πλαίσιο 

για το νερό). 

- Αέρα̋: επίτευξη επιπέδων ποιότητα̋ του 

ατµοσφαιρικού αέρα που να µην 

παρουσιάζουν σοβαρέ̋ αρνητικέ̋ επιπτώσει̋ 

ή κινδύνου̋ για την υγεία του ανθρώπου και το 

περιβάλλον. 

- Έδαφο̋: προστασία και εξασφάλιση τη̋ 

αειφόρου χρήση̋ του εδάφου̋ 

διαφυλάσσοντα̋ τι̋ εδαφικέ̋ λειτουργίε̋, 

προλαµβάνοντα̋ τι̋ απειλέ̋ που 

αντιµετωπίζει το έδαφο̋, µετριάζοντα̋ τι̋ 

επιπτώσει̋ του̋ και αποκαθιστώντα̋ τα ήδη 

υποβαθµισµένα εδάφη.  

 

 

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

   
7/20117/20117/20117/2011                        Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11113333                        

4444                        



 

 

των αποβλήτων καθώ̋ και συµβολή στην 

αποτελεσµατική εφαρµογή τη̋ θεµατική̋ 

στρατηγική̋ για την πρόληψη και την 

ανακύκλωση των αποβλήτων. 

- ∆άση: εξασφάλιση, ιδίω̋ µέσω του 

συντονιστικού δικτύου τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋, 

συνοπτικού και γενικού υποβάθρου για την 

παροχή πληροφοριών σχετικά µε την πολιτική για 

τα δάση σε σχέση µε την αλλαγή του κλίµατο̋ 

(επιπτώσει̋ στα δασικά οικοσυστήµατα, 

µετριασµό̋ των συνεπειών, αποτελέσµατα 

αποκατάσταση̋) καθώ̋ και όσον αφορά την 

βιοποικιλότητα (βασικέ̋ πληροφορίε̋ και 

προστατευόµενε̋ δασικέ̋ εκτάσει̋), τι̋ δασικέ̋ 

πυρκαγιέ̋, τι̋ συνθήκε̋ που επικρατούν στα 

δάση και τι̋ προστατευτικέ̋ λειτουργίε̋ των 

δασών (ω̋ προ̋ το νερό, το έδαφο̋ και τι̋ 

υποδοµέ̋) καθώ̋ και συµβολή στην 

πυροπροστασία των δασών.  

- Καινοτοµία: συµβολή στην ανάπτυξη και στην 

τήρηση καινοτόµων πολιτικών προσεγγίσεων, 

τεχνολογιών, µεθόδων και µέσων για τη 

διευκόλυνση τη̋ εφαρµογή̋ του προγράµµατο̋ 

δράση̋ για τι̋ περιβαλλοντικέ̋ τεχνολογίε̋ 

(ETAP-Π∆ΠΤ).  

- Στρατηγικέ̋ προσεγγίσει̋: προαγωγή τη̋ 

αποτελεσµατική̋ εφαρµογή̋ και επιβολή̋ τη̋ 

περιβαλλοντική̋ νοµοθεσία̋ τη̋ Ε.Ε. και βελτίωση 

του γνωστικού υπόβαθρου τη̋ περιβαλλοντική̋  

 

 

    

 

πολιτική̋, βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 

� LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία. 

Κύριο̋ στόχο̋ τη̋ θεµατική̋ ενότητα̋ 

είναι η διάχυση πληροφοριών και η 

ευαισθητοποίηση έναντι των 

περιβαλλοντικών θεµάτων, 

συµπεριλαµβανόµενη̋ τη̋ δασική̋ 

πυροπροστασία̋, καθώ̋ και η υποστήριξη 

συνοδευτικών µέτρων, όπω̋ η 

πληροφόρηση, οι επικοινωνιακέ̋ δράσει̋ 

και ενηµερωτικέ̋ εκστρατείε̋, οι διαλέξει̋ 

και η επιµόρφωση, συµπεριλαµβανοµένη̋ 

και τη̋ κατάρτιση̋ όσον αφορά την δασική 

πυροπροστασία. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν πρόταση 

παρακαλούνται να ανατρέξουν στο έγγραφο 

Εθνικέ̋ Ετήσιε̋ Προτεραιότητε̋ για την Ελλάδα 

(Submitted_national_priorities/ nap_greece2011.pdf) 

το οποίο περιλαµβάνεται στο πληροφοριακό υλικό 

τη̋ πρόσκληση̋. Οι προτάσει̋ υποβάλλονται στα 

ειδικά δελτία αίτηση̋ (σε CD-ROM ή DVD) στι̋ 

αρµόδιε̋ εθνικέ̋ αρχέ̋ µέχρι την 18.07.2011 και 

εν συνεχεία υποβάλλονται από τι̋ εθνικέ̋ αρχέ̋ 

στην Επιτροπή µέχρι την 09.09.2011. 

 

Προθεσµία: 18 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 18 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 18 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 18 Ιουλίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Υπουργείο Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Υπουργείο Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Υπουργείο Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και 

Κλιµατική̋ Αλλαγή̋Κλιµατική̋ Αλλαγή̋Κλιµατική̋ Αλλαγή̋Κλιµατική̋ Αλλαγή̋    

Εθνικό σηµείο Επαφή̋:  

κ. Γ. Πρωτόπαπα̋ (e-mail: g.protopapas@ 

dearth.minenv.gr), κα. Τζ. Τζώρτζη (e-mail: 

j.georgi@dearth.minenv.gr),  

Πατησίων 147, 11251 Αθήνα,  

Τηλ: 210 8665998, 210 23231636,  

Ιστοσελίδα: http://www.ypeka.gr/ypeka/Default. 

aspx? tabid=468&language=el-GR 
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� Αναβάθµιση των γνώσεων σχετικά µε τι̋ 

ευρωπἀκέ̋ πολιτικέ̋ και τα όργανα που 

αφορούν στην περιφερειακή ανάπτυξη και 

τη διαφύλαξη τη̋ πολιτιστική̋ 

κληρονοµιά̋.  

� Εγκαθίδρυση µακρόχρονη̋ συνεργασία̋ 

µεταξύ των λαών δύο περιοχών µε 

σηµαντικά µνηµεία πολιτιστική̋ 

κληρονοµιά̋. 

 

Το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για του̋ 

Πολίτε̋, 2007-2013’, του οποίου εθνικό σηµείο 

επαφή̋ έχει οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωση̋ και Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋ 

(υπόψιν κ. Α.Καρβούνη, a.karvounis@ypes.gr), µε 

βασικό άξονα των δράσεών του τι̋ 

αδελφοποιήσει̋ πόλεων, έχει ω̋ κύριου̋ στόχου̋ 

να δώσει στου̋ πολίτε̋ την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν εµπειρίε̋ και απόψει̋ και να 

συµµετάσχουν στην οικοδόµηση µια̋ Ευρώπη̋ 

ακόµα πιο προσιτή̋, δηµοκρατική̋ και µε 

παγκόσµιο προσανατολισµό, ενωµένη̋ στο 

πλαίσιο τη̋ πολιτισµική̋ τη̋ πολυµορφία̋ και 

εµπλουτισµένη̋ µέσω αυτή̋, αναπτύσσοντα̋ 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια τη̋ ενεργού 

ιδιότητα̋ του πολίτη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Πέλλα̋ 

Χατζηδηµητρίου & Εθν. Αντίσταση̋  

Τ.Κ. 58100 Γιαννιτσά  

Τηλ: 2382350808 
 

 Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα 

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1. ∆ήµο̋ Πέλλα̋: Συνάντηση Πολιτών  1. ∆ήµο̋ Πέλλα̋: Συνάντηση Πολιτών  1. ∆ήµο̋ Πέλλα̋: Συνάντηση Πολιτών  1. ∆ήµο̋ Πέλλα̋: Συνάντηση Πολιτών  

για τη διαφύλαξη τη̋ Πολιτιστική̋ για τη διαφύλαξη τη̋ Πολιτιστική̋ για τη διαφύλαξη τη̋ Πολιτιστική̋ για τη διαφύλαξη τη̋ Πολιτιστική̋ 

Κληρονοµιά̋ (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Κληρονοµιά̋ (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Κληρονοµιά̋ (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Κληρονοµιά̋ (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 

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

Με τη συµµετοχή εκπροσώπων από του̋ δήµου̋ 

Πέλλα̋ και Ρατζάνοβο (Πολωνία) 

πραγµατοποιήθηκε στην Πέλλα συνάντηση 

πολιτών στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού 

Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013’ µε θέµα τη διαφύλαξη τη̋ πολιτιστική̋ 

κληρονοµιά̋. 

 

Εν προκειµένω, η ενδυνάµωση των δεσµών 

µεταξύ των πολιτών από την Πέλλα και το 

Ρατζάνοβο έχει του̋ εξή̋ αντικειµενικού̋ 

στόχου̋ :  

 

� Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα 

επιτεύγµατα και τι̋ ανησυχίε̋ των δύο 

περιοχών, όσον αφορά στη διάσωση και 

διαφύλαξη τη̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ 

όπω̋ αυτή επιδιώκεται σε δύο κράτη-µέλη 

τη̋ ΕΕ.   
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2. Περιφέρεια ∆υτική̋ Ελλάδα̋ (πρώην 2. Περιφέρεια ∆υτική̋ Ελλάδα̋ (πρώην 2. Περιφέρεια ∆υτική̋ Ελλάδα̋ (πρώην 2. Περιφέρεια ∆υτική̋ Ελλάδα̋ (πρώην 

Ν.Α. Ηλεία̋): Ευρωπἀκό ∆ίΝ.Α. Ηλεία̋): Ευρωπἀκό ∆ίΝ.Α. Ηλεία̋): Ευρωπἀκό ∆ίΝ.Α. Ηλεία̋): Ευρωπἀκό ∆ίκτυο για την κτυο για την κτυο για την κτυο για την 

Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη     

(7(7(7(7οοοο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα----Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα 

και την Τεχνολογική Ανάπτυξη)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη)    
 

Στόχο̋ του σχεδίου "ERNEST" (“European Research 

Network on Sustainable Tourism”) είναι η 

προαγωγή τη̋ αειφόρου τουριστική̋ ανάπτυξη̋ 

µέσω τη̋ δηµιουργία̋ ενό̋ διευρωπἀκού δικτύου 

συνεργασία̋ τοπικών και περιφερειακών αρχών. 

Εν προκειµένω, στο πλαίσιο του 7ου 

Προγράµµατο̋-Πλαισίου για την Έρευνα και την 

Τεχνολογική Ανάπτυξη διατέθηκαν 1.911.678,00€ 

σε ενέργειε̋ που αφορούσαν στην αξιολόγηση 

των τουριστικών υπηρεσιών, στη δηµιουργία 

πλατφόρµα̋ για την ανταλλαγή πληροφοριών 

µεταξύ των εταίρων αναφορικά µε ερευνητικέ̋ 

δράσει̋ και πρακτικέ̋ σε περιφερειακό επίπεδο, 

καθώ̋ και στον προσδιορισµό κοινών πολιτικών 

για την προαγωγή του βιώσιµου τουρισµού. Στην 

υλοποίηση του σχεδίου συµµετείχε η πρώην Ν.Α. 

Ηλεία̋ σε συνεργασία µε 12 εταίρου̋ από 8 

κράτη µέλη. 

Με το πρόγραµµα ERNEST, για πρώτη φορά µια 

µεγάλη οµάδα από περιοχέ̋ και οργανισµού̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ αποφασίζουν να κάνουν µια 

συντονισµένη προσπάθεια να ενσωµατώσουν 

βιώσιµε̋ πρακτικέ̋ για τη βελτίωση και την 

ενδυνάµωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ στον τοµέα 

του τουρισµού. Πρόκειται για ένα αµιγώ̋ 

ερευνητικό, αναπτυξιακό και καινοτόµο έργο που 

έχει σκοπό το σχεδιασµό και την εφαρµογή ενό̋ 

 

πλαισίου συνεργασία̋ και συντονισµού των 

ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που 

υλοποιούνται στι̋ συγκεκριµένε̋ περιοχέ̋, 

σχετίζονται µε τον τουρισµό και αποσκοπούν 

στη βιώσιµη ανάπτυξή του. 

 

Η υλοποίηση του ερευνητικού και 

αναπτυξιακού έργου ERNEST ακολουθεί την 

τυποποιηµένη µορφή των προγραµµάτων ERA-

NET, δηλαδή: 

 

-συστηµατική ανταλλαγή πληροφοριών, 

εµπειριών και καλών πρακτικών που έχουν 

προέλθει από την υλοποίηση ερευνητικών, 

αναπτυξιακών και καινοτόµων έργων στι̋ 

περιοχέ̋ αυτέ̋˙ 

-καθορισµό̋ και προετοιµασία κοινών 

δράσεων µε τη συµµετοχή όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων στον τοµέα του 

τουρισµού˙ 

-εφαρµογή επιλεγµένων κοινών δράσεων˙ 

-χρηµατοδότηση και προκήρυξη 

διαπεριφερειακών ερευνητικών, 

αναπτυξιακών και καινοτόµων προγραµµάτων 

σε κοινά ζητήµατα που θα αφορούν τι̋ 

περιοχέ̋ που θα συµµετάσχουν. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Περιφέρεια ∆υτική̋ Ελλάδα̋ 

Περιφερειακή Ενότητα Ηλεία̋ 

Υπόψιν κκ. Π.Πλατανιά, Σ.Νικολάου, 

Γ.Παπούλια 

Τηλ.: 26213 60359 

E-mail: sym@nailias.gr 
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Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

Παγκόσµια Σύνοδο̋ Πόλεων για την Παγκόσµια Σύνοδο̋ Πόλεων για την Παγκόσµια Σύνοδο̋ Πόλεων για την Παγκόσµια Σύνοδο̋ Πόλεων για την 

ΚινητιΚινητιΚινητιΚινητικότητακότητακότητακότητα    

 (Στουτγκάρδη, 3 (Στουτγκάρδη, 3 (Στουτγκάρδη, 3 (Στουτγκάρδη, 3----5 Ιουλίου 2011)5 Ιουλίου 2011)5 Ιουλίου 2011)5 Ιουλίου 2011)    

 

Η Παγκόσµια Σύνοδο̋ του διεθνού̋ δικτύου των 

πόλεων για την κινητικότητα µε θέµα «Αστική 

Κινητικότητα και η πρόκληση του κοινωνικού χώρου» 

θα εξετάσει τη σχέση µεταξύ των πολιτικών 

κινητικότητα̋ στι̋ πόλει̋ και του αστικού σχεδιασ- 

  

 
 

µού. Οι οµιλητέ̋ και οι συµµετέχοντε̋ θα διερευνή-

σουν το ζήτηµα τη̋ µελλοντική̋ συνεισφορά̋ τη̋ 

βιώσιµη̋ αστική̋ κινητικότητα̋ στη µεταµόρφωση  

των αστικών χώρων σε κοινωνικού̋ χώρου̋ 

προσέλκυση̋ για µόνιµη εγκατάσταση, εργασία, 

αναψυχή και επικοινωνία. 

 

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

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

mobility.net/index.php?option=com_content&view=artmobility.net/index.php?option=com_content&view=artmobility.net/index.php?option=com_content&view=artmobility.net/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=145%3Afifthicle&id=145%3Afifthicle&id=145%3Afifthicle&id=145%3Afifth----worldworldworldworld----congresscongresscongresscongress----ofofofof----citiescitiescitiescities----forforforfor----

mobility&catid=1%3Anews&Itemid=163mobility&catid=1%3Anews&Itemid=163mobility&catid=1%3Anews&Itemid=163mobility&catid=1%3Anews&Itemid=163    

    

Κοινοί Πολιτισµοί 2011Κοινοί Πολιτισµοί 2011Κοινοί Πολιτισµοί 2011Κοινοί Πολιτισµοί 2011    

 (Τοµάρ, 4 (Τοµάρ, 4 (Τοµάρ, 4 (Τοµάρ, 4----5 Ιουλί5 Ιουλί5 Ιουλί5 Ιουλίου 2011)ου 2011)ου 2011)ου 2011)    

 

Σε συνέχεια του συνεδρίου για την Ά̔λη Πολιτιστική 

Κληρονοµιά, το φετινό συνέδριο που 

πραγµατοποιείται στην πορτογαλική πόλη Τοµάρ 

φιλοδοξεί να αναδείξει µέσα από τα εργαστήριά 

του θέµατα που αφορούν στι̋ προφορικέ̋  

 

 
 

παραδόσει̋ και εκφράσει̋, τι̋ κοινωνικέ̋ 

πρακτικέ̋ και την παραδοσιακή χειροτεχνία. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://sc2011.greenlineshttp://sc2011.greenlineshttp://sc2011.greenlineshttp://sc2011.greenlines----

institute.org/sc2011website/index.htminstitute.org/sc2011website/index.htminstitute.org/sc2011website/index.htminstitute.org/sc2011website/index.htm    

    

∆ιεθνή̋ Εβδοµάδα Υδάτινων Πόρων∆ιεθνή̋ Εβδοµάδα Υδάτινων Πόρων∆ιεθνή̋ Εβδοµάδα Υδάτινων Πόρων∆ιεθνή̋ Εβδοµάδα Υδάτινων Πόρων    

(Σιγκαπούρη, 4(Σιγκαπούρη, 4(Σιγκαπούρη, 4(Σιγκαπούρη, 4----8 Ιουλίου 2011)8 Ιουλίου 2011)8 Ιουλίου 2011)8 Ιουλίου 2011)    

 

Η διεθνή̋ εβδοµάδα για του̋ υδάτινου̋ πόρου̋ 

µε θέµα «Βιώσιµε̋ Υδάτινε̋ Λύσει̋ για ένα 

Μεταβαλλόµενο Αστικό Περιβάλλον» αποτελεί 

 

 
 

µια παγκόσµια πλατφόρµα για τη συζήτηση 

θεµάτων που αφορούν στη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων, την κλιµατική αλλαγή, τι̋ νέε̋ 

τεχνολογικέ̋ εξελίξει̋ και τι̋ προκλήσει̋ που 

αντιµετωπίζει ο εν λόγω τοµέα̋. 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.siww.com.sg/abouthttp://www.siww.com.sg/abouthttp://www.siww.com.sg/abouthttp://www.siww.com.sg/about----singaporesingaporesingaporesingapore----
internationalinternationalinternationalinternational----waterwaterwaterwater----weekweekweekweek    
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∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Πολιτιστική ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Πολιτιστική ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Πολιτιστική ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Πολιτιστική 

Κληρονοµιά (Μαλαισία, 5Κληρονοµιά (Μαλαισία, 5Κληρονοµιά (Μαλαισία, 5Κληρονοµιά (Μαλαισία, 5----7 Ιουλίου 2011)7 Ιουλίου 2011)7 Ιουλίου 2011)7 Ιουλίου 2011)

    

Η αξιοποίηση των Μνηµείων Παγκόσµια̋ 

Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ για τουριστικού̋ 

σκοπού̋ είναι το αντικείµενο διεθνού̋ συνεδρίου 

    

 
 

που πραγµατοποιείται στη Μαλαισία υπό την  

αιγίδα τη̋ ΟΥΝΕΣΚΟ. Εν προκειµένω, το συνέδριο 

θα εξετάσει τη σχέση ανάµεσα στη συντήρηση και 

στη διαχείριση τη̋ αστική̋ κληρονοµιά̋ καθώ̋ 

και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού. 

 

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

http://www.malaccaheritage2011.com/http://www.malaccaheritage2011.com/http://www.malaccaheritage2011.com/http://www.malaccaheritage2011.com/MalaccaheritMalaccaheritMalaccaheritMalaccaherit

age2011/Welcome.htmlage2011/Welcome.htmlage2011/Welcome.htmlage2011/Welcome.html    

    

Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση Κυκλοφορία̋ Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση Κυκλοφορία̋ Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση Κυκλοφορία̋ Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση Κυκλοφορία̋ 

(Λίβερπουλ, 19(Λίβερπουλ, 19(Λίβερπουλ, 19(Λίβερπουλ, 19----20 Ιουλίου 2011)20 Ιουλίου 2011)20 Ιουλίου 2011)20 Ιουλίου 2011)    

 

Το Πανεπιστήµιο John Moores του Λίβερπουλ 

διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο για τη διαχείριση 

τη̋ κυκλοφορία̋ και την προώθηση τη̋ χρήση̋ 

µαζικών µέσων µεταφορά̋. Στο συνέδριο θα 

 

  

συµµετάσχουν πάνω από 150 εκπρόσωποι 75 

οργανώσεων από τον τοµέα των µεταφορών.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ptrhttp://www.ptrhttp://www.ptrhttp://www.ptrcccc----

training.co.uk/file_send.php?id=196training.co.uk/file_send.php?id=196training.co.uk/file_send.php?id=196training.co.uk/file_send.php?id=196    

 

Ηγεσία στον Πολυπολιτισµικό ΚόσµοΗγεσία στον Πολυπολιτισµικό ΚόσµοΗγεσία στον Πολυπολιτισµικό ΚόσµοΗγεσία στον Πολυπολιτισµικό Κόσµο    

(Σιγκαπούρη, 24(Σιγκαπούρη, 24(Σιγκαπούρη, 24(Σιγκαπούρη, 24----28 Ιουλίου 2011)28 Ιουλίου 2011)28 Ιουλίου 2011)28 Ιουλίου 2011)    

    

Το 7ο διεθνέ̋ συνέδριο τη̋ διεθνού̋ ακαδηµία̋ 

για τη διαπολιτισµική έρευνα φιλοξενείται από 

το Κέντρο για τη ∆ηµιουργική Ηγεσία τη̋  

 

  

Σιγκαπούρη̋ µε αντικείµενο τη θεωρία και την 

πρακτική τη̋ ηγεσία̋ σε πολυπολιτισµικέ̋ 

κοινωνίε̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....interculturalinterculturalinterculturalintercultural----

academacademacademacademyyyy....orgorgorgorg////iairiairiairiair2011201120112011conferenceconferenceconferenceconference////indexindexindexindex....htmlhtmlhtmlhtml    

    

4444οοοο Συνέδριο Υγειών Πόλεων Συνέδριο Υγειών Πόλεων Συνέδριο Υγειών Πόλεων Συνέδριο Υγειών Πόλεων    

(Μπρίσµπειν, 27(Μπρίσµπειν, 27(Μπρίσµπειν, 27(Μπρίσµπειν, 27----29 Ιουλίου 2011)29 Ιουλίου 2011)29 Ιουλίου 2011)29 Ιουλίου 2011)    

 

Το 4ο συνέδριο Υγειών Πόλεων θα αποτελέσει 

µια πλατφόρµα για τα στελέχη κυβερνήσεων και 

φορέων τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ για να  

 

συζητήσουν τα θέµατα που αφορούν στην υγεία 

των κατοίκων των αστικών κέντρων, τη 

βιωσιµότητα, τη διαχείριση των φυσικών 

πόρων, τι̋ µεταφορέ̋, την κλιµατική αλλαγή και 

τον  αστικό σχεδιασµό.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ptrchttp://www.ptrchttp://www.ptrchttp://www.ptrc----

training.co.uk/file_send.php?id=196training.co.uk/file_send.php?id=196training.co.uk/file_send.php?id=196training.co.uk/file_send.php?id=196    
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Ευρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά Θέµατα    
    

Το Ανακοινωθέν τη̋ Βουδαπέστη̋ για Το Ανακοινωθέν τη̋ Βουδαπέστη̋ για Το Ανακοινωθέν τη̋ Βουδαπέστη̋ για Το Ανακοινωθέν τη̋ Βουδαπέστη̋ για 

τι̋ Αστικέ̋ Περιοχέ̋ τη̋ Ευρώπη̋τι̋ Αστικέ̋ Περιοχέ̋ τη̋ Ευρώπη̋τι̋ Αστικέ̋ Περιοχέ̋ τη̋ Ευρώπη̋τι̋ Αστικέ̋ Περιοχέ̋ τη̋ Ευρώπη̋    

 

Οι γενικοί διευθυντέ̋ των αρµόδιων Υπουργείων 

των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ για την αστική 

ανάπτυξη υιοθέτησαν στι̋ 2 Μα˙ου τ.ε. το 

Ανακοινωθέν τη̋ Βουδαπέστη̋ για τι̋ αστικέ̋ 

περιοχέ̋ τη̋ Ευρώπη̋ που αντιµετωπίζουν 

δηµογραφικέ̋ και κλιµατικέ̋ προκλήσει̋. Αυτά 

τα δύο θέµατα επιλέχθηκαν από την Ουγγρική  

 

Προεδρία για την αστική ατζέντα. Βασικό̋ 

στόχο̋ του εν λόγω κειµένου, το οποίο αποτελεί 

συνέχεια µια̋ σειρά̋ σηµαντικών κοινοτικών 

κειµένων για την αστική ανάπτυξή όπω̋ η 

Συµφωνία του Μπρίστολ, η Χάρτα τη̋ Λειψία̋, η 

Συµφωνία τη̋ Μασσαλία̋ και η ∆ιακήρυξη του 

Τολέδο, είναι να υπογραµµίσει τη σηµασία των 

περιβαλλοντικών και αειφορικών όψεων τη̋ 

µελλοντική̋ ανάπτυξη̋ των αστικών κέντρων. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://whttp://whttp://whttp://www.eukn.org/Dossiers/EU_presidencies/Huww.eukn.org/Dossiers/EU_presidencies/Huww.eukn.org/Dossiers/EU_presidencies/Huww.eukn.org/Dossiers/EU_presidencies/Hu

ngarian_Presidency/Conclusions_Hungarian_Presidngarian_Presidency/Conclusions_Hungarian_Presidngarian_Presidency/Conclusions_Hungarian_Presidngarian_Presidency/Conclusions_Hungarian_Presid

ency_urban_development/Budapest_Communiqué_ency_urban_development/Budapest_Communiqué_ency_urban_development/Budapest_Communiqué_ency_urban_development/Budapest_Communiqué_

on_European_Urban_Areas_Facing_Demographic_anon_European_Urban_Areas_Facing_Demographic_anon_European_Urban_Areas_Facing_Demographic_anon_European_Urban_Areas_Facing_Demographic_an

d_Climate_Challengesd_Climate_Challengesd_Climate_Challengesd_Climate_Challenges    

 

 

Οι Προτεραιότητε̋ τη̋ Πολωνική̋ Οι Προτεραιότητε̋ τη̋ Πολωνική̋ Οι Προτεραιότητε̋ τη̋ Πολωνική̋ Οι Προτεραιότητε̋ τη̋ Πολωνική̋ 

Προεδρία̋Προεδρία̋Προεδρία̋Προεδρία̋    

 

Η δηµιουργία ενό̋ νέου χρηµατοδοτικού 

πλαισίου για τη µελλοντική πολιτική συνοχή̋ 

τη̋ ΕΕ αποτελεί τη βασικότερη πρόκληση τη̋ 

Πολωνική̋ Προεδρία̋ του Συµβουλίου τη̋ ΕΕ 

που ξεκινά τον Ιούλιο τ.ε.  

 

Εν προκειµένω, η Πολωνική Προεδρία έχει 

αναδείξει ω̋ βασικέ̋ προτεραιότητε̋ την 

ευρωπἀκή ολοκλήρωση ω̋ πηγή οικονοµική̋ 

µεγέθυνση̋˙ την ασφάλεια στην Ευρώπη˙ και τα 

οφέλη από µια εξωστερεφή Ευρώπη. Η προσεχή 

Προεδρία έχει ήδη επισηµάνει ότι ο κοινοτικό̋ 

πρὁπολογισµό̋ πρέπει να παραµείνει ένα 

επενδυτικό εργαλείο, στο πλαίσιο του οποίου η 

πολιτική συνοχή̋ θα έχει εξέχοντα ρόλο. 

Παράλληλα, η Προεδρία θα εξετάσει εκ νέου την 

ενεργειακή πολιτική τη̋ ΕΕ, την αναθεώρηση του 

Κανονισµού για την Frontex, ενώ θα προωθήσει 

περαιτέρω την Ανατολική Συνεργασία.  

 

  

ΠληρΠληρΠληρΠληροφορίε̋:οφορίε̋:οφορίε̋:οφορίε̋:    

http://prezydencjaue.gov.pl/en/http://prezydencjaue.gov.pl/en/http://prezydencjaue.gov.pl/en/http://prezydencjaue.gov.pl/en/    

 

Νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την Νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την Νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την Νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την 

Αειφόρο ΕνέργειαΑειφόρο ΕνέργειαΑειφόρο ΕνέργειαΑειφόρο Ενέργεια    

    

Κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο πλαίσιο τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Εβδοµάδα̋ για την Αειφόρο 

Ενέργεια (11-15 Απριλίου τ.ε.), η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη τη̋ ισχύο̋ δύο 

νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων για την 

υποστήριξη των δήµων και των περιφερειών     
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κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση των 

επενδυτικών σχεδίων του̋ για την αειφόρο 

ενέργεια. Πιο συγκεκριµένα, θα επεκταθεί το 

αντικείµενο τη̋ ευρωπἀκή̋ βοήθεια̋ για 

τοπικά ενεργειακά προγράµµατα (ELENA) µε 

σκοπό να στηρίξει την επιµόρφωση των 

στελεχών των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών στου̋ τοµεί̋ τη̋ αειφόρου και των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋. Επίση̋, το 

ευρωπἀκό ταµείο για την ενεργειακή 

αποδοτικότητα θα διαθέσει άµεσα 200 εκατ. 

ευρώ για να καταστήσει τα τοπικά και 

περιφερειακά σχέδια για την αειφόρο ενέργεια 

ελκυστικά για τον ιδιωτικό τοµέα. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Βέλτιστε̋ ΠρακτιΒέλτιστε̋ ΠρακτιΒέλτιστε̋ ΠρακτιΒέλτιστε̋ Πρακτικέ̋ Αστική̋ Αειφορία̋κέ̋ Αστική̋ Αειφορία̋κέ̋ Αστική̋ Αειφορία̋κέ̋ Αστική̋ Αειφορία̋    

 

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα 

κατάλογο µε τι̋ βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ των οκτώ 

ευρωπἀκών πόλεων που διεκδίκησαν το 

βραβείο τη̋ πράσινη̋ ευρωπἀκή̋ 

πρωτεύουσα̋ για το 2010 και το 2011, στο 

οποίο υπέβαλαν αίτηση 35 συνολικά πόλει̋. Το 

Άµστερνταµ, το Μπρίστολ, η Κοπεγχάγη, το 

Φράιµπουργκ, το Αµβούργο, το Μίνστερ, το Όσλο 

και η Στοκχόλµη επέδειξαν ότι διαθέτουν τι̋ 

δυνατότητε̋ να αποτελέσουν τα πρότυπα και 

πηγέ̋ έµπνευση̋ για εκείνε̋ τι̋ πόλει̋, οι  

 

 

οποίε̋ σχεδιάζουν ή σκοπεύουν να 

δηµιουργήσουν φιλικού̋ προ̋ το περιβάλλον 

αστικού̋ χώρου̋ και τρόπο ζωή̋. Εν 

προκειµένω, οι εν λόγω πόλει̋ αξιολογήθηκαν 

βάσει δέκα περιβαλλοντικών δεικτών: 

συνεισφορά στην παγκόσµια κλιµατική αλλαγή˙ 

κινητικότητα και µεταφορά πληθυσµού˙ 

διαθεσιµότητα δηµόσιων ανοιχτών χώρων˙ 

ποιότητα ατµοσφαιρικού αέρα˙ ηχορύπανση˙ 

διαχείριση απορριµµάτων˙ κατανάλωση 

υδάτινων πόρων˙ περιβαλλοντική διαχείριση 

και βιώσιµη προσέγγιση των χρήσεων γη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Ευρωπἀκό Έτο̋ για την ΕνΕυρωπἀκό Έτο̋ για την ΕνΕυρωπἀκό Έτο̋ για την ΕνΕυρωπἀκό Έτο̋ για την Ενεργό Γήρανση εργό Γήρανση εργό Γήρανση εργό Γήρανση 

(2012)(2012)(2012)(2012)    

 

Στι̋ 29 Απριλίου τ.ε., τέθηκε σε λειτουργία η 

ιστοσελίδα τη̋ Ε.Ε. που παρέχει τι̋ αναγκαίε̋ 

πληροφορίε̋ για τη συµµετοχή των ευρωπἀκών 

φορέων στι̋ εκδηλώσει̋ του Ευρωπἀκού Έτου̋ 

2012 που θα αφορά στην καταπολέµηση του 

κοινωνικού αποκλεισµού των πολιτών άνω των 

60 ετών.  

 

Στο πλαίσιο του ευρωπἀκού έτου̋ ενεργού 

γήρανση̋ θα ενθαρρυνθούν και θα 

υποστηριχθούν προσπάθειε̋ που θα 

καταβάλλουν τα κράτη µέλη, οι περιφερειακέ̋ 

και τοπικέ̋ αρχέ̋ του̋, οι κοινωνικοί εταίροι 

και η κοινωνία των πολιτών για να προωθήσουν 

την ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 

αποτελεσµατικότερα το δυναµικό των γενεών 

τη̋ µεταπολεµική̋ δηµογραφική̋ έκρηξη̋. Η 

ενεργό̋ γήρανση συνεπάγεται τη δηµιουργία 

καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών εργασία̋,  

 

ώστε οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι να 

µπορέσουν να διαδραµατίσουν τον ρόλο του̋ 

στην αγορά εργασία̋, καταπολεµώντα̋ τον 

κοινωνικό αποκλεισµό. Το ευρωπἀκό έτο̋ 

επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει του̋ πολίτε̋ 

στα ζητήµατα αυτά και στου̋ καλύτερου̋ 

τρόπου̋ αντιµετώπισή̋ του̋. Πάνω απ’ όλα 

όµω̋ επιδιώκει να ενθαρρύνει όλου̋ του̋ 

φορεί̋ χάραξη̋ πολιτική̋ και τα ενδιαφερόµενα 

µέρη να θέσουν στόχου̋ και να αναλάβουν 

δράση για την επίτευξή του̋. Το 2012 θα πρέπει 

να περάσει από τα λόγια στην πράξη και να 

αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσµατα. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
httphttphttphttp://://://://ecececec....europaeuropaeuropaeuropa....eueueueu////socialsocialsocialsocial////eyeyeyey2012.2012.2012.2012.jspjspjspjsp????langIdlangIdlangIdlangId====elelelel    

12 ∆ράσει̋ για την Ενιαία Αγορά12 ∆ράσει̋ για την Ενιαία Αγορά12 ∆ράσει̋ για την Ενιαία Αγορά12 ∆ράσει̋ για την Ενιαία Αγορά    

 

Με την πρόσφατη Ανακοίνωση τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ για την Ενιαία Αγορά, προτείνεται η 

υλοποίηση 12 βασικών δράσεων-«µοχλών», 

µέχρι  το 2012, προκειµένου να βελτιωθεί η 

λειτουργία τη̋ ενιαία̋ αγορά̋ και να ενισχυθεί η 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Κάθε µοχλό̋ 

συνοδεύεται από µια εµβληµατική πρωτοβουλία 

για την οποία η Επιτροπή δεσµεύεται να 

υποβάλει προτάσει̋ κατά του̋ προσεχεί̋ µήνε̋ 

µε στόχο την οριστική συµφωνία του Ευρωπἀκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου πριν από το 

τέλο̋ του 2012.  

 
 

Συγκεκριµένα, το σχέδιο δράση̋ αποβλέπει στη 

διευκόλυνση τη̋ πρόσβαση̋ των ΜΜΕ σε 

χρηµατοδοτήσει̋, στην ενθάρρυνση τη̋ 

κινητικότητα̋ των εργαζοµένων, στην ενίσχυση 

τη̋ προστασία̋ των καταναλωτών, στη 

χορήγηση ενιαίων τίτλων πνευµατική̋ 

ιδιοκτησία̋, στη βελτίωση των διαδικασιών 

τυποποίηση̋ για τι̋ υπηρεσίε̋, στην ενίσχυση 

των ευρωπἀκών δικτύων µεταφορών, στην 

ανάπτυξη τη̋ ψηφιακή̋ ενιαία̋ αγορά̋, στην 

υποστήριξη τη̋ κοινωνική̋ και τη̋ φιλική̋ προ̋ 

το περιβάλλον επιχειρηµατική̋ δραστηριότητα̋, 

στη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που 

διέπει τι̋ επιχειρήσει̋, καθώ̋ και στον 

εκσυγχρονισµό τη̋ ευρωπἀκή̋ νοµοθεσία̋ για 

τι̋ δηµόσιε̋ συµβάσει̋. 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Η ΓαλλοΗ ΓαλλοΗ ΓαλλοΗ Γαλλο----γερµανική στήριξη στο θεσµό γερµανική στήριξη στο θεσµό γερµανική στήριξη στο θεσµό γερµανική στήριξη στο θεσµό 

των αδελφοποιήσεων πόλεωντων αδελφοποιήσεων πόλεωντων αδελφοποιήσεων πόλεωντων αδελφοποιήσεων πόλεων    

 

Η γαλλο-γερµανική επιτροπή που συστήθηκε µε 

πρωτοβουλία του γαλλικού και γερµανικού 

παραρτήµατο̋ του Συµβουλίου των Ευρωπἀκών 

∆ήµων και Περιφερειών (CEMR) υπογράµµισε τη 

σηµασία τη̋ ανάδειξη̋ νέων τύπων σχέσεων 

 

µεταξύ αδελφοποιηµένων πόλεων κατά τη 

διάρκεια τη̋ ετήσια̋ συνεδρίασή̋ τη̋ που 

πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο Βερολίνο. 

Πράγµατι, οι συµµετέχοντε̋ επεσήµαναν την 

ανάγκη τη̋ εµπλοκή̋ των νεότερων γενεών και 

των πιο ευπαθών οµάδων του πληθυσµού στι̋ 

διαδικασίε̋ αδελφοποίηση̋ πόλεων, ενώ 

υπογραµµίστηκε η διεύρυνση των θεµατικών 

πεδίων συνεργασία̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ αστική̋ 

κινητικότητα̋, τη̋ επαγγελµατική̋ κατάρτιση̋ 

και των ανταλλαγών. Καθώ̋ ο θεσµό̋ των 

αδελφοποιήσεων έχει εξελιχθεί τα τελευταία 

χρόνια, γερµανικοί και γαλλικοί δήµοι επιζητούν 

την αναζωογόνησή του µέσα από δράσει̋ στο 

πλαίσιο τη̋ παροχή̋ ποιοτικών κοινωνικών 

υπηρεσιών σε γηράσκουσε̋ ευρωπἀκέ̋ 

κοινωνίε̋, τη̋ ένταξη̋ των γυναικών στην 

αγορά εργασία̋ και στην ενδυνάµωση τη̋ 

αλληλεγγύη̋ µεταξύ των γενεών.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 
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Πόλει̋ για τηνΠόλει̋ για τηνΠόλει̋ για τηνΠόλει̋ για την Κοινωνική Ένταξη Κοινωνική Ένταξη Κοινωνική Ένταξη Κοινωνική Ένταξη    

    

Το ευρωπἀκό δίκτυο πόλεων EUROCITIES 

δηµοσίευσε πρόσφατα έκθεση στην οποία  

καταγράφονται οι τάσει̋ και οι προκλήσει̋ που 

αντιµετωπίζουν δέκα ευρωπἀκέ̋ πόλει̋ κατά 

την υλοποίηση πολιτικών για την κοινωνική 

ένταξη. Οι πόλει̋ τη̋ Βαρκελώνη̋, του 

Μπέρµιγχαµ, τη̋ Μπολόνια, του Μπρνο, τη̋ 

Κοπεγχάγη̋, τη̋ Κρακοβία̋, τη̋ Λιλ, του 

Ρότερνταµ, τη̋ Σόφια̋ και τη̋ Στοκχόλµη̋ έχουν 

επιδείξει υψηλό επίπεδο συντονισµού, 

αποκέντρωση̋ και εξατοµίκευση̋ των 

υπηρεσιών του̋ καθώ̋ και συµπράξεων µε 

οργανώσει̋ τη̋ κοινωνική̋ οικονοµία̋. Η εν 

λόγω µελέτη υπογραµµίζει ότι οι περικοπέ̋ στι̋ 

δαπάνε̋ των ΟΤΑ συνεπάγεται αδυναµίε̋ 

ανταπόκριση̋ στι̋ αυξηµένε̋ ανάγκε̋ παροχή̋ 

αποτελεσµατικών υπηρεσιών σε οµάδε̋ 

κατοίκων του̋ που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο 

του κοινωνικού αποκλεισµού. 

 

 

Επίση̋, η δυσµενή̋ οικονοµική συγκυρία 

οδήγησε τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ των εν λόγω πόλεων 

να υιοθετήσουν καινοτόµα µέτρα για την 

κατάρτιση του προσωπικού του̋ στα θέµατα 

τη̋ ποιότητα̋ και τη̋  κοινωνική̋ 

επιχειρηµατικότητα̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 
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Η ποιότητα τη̋ διοίκηση̋  Η ποιότητα τη̋ διοίκηση̋  Η ποιότητα τη̋ διοίκηση̋  Η ποιότητα τη̋ διοίκηση̋  στι̋ στι̋ στι̋ στι̋ 

ευρωπἀκέ̋ περιφέρειε̋ευρωπἀκέ̋ περιφέρειε̋ευρωπἀκέ̋ περιφέρειε̋ευρωπἀκέ̋ περιφέρειε̋    

    

Η αξιολόγηση τη̋ ποιότητα̋ τη̋ διοίκηση̋ των 

ευρωπἀκών περιφερειών αποτελεί το 

αντικείµενο µελέτη̋ που εκπόνησε  πρόσφατα το 

σουηδικό ινστιτούτο του Γκέτεµποργκ για την 

ποιότητα τη̋ διοίκηση̋ για λογαριασµό τη̋ 

 

  

 

Γενική̋ ∆ιεύθυνση̋ Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. Για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ 

µελέτη̋ διενεργήθηκαν συνεντεύξει̋ σε 18 

κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ µε τη συµµετοχή 34.000 

κατοίκων από 172 περιφέρειε̋. Στο πλαίσιο τη̋ 

έρευνα̋ δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στου̋ τοµεί̋ 

τη̋ εκπαίδευση̋, τη̋ υγειονοµική̋ φροντίδα̋ 

και τη̋ εφαρµογή̋ των νόµων.  Σύµφωνα, 

λοιπόν, µε την εν λόγω µελέτη, η ποιότητα τη̋ 

διοίκηση̋ έχει σοβαρό αντίκτυπο στην 

οικονοµική ανάπτυξη και στην ευηµερία καθώ̋ 

και στην κοινωνική συνοχή των εξεταζόµενων 

περιοχών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 
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udies/index_en.cfm#1udies/index_en.cfm#1udies/index_en.cfm#1udies/index_en.cfm#1    

 

ΣχεδιάζοΣχεδιάζοΣχεδιάζοΣχεδιάζοντα̋ µε του̋ κατοίκου̋: ντα̋ µε του̋ κατοίκου̋: ντα̋ µε του̋ κατοίκου̋: ντα̋ µε του̋ κατοίκου̋:     

Το παράδειγµα του ΆµστερνταµΤο παράδειγµα του ΆµστερνταµΤο παράδειγµα του ΆµστερνταµΤο παράδειγµα του Άµστερνταµ    

    

Μέσω τη̋ χρήση̋ µέσων κοινωνική̋ δικτύωση̋, 

δηµόσιων συζητήσεων και εκθέσεων, η τοπική 

αρχή του Άµστερνταµ συλλέγει ιδέε̋ και 

προτάσει̋ που αφορούν στα προβλήµατα τη̋ 

πόλη̋ στο πλαίσιο του καινοτόµου έργου «free 

state of Amsterdam», το οποίο από το 2009 

επιτρέπει στου̋ κατοίκου̋ τη̋ ολλανδική̋ πόλη̋  

 

 

 

να συµµετέχουν στον αστικό σχεδιασµό τη̋. Τα 

τελευταία χρόνια, αυτή η «ήπια» µορφή αστικού 

σχεδιασµού υπερβαίνει οικονοµικέ̋, 

γραφειοκρατικέ̋ και διαδικαστικέ̋ αγκυλώσει̋, 

δηµιουργώντα̋ συνθήκε̋ για ένα περιβάλλον 

κοινοτική̋ δηµιουργία̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα        

    

Πόλει̋ φιλικΠόλει̋ φιλικΠόλει̋ φιλικΠόλει̋ φιλικέ̋ σε άτοµα τρίτη̋ έ̋ σε άτοµα τρίτη̋ έ̋ σε άτοµα τρίτη̋ έ̋ σε άτοµα τρίτη̋ 

ηλικία̋ηλικία̋ηλικία̋ηλικία̋    

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Υγεία̋, το 2006 µόλι̋ το 11% του 

παγκόσµιου πληθυσµού αποτελούνταν από 

άτοµα άνω των 60 ετών. Ωστόσο, αυτό το 

ποσοστό αναµένεται να διπλασιαστεί µέχρι το 

2050. Παράλληλα ο αυξανόµενο̋ ρυθµό̋ 

αστικοποίηση̋ επιβαρύνει τι̋ υπηρεσίε̋ των 

τοπικών αρχών. Υπολογίζεται ότι µέχρι το 

2030 το 87% του πληθυσµού τη̋ Βόρεια̋ 

Αµερική̋ θα κατοικεί σε αστικά κέντρα. Παρά, 

λοιπόν, τι̋ δηµογραφικέ̋ τάσει̋ προ̋ έναν 

περισσότερο γηρασµένο αστικό πληθυσµό, οι 

περισσότεροι ειδικοί συµφωνούν ότι λίγε̋ 

πόλει̋ διαθέτουν πολιτικέ̋ φιλικέ̋ προ̋ τα 

άτοµα τρίτη̋ ηλικία̋. Μία από αυτέ̋, η Νέα 

Υόρκη, υιοθέτησε το 2009 ένα σχέδιο το οποίο 

προέβλεπε, µεταξύ άλλων, τη χρήση των 

σχολικών λεωφορείων για τη µεταφορά 

ηλικιωµένων ατόµων στα καταστήµατα 

τροφίµων για την ικανοποίηση των 

καταναλωτικών αναγκών του̋. Επίση̋, 

προβλέφθηκε η χορήγηση κουπονιών για τη 

χρήση ταξί για τι̋ καθηµερινέ̋ µετακινήσει̋ 

του̋ στην πόλη. Επίση̋, ο αµερικανικό̋  

    

οργανισµό̋ περιβαλλοντική̋ προστασία̋ ανέδειξε 

τέσσερι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋ που συνδυάζουν και 

προωθούν πολιτικέ̋ για ενεργού̋ πολίτε̋ τρίτη̋ 

ηλικία̋. Οι κοµητείε̋ Mecklenburg και Fairfax, η 

Φιλαδέλφεια και η Κοιλάδα Brazos έχουν αναλάβει 

πρωτοβουλίε̋ για τη βελτίωση των ατόµων τρίτη̋ 

ηλικία̋ όπω̋ η πρόβλεψη περισσότερων 

µονοπατιών σε πάρκα, δηµόσιων αποχωρητηρίων 

κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.governing.com/topics/healthhttp://www.governing.com/topics/healthhttp://www.governing.com/topics/healthhttp://www.governing.com/topics/health----humanhumanhumanhuman----

services/seniorsservices/seniorsservices/seniorsservices/seniors----city.htmlcity.htmlcity.htmlcity.html    

    

∆ιεύρυνση του Παγκόσµιου Συµφώνου ∆ιεύρυνση του Παγκόσµιου Συµφώνου ∆ιεύρυνση του Παγκόσµιου Συµφώνου ∆ιεύρυνση του Παγκόσµιου Συµφώνου 

∆ηµάρχων∆ηµάρχων∆ηµάρχων∆ηµάρχων    

 

Την επαύριον του τελευταίου γύρου των 

συζητήσεων των Ηνωµένων Εθνών για την 

κλιµατική αλλαγή, ο αριθµό̋ των συµβαλλόµενων 

στο Παγκόσµιο Σύµφωνο ∆ηµάρχων (Σύµφωνο του 

Μεξικό) ΟΤΑ αυξήθηκε στι̋ 180 τοπικέ̋ αρχέ̋, µε τη 

 

Μελβούρνη και το Βόρειο Βανκούβερ να αποτελούν 

του̋ πιο πρόσφατου̋ εταίρου̋. Παρά τη διάθεση 

των κρατών να συνεχίσουν τι̋ διαπραγµατεύσει̋ 

για την επίτευξη µια̋ συµφωνία̋ για την κλιµατική 

αλλαγή τον περασµένο Απρίλιο στο Μπανγκόκ, οι 

τοπικέ̋ αρχέ̋ θα πρέπει να διανύσουν µεγάλη 

απόσταση για να λάβουν άµεσα συγκεκριµένα 

µέτρα. Άλλωστε, ο πληθυσµό̋ των 300 

εκατοµµυρίων κατοίκων των συµβαλλόµενων 

πόλεων είναι σχεδόν ίσο̋ µε το συνολικό πληθυσµό 

των χωρών που διαπραγµατεύονται αυτή τη στιγµή 

στα Ηνωµένα Έθνη. 
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Πράσινοι Πνεύµονε̋ στι̋ Φιλιππίνε̋Πράσινοι Πνεύµονε̋ στι̋ Φιλιππίνε̋Πράσινοι Πνεύµονε̋ στι̋ Φιλιππίνε̋Πράσινοι Πνεύµονε̋ στι̋ Φιλιππίνε̋    

 

Σε αρκετέ̋ πυκνοκατοικηµένε̋ αστικέ̋ περιοχέ̋ η 

έλλειψη ανοιχτών χώρων αναψυχή̋ αποτελεί 

συχνό φαινόµενο. Η πόλη Quezon στι̋ Φιλιππίνε̋ 

υλοποίησε την περίοδο 2003-2009 ένα 

αναπτυξιακό πρόγραµµα µε τη δηµιουργία 111 

 

 
 

ανοιχτών χώρων και πάρκων, παρέχοντα̋ την 

ευκαιρία σε περίπου 2.9 εκατ. κατοίκου̋ να 

αναπτύξουν εξωτερικέ̋ δραστηριότητε̋, 

προσφέροντα̋ ιδανικέ̋ συνθήκε̋ για τη 

βιοποικιλότητα και έναν πράσινο πνεύµονα για 

την ίδια την πόλη. Η υλοποίηση αυτού του 

προγράµµατο̋ πρὁπέθετε τη σύµπραξη µεταξύ 

τη̋ τοπική̋ αρχή̋, του τοπικού συµβουλίου 

ανάπτυξη̋ και άλλων κοινωνικο-οικονοµικών 

φορέων. Μέχρι σήµερα το 44% των ανοιχτών 

δηµόσιων χώρων έχουν αναπτυχθεί σε πράσινου̋ 

χώρου̋, φιλικού̋ προ̋ του̋ χρήστε̋. Μέρο̋ τη̋ 

εν λόγω πρωτοβουλία̋ ήταν η στήριξη τη̋ 

µακροπρόθεσµη̋ βιωσιµότητα̋ και διαχείριση̋ 

των πάρκων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documehttp://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documehttp://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documehttp://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/docume

nts/Global/case_studies/CaseStudy_135nts/Global/case_studies/CaseStudy_135nts/Global/case_studies/CaseStudy_135nts/Global/case_studies/CaseStudy_135----

Quezon_final20110418.pdfQuezon_final20110418.pdfQuezon_final20110418.pdfQuezon_final20110418.pdf    

 

Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ διαχείριση̋ Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ διαχείριση̋ Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ διαχείριση̋ Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ διαχείριση̋ 

βιοποικιλότητα̋βιοποικιλότητα̋βιοποικιλότητα̋βιοποικιλότητα̋    
 

 

Έντεκα νέε̋ µελέτε̋ (case studies) του διεθνού̋ 

δικτύου τοπικών αρχών για την αειφορία (ICLEI) 

αναδεικνύουν τι̋ δυνατότητε̋ των τοπικών αρχών 

να συµπράττουν µε οικονοµικού̋ και κοινωνικού̋ 

φορεί̋ για τη βελτίωση τη̋ τοπική̋ 

βιοποικιλότητα̋. Τα εν λόγω παραδείγµατα 

συλλέχθηκαν από τα παραρτήµατα του δικτύου σε 

Ιαπωνία και Νοτιοανατολική Ασία τι̋ παραµονέ̋ 

του συνεδρίου των Ηνωµένων Εθνών για την 

βιολογική ποικιλοµορφία στη Ναγκόγια τον 

περασµένο Οκτώβριο και καλύπτουν µια σειρά 

τοµεί̋ όπω̋ τη δηµιουργία βοτανικών κήπων, τη 

συντήρηση εδαφικών και υδάτινων πόρων, 

πράσινα φορολογικά κίνητρα και την περιάκτια 

διαχείριση. Μεταξύ των βασικών ευρηµάτων των 

ανωτέρω περιπτώσεων είναι η πρώιµη και 

ενεργό̋ συµµετοχή κοινωνικών και οικονοµικών 

φορέων, η οποία επιταχύνει και βελτιώνει τι̋ 

δράσει̋ και σε αρκετέ̋ περιπτώσει̋ συνιστά 

πρὁπόθεση για τη βιωσιµότητα των 

αποτελεσµάτων στη διαχείριση τη̋ 

βιοποικιλότητα̋. Επίση̋, οι εν λόγω περιπτώσει̋ 

 

 

µα̋ παρέχουν παραδείγµατα επιτυχού̋ 

συµµετοχή̋ των τοπικών επιχειρήσεων και τη̋ 

διαχειριστική̋ επάρκεια̋ των τοπικών 

διοικήσεων. 

  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iclei.org/indhttp://www.iclei.org/indhttp://www.iclei.org/indhttp://www.iclei.org/index.php?id=11546ex.php?id=11546ex.php?id=11546ex.php?id=11546    

 

 

 

16161616                        

7/20117/20117/20117/2011                        
∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
   

Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11113333                        



Μικροµεσαίε̋ Επιχειρήσει̋ σε έναν Μικροµεσαίε̋ Επιχειρήσει̋ σε έναν Μικροµεσαίε̋ Επιχειρήσει̋ σε έναν Μικροµεσαίε̋ Επιχειρήσει̋ σε έναν 

Μεγάλο ΚόσµοΜεγάλο ΚόσµοΜεγάλο ΚόσµοΜεγάλο Κόσµο    

 

Οι µικρέ̋ και µεσαίε̋ επιχειρήσει̋ (ΜΜΕ) 

χρειάζονται βοήθεια στα πρώτα του̋ βήµατα 

για να διεθνοποιήσουν τι̋ δραστηριότητέ̋ 

του̋. Αν και είναι σηµαντικοί οι δηµόσιοι 

πόροι που έχουν ήδη διατεθεί για την 

υποστήριξη των ΜΜΕ και ορισµένων 

οργανισµών και προγραµµάτων που υπάρχουν 

σε διάφορα επίπεδα, ο αντίκτυπό̋ του̋ 

µπορεί να αυξηθεί µε µεγαλύτερη προβολή και 

πιο αποτελεσµατική συνεργασία. Προ̋ τούτο, 

προτείνεται από την Ευρωπἀκή Επιτροπή µια 

χαρτογράφηση των υφιστάµενων υπηρεσιών, 

των αρχών και των προτεραιοτήτων του̋ κατά 

τον προσανατολισµό των µελλοντικών 

δράσεων. Το κείµενο που έχει τεθεί σε 

διαβούλευση δεν προδικάζει, ωστόσο, το 

περιεχόµενο τη̋ τελική̋ πρόταση̋ τη̋ 

Επιτροπή̋. 
 
Προθεσµία: 12 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 12 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 12 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 12 Ιουλίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/internatihttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/internatihttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/internatihttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/internati

onal/files/consultationonal/files/consultationonal/files/consultationonal/files/consultation----document_en.pdfdocument_en.pdfdocument_en.pdfdocument_en.pdf    

    

∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

    

Επενδυτικέ̋ σχέσει̋ ΕΕΕπενδυτικέ̋ σχέσει̋ ΕΕΕπενδυτικέ̋ σχέσει̋ ΕΕΕπενδυτικέ̋ σχέσει̋ ΕΕ----Κίνα̋Κίνα̋Κίνα̋Κίνα̋    

Το εµπόριο µεταξύ Κίνα̋ και ΕΕ συνεχίζει να 

αυξάνεται, αλλά οι επενδυτικέ̋ ροέ̋ µεταξύ 

των δύο περιοχών παραµένουν σχετικά 

περιορισµένε̋. Εν προκειµένω, η ανάπτυξη τη̋ 

Κίνα̋, καθώ̋ και οι προοπτικέ̋ που προσφέρει 

για του̋ ξένου̋ επενδυτέ̋, έχει συνοδευτεί από 

αυξανόµενε̋ ανησυχίε̋ από την πλευρά των 

ευρωπαίων επενδυτών σχετικά µε την έλλειψη 

ίσων όρων ανταγωνισµού στην Κίνα, λόγω των 

επίµονων εµποδίων και ενό̋ αβέβαιου 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντο̋. Τον Απρίλιο 

του 2010, ο Πρόεδρο̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ Μανουέλ Μπαρόζο και ο Κινέζο̋ 

Πρωθυπουργό̋ Wen Jiabao ανέθεσαν σε οµάδε̋ 

εργασία̋ να µελετήσουν τι̋ δυνατότητε̋ για τη 

βελτίωση των διµερών επενδύσεων µεταξύ τη̋ 

ΕΕ και τη̋ Κίνα̋. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή ξεκίνησε µια ευρεία δηµόσια 

διαβούλευση για να συγκεντρώσει τι̋ απόψει̋ 

των ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε τη 

µελλοντική επενδυτική σχέση ΕΕ-Κίνα̋. 

Προθεσµία: 5 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 5 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 5 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 5 Ιουλίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://trade.ec.europa.eu/consulhttp://trade.ec.europa.eu/consulhttp://trade.ec.europa.eu/consulhttp://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul_idtations/?consul_idtations/?consul_idtations/?consul_id

=153#%5Fen.htm=153#%5Fen.htm=153#%5Fen.htm=153#%5Fen.htm    
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ΕνωΕνωΕνωΕνωσιακό πλαίσιο Εταιρική̋ σιακό πλαίσιο Εταιρική̋ σιακό πλαίσιο Εταιρική̋ σιακό πλαίσιο Εταιρική̋ 

∆ιακυβέρνηση̋∆ιακυβέρνηση̋∆ιακυβέρνηση̋∆ιακυβέρνηση̋    

 

Ένα από τα διδάγµατα τη̋ χρηµατοπιστωτική̋ 

κρίση̋ είναι ότι η εταιρική διακυβέρνηση δεν 

ήταν τόσο αποτελεσµατική όσο θα µπορούσε να 

είναι. Η εν θέµατι διαβούλευση καλύπτει µια 

σειρά ζητηµάτων όπω̋ το πώ̋ µπορεί να 

βελτιωθεί η ποικιλοµορφία και η λειτουργία των 

διοικητικών συµβουλίων και η παρακολούθηση 

και η επιβολή των υφιστάµενων εθνικών 

κωδίκων εταιρική̋ διακυβέρνηση̋, και πώ̋ 

µπορεί να ενισχυθεί η ενεργό̋ συµµετοχή των 

µετόχων. 

 

Προθεσµία: 22 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 22 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 22 Ιουλίου 2011Προθεσµία: 22 Ιουλίου 2011    

ΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίε̋:ε̋:ε̋:ε̋:    

http://ec.europa.eu/internal_market/consultationshttp://ec.europa.eu/internal_market/consultationshttp://ec.europa.eu/internal_market/consultationshttp://ec.europa.eu/internal_market/consultations

/2011/corporate/2011/corporate/2011/corporate/2011/corporate----governancegovernancegovernancegovernance----framework_en.htmframework_en.htmframework_en.htmframework_en.htm    

    
 

Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋     

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο 

∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPAEIPAEIPAEIPA))))    
 

 
    

MEIR Summer School on EU Law and its MEIR Summer School on EU Law and its MEIR Summer School on EU Law and its MEIR Summer School on EU Law and its 

Implementation Implementation Implementation Implementation     

Ηµεροµηνία: 4444----15 Ιουλίου 201115 Ιουλίου 201115 Ιουλίου 201115 Ιουλίου 2011 

Τόπο̋: Λουξεµβούργο Λουξεµβούργο Λουξεµβούργο Λουξεµβούργο    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4676=4676=4676=4676    

    

Managing the EU Policy Cycle: EIPA Comprehensive Managing the EU Policy Cycle: EIPA Comprehensive Managing the EU Policy Cycle: EIPA Comprehensive Managing the EU Policy Cycle: EIPA Comprehensive 

OneOneOneOne----Week CourseWeek CourseWeek CourseWeek Course  

Ηµεροµηνία: 4444----8 Ιουλίου 20118 Ιουλίου 20118 Ιουλίου 20118 Ιουλίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activihttp://seminars.eipa.eu/en/order_activihttp://seminars.eipa.eu/en/order_activihttp://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4225ty/one/&tid=4225ty/one/&tid=4225ty/one/&tid=4225 

    

Using EU Research & Development Funds Using EU Research & Development Funds Using EU Research & Development Funds Using EU Research & Development Funds ----    

Programmes and Projects Programmes and Projects Programmes and Projects Programmes and Projects     

Ηµεροµηνία: 4444----5 Ιουλίου 20115 Ιουλίου 20115 Ιουλίου 20115 Ιουλίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4597http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4597http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4597http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4597    

    

State Aid MasterState Aid MasterState Aid MasterState Aid Master----Class and Case AnalysisClass and Case AnalysisClass and Case AnalysisClass and Case Analysis    

Ηµεροµηνία: 7777----8888 Ιουλίου 2011 Ιουλίου 2011 Ιουλίου 2011 Ιουλίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4344=4344=4344=4344    

    

Delivering Better SME and Enterprise Support Delivering Better SME and Enterprise Support Delivering Better SME and Enterprise Support Delivering Better SME and Enterprise Support 

through EU Programmesthrough EU Programmesthrough EU Programmesthrough EU Programmes  

Ηµεροµηνία: 7777----8 Ιουλίου 20118 Ιουλίου 20118 Ιουλίου 20118 Ιουλίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
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Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋    
 

ΤΤΤΤhe Road to Europehe Road to Europehe Road to Europehe Road to Europe    

Main Street or Backward Alley for Local Main Street or Backward Alley for Local Main Street or Backward Alley for Local Main Street or Backward Alley for Local 

Governments in EGovernments in EGovernments in EGovernments in Europe?urope?urope?urope? 
 

   

 

Σελ.298 

H.Reynaert, K. Steyvers, E. Van Bever (επιµ.) 

Εκδ. Vanden Broele 

Ιστοσελίδα: www.publishers.vandenbroele.be 

 

Η µελέτη του Αντώνη Καρβούνη, στελέχου̋ του 

Υπουργείου Εσωτερικών ΑΠ.& Η.∆. µε τίτλο ‘Ο 

εξευρωπἀσµό̋ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ στο 

πολυεπίπεδο σύστηµα διακυβέρνηση̋ τη̋ ΕΕ: Το 

παράδειγµα τη̋ δικτύωση̋ πόλεων και η ελληνική 

περίπτωση’ αποτελεί ένα από τα δεκατρία 

ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέµατα που 

απαρτίζουν τον ανωτέρω συλλογικό τόµο, ο 

οποίο̋ συγκεντρώνει όλε̋ τι̋ εισηγήσει̋ που 

παρουσιάστηκαν στη διάρκεια  ευρωπἀκού 

συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στο 

Πανεπιστήµιο τη̋ Γάνδη̋ τον Απρίλιο του 2010 µε 

βασικό θέµα τι̋ θεωρητικέ̋ και εµπειρικέ̋ 

συνιστώσε̋ του εξευρωπἀσµού τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ σε διαφορετικέ̋ ευρωπἀκέ̋ 

χώρε̋.    

 

  

Τοπική ∆ιακυβέρνηση και ΑστικοποίησηΤοπική ∆ιακυβέρνηση και ΑστικοποίησηΤοπική ∆ιακυβέρνηση και ΑστικοποίησηΤοπική ∆ιακυβέρνηση και Αστικοποίηση    

Ο Εκσυγχρονισµό̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ ∆ιοίκηση̋ Ο Εκσυγχρονισµό̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ ∆ιοίκηση̋ Ο Εκσυγχρονισµό̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ ∆ιοίκηση̋ Ο Εκσυγχρονισµό̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ ∆ιοίκηση̋ 

στην Ελλάδα του 19στην Ελλάδα του 19στην Ελλάδα του 19στην Ελλάδα του 19ουουουου αιώνα αιώνα αιώνα αιώνα    

    

 

 

Σελ.176 

Συγγραφέα̋: Μαριάνθη Κοτέα 

Εκδ. ∆ΙΟΝΙΚΟΣ 

Τηλ.& fax: 210 3801777 

 
Πόλει̋, τοπική διακυβέρνηση, περιφερειακή 

ανάπτυξη προσλαµβάνουν καινούργιο νόηµα την 

εποχή τη̋ παγκοσµιοποίηση̋ και δίνουν νέου̋ 

προσανατολισµού̋ στην επιστηµονική έρευνα και 

την πολιτική πράξη. Με το ανωτέρω βιβλίο, η 

συγγραφέα̋ επιχειρεί να καταγράψει και να 

ερµηνεύσει τι̋ µεγάλε̋ αλλαγέ̋ που επήλθαν στη 

διακυβέρνηση των τοπικών κοινωνιών στην 

Ελλάδα του 19ου αιώνα και τι̋ επιδράσει̋ που 

αυτή είχε στην εξέλιξη των πόλεων και γενικότερα 

τη̋ διαδικασία̋ αστικοποίηση̋. Με πλούσια 

βιβλιογραφία, στηριγµένη σε ένα πλήθο̋ 

αρχειακών πηγών και στοιχείων που έρχονται για 

πρώτη φορά στη δηµοσιότητα και µε αυστηρή 

επιστηµονική µέθοδο αναλύει την ιστορία τη̋ 

τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ στη χώρα µα̋, το θεσµικό 

πλαίσιο και τι̋ επιδράσει̋ που είχε στην 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. 
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
 

Τηλ: 210 3744735 
Fax: 210 3744713 

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

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το µηνιαίο ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπἀκών Θεµάτων τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ 

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

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

κάνετε µέσω τη̋ κάτωθι ηλεκτρονική̋ διεύθυνση̋:  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋    

� Χρηµατοδότηση αδελφοποιήσεων 

πόλεων (Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 

2007-2013) 

� Επιδότηση δράσεων για τη 

νεολαία, την απασχόληση,  την 

οικολογική καινοτοµία και την 

εκπαίδευση 

� Παγκόσµια Σύνοδο̋ Οικολογική̋ 

Πόλη̋ 

� Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋ 

Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων 

� Κοινοτική Πρωτοβουλία ‘Ευφυεί̋ 

Πόλει̋ και Κοινότητε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋’ 

� Βράβευση Έλληνα δηµοσίου 

υπαλλήλου    

� Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και 
∆ήµων (OPEN DAYS) 2011 

 

                                                                                            

 Ευρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά Προγράµµατα    

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
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∆ιεθνή Θέµατα 40 
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1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για του̋ 1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για του̋ 1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για του̋ 1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για του̋ 

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

 

Οι βασικοί στόχοι του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ 

«Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-2013» είναι, πρώτον,    

να δώσει στου̋ πολίτε̋ την ευκαιρία να ανταλλάξουν 

εµπειρίε̋ και απόψει̋ και να συµµετάσχουν στην 

οικοδόµηση µια̋ Ευρώπη̋ ακόµα πιο προσιτή̋, 

δηµοκρατική̋ και µε παγκόσµιο προσανατολισµό, 

ενωµένη̋ στο πλαίσιο τη̋ πολιτισµική̋ τη̋ 

πολυµορφία̋ και εµπλουτισµένη̋ µέσω αυτή̋, 

αναπτύσσοντα̋ κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια τη̋ 

ιδιότητα̋ του ευρωπαίου πολίτη˙ δεύτερον,    να 

αναπτύξει αίσθηµα ευρωπἀκή̋ ταυτότητα̋, 

βασισµένη̋ σε κοινέ̋ αξίε̋, κοινή ιστορία και κοινό 

πολιτισµό, να καλλιεργήσει το αίσθηµα των 

ευρωπαίων πολιτών ότι η Ευρωπἀκή Ένωση του̋  

 



Μέτρο 1.2 Θεµατική ∆ικτύωση Αδελφοποιηµένων Μέτρο 1.2 Θεµατική ∆ικτύωση Αδελφοποιηµένων Μέτρο 1.2 Θεµατική ∆ικτύωση Αδελφοποιηµένων Μέτρο 1.2 Θεµατική ∆ικτύωση Αδελφοποιηµένων 

ΠόλεωνΠόλεωνΠόλεωνΠόλεων    

 

Οι επιλέξιµοι φορεί̋ αναµένεται να υποβάλουν 

σχέδια που θα περιλαµβάνουν ένα 

φάσµα δραστηριοτήτων (όπω̋ συναντήσει̋ 

πολιτών, συναντήσει̋ εργασία̋ 

εµπειρογνωµόνων και συνέδρια στο πλαίσιο του 

δικτύου) γύρω από το ίδιο θέµα. 

Αναµένεται επίση̋ να παράγουν, στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων αυτών, επικοινωνιακά εργαλεία µε 

στόχο την προώθηση τη̋ δοµηµένη̋ και βιώσιµη̋ 

θεµατική̋ δικτύωση̋ και τη διάδοση των 

αποτελεσµάτων των δράσεων. 

    

Ελάχιστη επιδότηση: 10.00010.00010.00010.000€€€€    

Μέγιστη επιδότηση: 150.000150.000150.000150.000€€€€    

 

Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011     

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο Εσωτερικών 

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών  

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών 

Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνεί̋ Οργανισµού̋ 

Εθνικό σηµείο επαφή̋:  

Αντώνη̋ Καρβούνη̋ 

Τηλ: 210 3744735 

Φαξ: 210 3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

              international@ypes.gr 
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ανήκει˙ και τρίτον, να βελτιώσει την ανοχή και 

την αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των ευρωπαίων 

πολιτών, µέσα από το σεβασµό και την προαγωγή 

τη̋ πολιτισµική̋ και γλωσσική̋ πολυµορφία̋, 

συµβάλλοντα̋ παράλληλα στο διαπολιτισµικό 

διάλογο. Η συγκεκριµένη δράση αφορά σε 

πρωτοβουλίε̋ πολιτών σύµφωνα µε το βασικό 

στόχο του Προγράµµατο̋ «να έλθουν σε επαφή οι 

πολίτε̋ των τοπικών κοινωνιών από όλη την 

Ευρώπη για να µοιραστούν και να ανταλλάξουν 

εµπειρίε̋, γνώµε̋ και αξίε̋, για να πάρουν 

µαθήµατα από την ιστορία και για να 

δηµιουργήσουν για το µέλλον». Η δράση 

ενθαρρύνει συναντήσει̋, ανταλλαγέ̋ και 

συζητήσει̋ µεταξύ Ευρωπαίων πολιτών από 

διαφορετικέ̋ χώρε̋ µε διαφορετικού̋ τρόπου̋.     

Μέτρο 1.1 Συναντήσει̋ Πολιτών  Μέτρο 1.1 Συναντήσει̋ Πολιτών  Μέτρο 1.1 Συναντήσει̋ Πολιτών  Μέτρο 1.1 Συναντήσει̋ Πολιτών  

Αδελφοποιηµένων ΠόλεωνΑδελφοποιηµένων ΠόλεωνΑδελφοποιηµένων ΠόλεωνΑδελφοποιηµένων Πόλεων    

    

Οι συναντήσει̋ πολιτών αφορούν στην άµεση  

συµµετοχή των πολιτών αδελφοποιηµένων 

πόλεων ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο τη̋ 

προετοιµασία̋ τη̋ επισηµοποίηση̋ τη̋  

σχέση̋ του̋. Οι εκδηλώσει̋ που οργανώνονται 

στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν 

θεµατικό περιεχόµενο σύµφωνα µε τι̋ 

προτεραιότητε̋ του Προγράµµατο̋. 

    

Ελάχιστη επιδότηση: 5.0005.0005.0005.000€€€€    

Μέγιστη επιδότηση: 25.00025.00025.00025.000€€€€    

    

Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011    



Τα έντυπα των αιτήσεων και όλα τα αναγκαία 

συνοδευτικά έγγραφα και για τα δύο µέτρα τη̋  

∆ράση̋ 1 µπορούν να  αναζητηθούν στη σχετική 

ιστοσελίδα του Προγράµµατο̋: 

 

httphttphttphttp://://://://eaceaeaceaeaceaeacea....ecececec....europaeuropaeuropaeuropa....eueueueu////citizenshipcitizenshipcitizenshipcitizenship////fundingfundingfundingfunding/2011/2011/2011/2011

////indexindexindexindex____enenenen....phpphpphpphp    

 

Επίση̋, τι̋ εγκυκλίου̋ καθώ̋ και τον οδηγό του 

Προγράµµατο̋ στην ελληνική γλώσσα µπορείτε να 

λάβετε από την σχετική ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.: 

 

http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyx.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyx.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyx.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyx

neserothseis/InternationalCooperations/EuropeanProneserothseis/InternationalCooperations/EuropeanProneserothseis/InternationalCooperations/EuropeanProneserothseis/InternationalCooperations/EuropeanPro

gramm/ManualProgramm/gramm/ManualProgramm/gramm/ManualProgramm/gramm/ManualProgramm/    

2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Νεολαία εν 2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Νεολαία εν 2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Νεολαία εν 2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Νεολαία εν 

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

Το πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» για την 

περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και  

 

 

 

ενδυνάµωση τη̋ δράση̋ και τη̋ συνεργασία̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) στο πλαίσιο του 

προγράµµατο̋ «Νεολαία» τη̋ περιόδου 2000-06 

και του προγράµµατο̋ 2004-06 για την 

προώθηση των οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋. 

Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην 

κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα αποσκοπεί 

στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι ανήκουν στην 

Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει επίση̋ να 

συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και 

κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να 

καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τη̋ αίσθηση̋ 

τη̋ αµοιβαία̋ αλληλεγγύη̋ και κατανόηση̋ των 

νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό αποτελεί 

επίση̋ τη συνέχεια των στόχων τη̋ διαδικασία̋ 

τη̋ Λισσαβώνα̋. 

 

 ∆ράση 1 ∆ράση 1 ∆ράση 1 ∆ράση 1 –––– Νεολαία για την Ευρώπη Νεολαία για την Ευρώπη Νεολαία για την Ευρώπη Νεολαία για την Ευρώπη    

1.1. Ανταλλαγέ̋ νέων1.1. Ανταλλαγέ̋ νέων1.1. Ανταλλαγέ̋ νέων1.1. Ανταλλαγέ̋ νέων    

 

Οι ανταλλαγέ̋ νέων απευθύνονται σε οµάδε̋ 

νέων και οργανώσει̋ νέων και δίνουν τη 

δυνατότητα σε µία ή περισσότερε̋ οµάδε̋ νέων, 

ηλικία̋ µεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν 

ή να φιλοξενηθούν από οµάδα νέων άλλη̋ 

χώρα̋, προκειµένου να συµµετάσχουν µαζί σε 

κοινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων. 

ΠροθεσµίαΠροθεσµίαΠροθεσµίαΠροθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011: 1 Σεπτεµβρίου 2011: 1 Σεπτεµβρίου 2011: 1 Σεπτεµβρίου 2011    

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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∆ράση 4 ∆ράση 4 ∆ράση 4 ∆ράση 4 –––– Υποστη Υποστη Υποστη Υποστηρικτικά Μέτρα για τηρικτικά Μέτρα για τηρικτικά Μέτρα για τηρικτικά Μέτρα για τη     Νεολαία Νεολαία Νεολαία Νεολαία    

    

4.3. Κατάρτιση και ∆ικτύωση 4.3. Κατάρτιση και ∆ικτύωση 4.3. Κατάρτιση και ∆ικτύωση 4.3. Κατάρτιση και ∆ικτύωση     

    

Η δράση αυτή υποστηρίζει του̋ φορεί̋ που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋, 

µέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή 

εµπειριών & καλών πρακτικών και του̋ ωθεί στην 

ευρωπἀκή σύµπραξη προ̋ όφελο̋ των νέων.        

Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011    

∆ράση 5 ∆ράση 5 ∆ράση 5 ∆ράση 5 –––– Ευρωπἀκή συνεργασία στον Τοµέα τη̋  Ευρωπἀκή συνεργασία στον Τοµέα τη̋  Ευρωπἀκή συνεργασία στον Τοµέα τη̋  Ευρωπἀκή συνεργασία στον Τοµέα τη̋ 

Νεολαία̋Νεολαία̋Νεολαία̋Νεολαία̋    

    

5.1. Συναντήσει̋ νέων5.1. Συναντήσει̋ νέων5.1. Συναντήσει̋ νέων5.1. Συναντήσει̋ νέων    

    

Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την 

ευρωπἀκή συνεργασία στον τοµέα τη̋ νεολαία̋, 

ενθαρρύνοντα̋ τη θέσπιση ενό̋ διαρθρωµένου 

διαλόγου µεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη 

πολιτική̋ και των νέων. 

Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011 

Συστήµατα υποστήριξη̋ των νέων Συστήµατα υποστήριξη̋ των νέων Συστήµατα υποστήριξη̋ των νέων Συστήµατα υποστήριξη̋ των νέων ———— Επιµέρου̋  Επιµέρου̋  Επιµέρου̋  Επιµέρου̋ 

δράση 4.3 δράση 4.3 δράση 4.3 δράση 4.3     

Ενίσχυση τη̋ µαθησιακή̋ κινητικότητα̋ των Ενίσχυση τη̋ µαθησιακή̋ κινητικότητα̋ των Ενίσχυση τη̋ µαθησιακή̋ κινητικότητα̋ των Ενίσχυση τη̋ µαθησιακή̋ κινητικότητα̋ των 

οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία και οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία και οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία και οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία και 

στήριξη τη̋ εργασίστήριξη τη̋ εργασίστήριξη τη̋ εργασίστήριξη τη̋ εργασία̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ α̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ α̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ α̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ 

για άνεργου̋ νέου̋για άνεργου̋ νέου̋για άνεργου̋ νέου̋για άνεργου̋ νέου̋    

    

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην υποστήριξη τη̋ 

κινητικότητα̋ και των ανταλλαγών των  

1.3. ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋1.3. ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋1.3. ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋1.3. ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋ 

Θέλετε να συµµετάσχετε στην ενίσχυση τη̋ 

δηµοκρατική̋ διαβίωση̋ σε τοπικό, περιφερειακό 

ή εθνικό, αλλά και σε διεθνέ̋ επίπεδο; Η δράση 

∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋ σα̋ δίνει αυτή τη 

δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-30 ετών. 

 

Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011    

∆ράση 2 ∆ράση 2 ∆ράση 2 ∆ράση 2 –––– Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία 

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

εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του 

εξωτερικού για διάστηµα 2 ω̋ 12 µηνών; Το 

Πρόγραµµα «Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία» 

σα̋ δίνει τη δυνατότητα αυτή! 

Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011 

 

∆ράση∆ράση∆ράση∆ράση    3 3 3 3 –––– Νεολαία στον κόσµο Νεολαία στον κόσµο Νεολαία στον κόσµο Νεολαία στον κόσµο    

 

3.1. Συνεργασία µε γειτονικέ̋ χώρε̋ εταίρου̋3.1. Συνεργασία µε γειτονικέ̋ χώρε̋ εταίρου̋3.1. Συνεργασία µε γειτονικέ̋ χώρε̋ εταίρου̋3.1. Συνεργασία µε γειτονικέ̋ χώρε̋ εταίρου̋    

 

Ο στόχο̋ τη̋ δράση̋ είναι να συµβάλλει στη 

συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα τη̋ 

διευρυµένη̋ Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντα̋ 

τον διαπολιτισµικό διάλογο, την αµοιβαία 

κατανόηση και ανοχή µεταξύ των νέων, µέσα από 

τι̋ ανταλλαγέ̋ νέων και τα σχέδια κατάρτιση̋ 

και δικτύωση̋. 

Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία µε 

στόχο την προαγωγή τη̋ απόκτηση̋ νέων 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων προκειµένου να 

εµπλουτίσουν την εικόνα του̋ ω̋ επαγγελµατίε̋ 

στον τοµέα τη̋ νεολαία̋. Μέσω τη̋ προώθηση̋ 

µακροπρόθεσµων διεθνικών µαθησιακών 

εµπειριών για του̋ οργανωτέ̋ δραστηριοτήτων 

σχετικών µε τη νεολαία, η παρούσα νέα δράση 

στοχεύει επίση̋ στην ενίσχυση των ικανοτήτων  

των εµπλεκοµένων στο σχέδιο δοµών, το δε σχέδιο 

αναµένεται να αντλήσει οφέλη από την εµπειρία 

και τη νέα αντίληψη που εισφέρει ένα̋ οργανωτή̋ 

δραστηριοτήτων για τη νεολαία µε διαφορετικό 

πολιτισµικό υπόβαθρο. Υπηρετώντα̋ αυτή τη 

φιλοσοφία, η εν λόγω δράση θα ενισχύσει τη 

δικτύωση µεταξύ δοµών σχετικών µε τη νεολαία 

στην Ευρώπη και θα συµβάλει στην προαγωγή τη̋ 

προτεραιότητα̋ των µέτρων πολιτική̋ για την 

υποστήριξη, την αναγνώριση και την ενίσχυση του 

επαγγελµατικού χαρακτήρα τη̋ εργασία̋ στον 

τοµέα τη̋ νεολαία̋ ω̋ εργαλείου διατοµεακή̋ 

πολιτική̋ στην Ευρώπη.  

 
Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋ 

Συντονίστρια Προγράµµατο̋:Συντονίστρια Προγράµµατο̋:Συντονίστρια Προγράµµατο̋:Συντονίστρια Προγράµµατο̋: 

Αναστασία Φιλίνη,  

τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

E-mail: a.filini@neagenia.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/ 

portal.asp? cpage=NODE&cnode=45 

 

3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ProgressProgressProgressProgress    

Το PROGRESS είναι το πρόγραµµα τη̋ ΕΕ υπέρ τη̋ 

απασχόληση̋ και τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋. 

Θεσπίστηκε για να χρηµατοδοτήσει την υλοποίηση 

των στόχων τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ στου̋ τοµεί̋ 

τη̋ απασχόληση̋, των κοινωνικών υποθέσεων και 

των ίσων ευκαιριών, όπω̋ ορίζονται στην 

κοινωνική ατζέντα. Το πρόγραµµα συµβάλλει 

επίση̋ στην επίτευξη των στόχων τη̋ 

ευρωπἀκή̋ στρατηγική̋ τη̋ Λισσαβώνα̋ για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Το πρόγραµµα PROGRESS, που λειτουργεί από 

κοινού µε το Ευρωπἀκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), 

ξεκίνησε το 2007 και θα ολοκληρωθεί το 2013. 

Αντικαθιστά τα τέσσερα προηγούµενα 

προγράµµατα που έληξαν το 2006 και κάλυπταν 

δράσει̋ κατά των διακρίσεων, θέµατα ισότητα̋ 

ανδρών και γυναικών, µέτρα απασχόληση̋ και 

την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Η 

ΕΕ επέλεξε ένα ενιαίο πρόγραµµα µε στόχο τον 

εξορθολογισµό και την απλούστευση τη̋ 

διαδικασία̋ χρηµατοδότηση̋ και την επικέντρωση 

των δραστηριοτήτων τη̋ έτσι ώστε να βελτιωθεί 

ο αντίκτυπό̋ του̋. Το πρόγραµµα PROGRESS 

διασφαλίζει ότι η κοινωνική πολιτική τη̋ ΕΕ 

εξακολουθεί να αντιµετωπίζει τι̋ µείζονε̋ 

προκλήσει̋ και επικεντρώνεται σε δράσει̋ που 

απαιτούν συντονισµένε̋ προσπάθειε̋ σε 

ευρωπἀκό επίπεδο. Στηρίζει τα κράτη µέλη στην 

προσπάθειά του̋ να υλοποιήσουν τι̋ δεσµεύσει̋ 

του̋ για τη δηµιουργία περισσότερων και 

καλύτερων θέσεων εργασία̋, την εξασφάλιση 

8888----9/20119/20119/20119/2011                        
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ίσων ευκαιριών για όλου̋ και την ενιαία 

εφαρµογή τη̋ ευρωπἀκή̋ νοµοθεσία̋.  

Ο συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ του προγράµµατο̋ 

PROGRESS είναι 743,25 εκατοµµύρια ευρώ για 

επτά χρόνια (2007-2013). Η ΕΕ θα χρησιµοποιήσει 

αυτόν τον πρὁπολογισµό για να προωθήσει τη 

µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό πέντε 

τοµέων: 

• Απασχόληση  

• Κοινωνική ένταξη και προστασία  

• Συνθήκε̋ εργασία̋  

• Καταπολέµηση των διακρίσεων  

• Ισότητα των φύλων 

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο είναι ανοικτή η 

κάτωθι πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων: 

 

Αναδιάρθρωση των πολιτικών για την Αναδιάρθρωση των πολιτικών για την Αναδιάρθρωση των πολιτικών για την Αναδιάρθρωση των πολιτικών για την 

απασχόληση µε στόχο την ευηµερία και την απασχόληση µε στόχο την ευηµερία και την απασχόληση µε στόχο την ευηµερία και την απασχόληση µε στόχο την ευηµερία και την 

οικονοµική συµµετοχή των εργαζοµένωοικονοµική συµµετοχή των εργαζοµένωοικονοµική συµµετοχή των εργαζοµένωοικονοµική συµµετοχή των εργαζοµένωνννν    

    

Η πρόσκληση καλύπτει µεταξύ άλλων τη χορήγηση 

επιδοτήσεων για την προώθηση τη̋ ανταλλαγή̋ 

πληροφοριών όσον αφορά στην υγιεινή και 

ευηµερία στο χώρο τη̋ εργασία̋ κατά τη 

διαδικασία τη̋ αναδιάρθρωση̋. 

Προθεσµία: 6 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 6 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 6 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 6 Σεπτεµβρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.http://ec.http://ec.http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langeuropa.eu/social/main.jsp?catId=630&langeuropa.eu/social/main.jsp?catId=630&langeuropa.eu/social/main.jsp?catId=630&lang
Id=en&callId=305&furtherCalls=yesId=en&callId=305&furtherCalls=yesId=en&callId=305&furtherCalls=yesId=en&callId=305&furtherCalls=yes    

4. Ευρωπἀκή πρωτοβουλία4. Ευρωπἀκή πρωτοβουλία4. Ευρωπἀκή πρωτοβουλία4. Ευρωπἀκή πρωτοβουλία    

CIP EcoCIP EcoCIP EcoCIP Eco----InnInnInnInnovationovationovationovation    

(Οικολογική Καινοτοµία) 2011(Οικολογική Καινοτοµία) 2011(Οικολογική Καινοτοµία) 2011(Οικολογική Καινοτοµία) 2011 
 
Η πρωτοβουλία Eco-Innovation αποτελεί µέρο̋ του 

Προγράµµατο̋ Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότη-

τα και την Καινοτοµία 2007-2013 (CIP) τη̋ Ε.Ε. και 

θεωρείται µια σηµαντική ευκαιρία για τη  

διασφάλιση ενό̋ πρωταγωνιστικού ρόλου τη̋  

Ευρώπη̋ στη διεθνή προσπάθεια για την  

αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµά- 

των, ενώ, επιπρόσθετα, αποτελεί µια ευκαιρία, η  

οποία µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην ενίσ- 

χυση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

οικονοµία̋.  

 

Με την επιτάχυνση τη̋ οικονοµική̋ ανάπτυξη̋ 

παγκοσµίω̋ ασκούνται συνεχώ̋ εντονότερε̋  

πιέσει̋ στο περιβάλλον του πλανήτη µα̋. Η  

ανάπτυξη και προώθηση τη̋ «οικολογική̋  

καινοτοµία̋» είναι ζωτική̋ σηµασία̋ προκειµένου να 

µειωθούν οι πιέσει̋ αυτέ̋ και να διατηρηθούν οι  

φυσικοί πόροι που λιγοστεύουν συνεχώ̋. Η  

«οικολογική καινοτοµία» αναδεικνύεται όχι µόνο  

σε κλειδί για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντι-

κών προκλήσεων του σήµερα, αλλά και ω̋ µοναδι-

κό̋ τρόπο̋ για να εξασφαλίσουµε τη µακροπρόθε-

σµη ευηµερία και ανταγωνιστικότητά µα̋. 

 

 

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

   

 
 

Οι περιβαλλοντικέ̋ τεχνολογίε̋ απαντώνται  

σχεδόν σε κάθε οικονοµικό κλάδο, από τα πιο  

καθαρά οχήµατα µέχρι την επεξεργασία των  

αποβλήτων για επαναχρησιµοποίηση και ανακύ- 

κλωση. Εκτό̋ του ότι ωφελούν τι̋ επιχειρηµατικέ̋ 

δραστηριότητε̋ και το περιβάλλον και δηµιουρ- 

γούν θέσει̋ εργασία̋, αποτελούν τον πυρήνα τη̋ 

προσέγγιση̋ τη̋ ΕΕ για την αντιµετώπιση σηµαν- 

τικών περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπω̋ η κλι- 

µατική αλλαγή, η έλλειψη των φυσικών πόρων και 

η απώλεια τη̋ βιοποικιλότητα̋.  

 

Η οικο-καινοτοµία αφορά όλε̋ τι̋ µορφέ̋  

καινοτοµία̋ που µειώνουν τι̋ περιβαλλοντικέ̋ 

επιδράσει̋ ή/και που βελτιστοποιούν τη χρήση  

των πόρων και εν προκειµένω: 

 

 

• Νέα Πρὀόντα και Μέθοδοι ∆ιαχείριση̋: 

οικολογική ετικέτα, συστήµατα διαχείριση̋.

• Νέε̋ Υπηρεσίε̋: πράσινε̋ επιχειρήσει̋. 

• Νέε̋ διαδικασίε̋: καθαρή παραγωγή. 

 

Όσον αφορά τη συµµετοχή τη̋ Ελλάδα̋, την  

περίοδο 2008-2010 υποβλήθηκαν 35 ελληνικέ̋ 

προτάσει̋ (σε σύνολο 623 από όλη την Ευρώπη),  

εκ των οποίων οι 10 προτάθηκαν για χρηµατοδό- 

τηση (σε σύνολο 140 από όλη την Ευρώπη). Γενικό- 

τερα, το 65% των δικαιούχων του προγράµµατο̋  

είναι µικροµεσαίε̋ επιχειρήσει̋, το 15% µεγαλύ- 

τερε̋ επιχειρήσει̋ και το 19% άλλοι φορεί̋, όπω̋ 

πανεπιστήµια, δηµόσιοι φορεί̋, κ.λπ.  

    

 Η νέα προκήρυξη καλύπτει τι̋ εξή̋ θεµατικέ̋  

περιοχέ̋: ανακύκλωση υλικών, δοµικά πρὀόντα  

και υλικά, τρόφιµα & ποτά, νερό και πράσινε̋ 

επιχειρήσει̋ και έξυπνε̋ αγορέ̋. Οι προτάσει̋ 

υποβάλλονται από έναν ή περισσότερου̋  

οργανισµού̋, ιδιωτικού̋ ή δηµόσιου̋, εγκατεστη- 

µένου̋ σε ευρωπἀκέ̋ χώρε̋. Το κάθε έργο έχει  

µέγιστη διάρκεια 36 µήνε̋. Το πρόγραµµα χρηµα- 

τοδοτεί το 50% του συνολικού πρὁπολογισµού.  

 

Προθεσµία: 8 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 8 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 8 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 8 Σεπτεµβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋ Enterprise 

Europe Network-Hellas 

Αργυρώ Καραχάλιου (τηλ.: 210 7273921, e-mail: 

akarah@ekt.gr). 

 

5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια βίου 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια βίου 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια βίου 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια βίου 

Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007----2013»2013»2013»2013» 

 

Στρατηγικό̋ στόχο̋ του προγρά��ατο̋ είναι «να 

συ�βάλει, �ε τη δια βίου �άθηση, στην ανάπτυξη 

τη̋ Κοινότητα̋ ω̋ προηγ�ένη̋ κοινωνία̋, 

βασισ�ένη̋ στη γνώση, �ε βιώσι�η οικονο�ική 

ανάπτυξη, καλύτερε̋ και περισσότερε̋ θέσει̋ 

απασχόληση̋ και �εγαλύτερη κοινωνική συνοχή, 

διασφαλίζοντα̋, παράλληλα, ικανοποιητική 

προστασία του περιβάλλοντο̋ για τι̋ �ελλοντικέ̋ 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   

 

γενιέ̋. Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση των  

ανταλλαγών, τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ κινητικό- 

τητα̋ �εταξύ των συστη�άτων εκπαίδευση̋ και 

κατάρτιση̋ στην Κοινότητα ώστε να καταστούν 

παγκόσ�ιο ση�είο ποιοτική̋ αναφορά̋». 

 

Το Πρόγρα��α ComeniusComeniusComeniusComenius, αποσκοπεί στη βελτίωση τη̋ 

ποιότητα̋ τη̋ σχολική̋ εκπαίδευση̋, �ε την 

επιχορήγηση σχολικών συ�πράξεων, πολυ�ερών 

σχεδίων, δικτύων και δράσεων διακρατική̋ 

κινητικότητα̋ �αθητών και εκπαιδευτικού  

προσωπικού και δραστηριοτήτων ενδὁπηρεσια- 

κή̋ κατάρτιση̋ εκπαιδευτικών.  

 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατο̋ Comenius, 

όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφο̋ 1 

τη̋ απόφαση̋ για τη θέσπιση του προγράµµατο̋, 

είναι οι εξή̋: 

 

α) να αναπτυχθούν στου̋ νέου̋ και στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό η γνώση και η 

κατανόηση τη̋ ποικιλοµορφία̋ των ευρωπἀκών 

πολιτισµών και γλωσσών και τη̋ αξία̋ τη̋� 

 

β) να βοηθηθούν οι νέοι ώστε να αποκτήσουν τι̋ 

βασικέ̋ βιοτικέ̋ δεξιότητε̋ και ικανότητε̋ 

που είναι απαραίτητε̋ για την προσωπική του̋ 

ανάπτυξη, για τη µελλοντική του̋ 

απασχόληση και για να γίνουν ενεργοί πολίτε̋.    
    

Προθεσµία: 16 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 16 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 16 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 16 Σεπτεµβρίου 2011    

 To Πρόγρα��α Grundtvig Grundtvig Grundtvig Grundtvig επιχορηγεί δράσει̋ για 

την προώθηση τη̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋, τη̋ 

ποιότητα̋, τη̋ καινοτο�ία̋ και τη̋ ευρωπἀκή̋ 

διάσταση̋ σε όλου̋ του̋ το�εί̋ εκπαίδευση̋ 

ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε 

ίδρυ�α/οργανισ�ό/φορέα που δραστηριοποιείται 

στην εκπαίδευση ενηλίκων, ανεξαρτήτω̋ αν 

ανήκει στην τυπική, �η τυπική ή άτυπη 

εκπαίδευση. 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατο̋ Grundtvig, 

όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφο̋ 1 

τη̋ απόφαση̋ για τη θέσπιση του προγράµµατο̋, 

είναι οι εξή̋: 

α) να ανταποκριθεί στην εκπαιδευτική πρόκληση 

που συνιστά η γήρανση του πληθυσµού 

στην Ευρώπη� 

β) να προσφέρει στου̋ ενηλίκου̋ τρόπου̋ 

βελτίωση̋ των γνώσεων και των ικανοτήτων 

του̋. 

Προθεσµία: 16 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 16 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 16 Σεπτεµβρίου 2011Προθεσµία: 16 Σεπτεµβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

Μακρή 1 και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 

(Μακρυγιάννη) 

117 42- Αθήνα 

Τηλ::::210-3726344-45, 210-3726373 

Φαξ: : : : 210-3221863, 210- 3312759 

Ε-mail: : : : iky@hol.gr 
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Ευρωπἀκό βραβείο για την Ευρωπἀκό βραβείο για την Ευρωπἀκό βραβείο για την Ευρωπἀκό βραβείο για την 

καταπολέµηση τη̋ ενεργειακή̋ ένδεια̋καταπολέµηση τη̋ ενεργειακή̋ ένδεια̋καταπολέµηση τη̋ ενεργειακή̋ ένδεια̋καταπολέµηση τη̋ ενεργειακή̋ ένδεια̋ 
 

Με σκοπό την καταπολέµηση τη̋ ενεργειακή̋ 

ένδεια̋ (τη δυσκολία των νοικοκυριών να 

πληρώσουν του̋ λογαριασµού̋ για την 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατο̋ ή άλλη̋  

 

 
 

µορφή̋ ενέργεια̋ για την ικανοποίηση των 

βασικών αναγκών του̋) σε πανευρωπἀκό 

επίπεδο, το Εταιρικό Ίδρυµα GDF SUEZ και το 

ευρωπἀκό δίκτυο για την τοπική ένταξη και    
 

την κοινωνική δράση (ELISAN) προκήρυξαν βραβείο 

για εκείνε̋ τι̋ δράσει̋ των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ, 

οι οποίε̋ συνδράµουν στην ανακούφιση των 

ευπαθών κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού του̋ 

µε σκοπό να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια σε 

καθηµερινή βάση (π.χ. ενηµερωτικέ̋ εκστρατείε̋, 

δηµιουργία επικοινωνιακών ή άλλων εργαλείων 

πρόληψη̋ σπάταλη̋ διαχείριση̋ τη̋ ενέργεια̋, 

διοργάνωση ηµερίδων ή σεµιναρίων).    Η καλύτερη 

πρωτοβουλία θα βραβευθεί µε 3.000€, ενώ οι 

επόµενε̋ τρει̋ θα λάβουν από 2.500€ έκαστη. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

www.elisan.euwww.elisan.euwww.elisan.euwww.elisan.eu    

kstempien@unccas.orgkstempien@unccas.orgkstempien@unccas.orgkstempien@unccas.org 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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2. ∆ήµο̋ ∆οξάτου: Προώθηση τη̋ 2. ∆ήµο̋ ∆οξάτου: Προώθηση τη̋ 2. ∆ήµο̋ ∆οξάτου: Προώθηση τη̋ 2. ∆ήµο̋ ∆οξάτου: Προώθηση τη̋ 

∆ιασυνο∆ιασυνο∆ιασυνο∆ιασυνοριακή̋ Τουριστική̋ ριακή̋ Τουριστική̋ ριακή̋ Τουριστική̋ ριακή̋ Τουριστική̋ 

Επιχειρηµατική̋ ∆ραστηριότητα̋ Επιχειρηµατική̋ ∆ραστηριότητα̋ Επιχειρηµατική̋ ∆ραστηριότητα̋ Επιχειρηµατική̋ ∆ραστηριότητα̋ 

(Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG 

IIIA/PHARE CBC ΕλλάδαIIIA/PHARE CBC ΕλλάδαIIIA/PHARE CBC ΕλλάδαIIIA/PHARE CBC Ελλάδα----Βουλγαρία)Βουλγαρία)Βουλγαρία)Βουλγαρία)    

Το πρόγραµµα «Ανάπτυξη διασυνοριακή̋ 

συνεργασία̋ στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ 

Ελλάδα̋-Βουλγαρία̋», αποτελείται από δύο 

υποέργα:  

� Υποστήριξη και προώθηση τη̋ 

διασυνοριακή̋ τουριστική̋ 

επιχειρηµατική̋ δραστηριότητα̋. 

� Ίδρυση και λειτουργία µονάδα̋ στήριξη̋ 

τοπική̋ επιχειρηµατικότητα̋ και 

απασχόληση̋ στον τοµέα του 

διασυνοριακού τουρισµού. 

Εν προκειµένω, η διασυνοριακή συνεργασία 

µεταξύ του δήµου ∆οξάτου και του δήµου Banite 

επικεντρώνεται στου̋ τοµεί̋ του διασυνοριακού 

τουρισµού και τη̋ τοπική̋ επιχειρηµατικότητα̋. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατο̋ έχει ιδρυθεί και 

λειτουργεί "Γραφείο Τουριστική̋ Ανάπτυξη̋" µε 

σκοπό την στήριξη τη̋ τοπική̋ επιχειρηµατικό-

τητα̋ και τη̋ απασχόληση̋ στον τοµέα του 

διασυνοριακού τουρισµού. 

 

 

Οι δήµοι ∆οξάτου και Μπάνιτε παρουσιάζουν 

µεγάλε̋ προοπτικέ̋ ανάπτυξη̋ διαφόρων 

µορφών εναλλακτικού τουρισµού, όπω̋ για 

παράδειγµα, ιαµατικό̋, περιηγητικό̋,  
 

 
 

Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα 

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1. ∆ήµο̋ Αρριανών: Συνάντηση Πολιτών 1. ∆ήµο̋ Αρριανών: Συνάντηση Πολιτών 1. ∆ήµο̋ Αρριανών: Συνάντηση Πολιτών 1. ∆ήµο̋ Αρριανών: Συνάντηση Πολιτών 

αδελφοποιηµένων πόλεωναδελφοποιηµένων πόλεωναδελφοποιηµένων πόλεωναδελφοποιηµένων πόλεων    

 (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για 

του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007----2013»)2013»)2013»)2013»)    

Αντιπροσωπεία του δήµου Τζέµπελ τη̋ 

γειτονική̋ Βουλγαρία̋ µε επικεφαλή̋ το δήµαρχο 

κ. Bahri Redzhep Yumer επισκέφθηκε το δήµο 

Αρριανών στο πλαίσιο του ευρωπἀκού 

προγράµµατο̋ «Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013». Η επίσκεψη αυτή αποτελεί το 

επιστέγασµα µια̋ σειρά̋ δραστηριοτήτων, µε 

αρχή την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασία̋ 

µεταξύ των δύο δήµων που υπογράφηκε το 2008 

στο Τζέµπελ τη̋ Βουλγαρία̋. 

 

Η συνεργασία ανάµεσα στου̋ δύο δήµου̋ αφορά 

τη δηµιουργία πολιτιστικών, κοινωνικών, 

τεχνικών, καλλιτεχνικών και εµπορικών δεσµών 

που αποβλέπει στην ανάπτυξη τη̋ τοπική̋ 

οικονοµία̋ και στην ανταλλαγή εµπειριών και 

καλών πρακτικών. Μετά το πέρα̋ τη̋ 

διαδικασία̋ και την εθιµοτυπική ανταλλαγή 

δώρων, ακολούθησε περιήγηση στην περιοχή του 

δήµου Αρριανών και επίσκεψη στο αιολικό πάρκο 

που υπάρχει στη θέση Ποντίκια, στα όρια των 

νοµών Ροδόπη̋ και Έβρου πάνω από την Βυρσίνη, 

σε υψόµετρο 1044 µέτρων. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Αρριανών 

Τηλ: 2531352800/05  

Fax: 2531352808 

E-mail: fillyra@0924.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

 

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

   

10101010                        

Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11114/154/154/154/15                        8888----9/20119/20119/20119/2011                        



τουρισµό̋ κλπ. Προ̋ τούτο, κατά τη διάρκεια 

υλοποίηση̋ του προγράµµατο̋ αναµένονται 

ωφέλειε̋ στι̋ τοπικέ̋ επιχειρήσει̋ αλλά και  

στου̋ κατοίκου̋ τη̋ διασυνοριακή̋ περιοχή̋, 

µέσα από πιθανέ̋ συνεργασίε̋ που µπορούν να 

αναπτυχθούν. 

 

Βασικό̋ µοχλό̋ προ̋ αυτήν την κατεύθυνση αλλά 

και προ̋ την ενδυνάµωση τη̋ ανταγωνιστικότη-

τα̋ των τοπικών επιχειρήσεων, είναι η άτυπη 

δηµιουργία δικτύου µεταξύ των επιχειρήσεων των 

δύο δήµων, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει 

µελλοντικά σε ένα οργανωµένο διασυνοριακό 

δίκτυο cluster.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.doxatobanite.eu/index.php?option=comhttp://www.doxatobanite.eu/index.php?option=comhttp://www.doxatobanite.eu/index.php?option=comhttp://www.doxatobanite.eu/index.php?option=com

_frontpage&Itemid=1_frontpage&Itemid=1_frontpage&Itemid=1_frontpage&Itemid=1    

3. ∆ήµο̋ Ά3. ∆ήµο̋ Ά3. ∆ήµο̋ Ά3. ∆ήµο̋ Άργου̋ργου̋ργου̋ργου̋----Μυκηνών: Σύσταση Μυκηνών: Σύσταση Μυκηνών: Σύσταση Μυκηνών: Σύσταση 

∆ικτύου για την Ανάπτυξη Σχεδίων ∆ικτύου για την Ανάπτυξη Σχεδίων ∆ικτύου για την Ανάπτυξη Σχεδίων ∆ικτύου για την Ανάπτυξη Σχεδίων 

Εξοικονόµηση̋Εξοικονόµηση̋Εξοικονόµηση̋Εξοικονόµηση̋    Ενέργεια̋ Ενέργεια̋ Ενέργεια̋ Ενέργεια̋     

(Ευφυή̋ Ενέργεια(Ευφυή̋ Ενέργεια(Ευφυή̋ Ενέργεια(Ευφυή̋ Ενέργεια----Ευρώπη)Ευρώπη)Ευρώπη)Ευρώπη)    

Ο ∆ήµο̋ Άργου̋ – Μυκηνών συµµετέχει ω̋ 

επωφελούµενο̋ ΟΤΑ στο ευρωπἀκό πρόγραµµα 

INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE)στο πλαίσιο 

κοινοπρακτικού σχήµατο̋ µε άλλου̋ φορεί̋ τη̋ 

αυτοδιοίκηση̋ από την Ευρώπη για την 

υλοποίηση του έργου µε τίτλο: INTENS-LA (Α 

systematic approach for inspiring & training energy 

sustainability to local authorities). Σκοπό̋ του 

INTENS-LA είναι η δηµιουργία δικτύου για την 

ανάπτυξη σχεδίων εξοικονόµηση̋ ενέργεια̋, 

καθώ̋ και η µεταφορά τεχνογνωσία̋ µεταξύ  

 

φορέων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα 

σε θέµατα βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ και 

συγκεκριµένα σε θέµατα που αφορούν την 

εξοικονόµηση ενέργεια̋ ή την παραγωγή τη̋ 

από ανανεώσιµε̋ πηγέ̋.    

 

Τα αναµενόµενα οφέλη σύµφωνα µε το σχετικό 

δελτίο τύπου, από τη συµµετοχή του ∆ήµου 

Άργου̋ – Μυκηνών στο έργο είναι πολλαπλά.  

Συγκεκριµένα αφορούν: 

� Την ανάπτυξη ενό̋ σχεδίου δράση̋ 

σχετικά µε τα θέµατα ενέργεια̋, όπω̋ 

την κατανάλωση ενέργεια̋ των κτιρίων 

του, την αξιοποίηση των αστικών και 

γεωργικών αποβλήτων για την 

παραγωγή ενέργεια̋, κτλ. 

� Το σχεδιασµό έργων η υλοποίηση των 

οποίων θα δώσει ώθηση στην τοπική 

οικονοµία. Έργα τα οποία θα 

µελετηθούν σε πρώτο στάδιο στο 

πλαίσιο του ΙΝΤΕΝS-LA ιδιαίτερα σε 

σχέση µε την οικονοµική 

ανταποδοτικότητα του̋, το 

επιχειρηµατικό σχήµα µε το οποίο θα 

µπορούσαν να υλοποιηθούν και τον 

τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να 

χρηµατοδοτηθούν. 

� Τη στήριξη του δήµου προκειµένου να 

γίνει µέλο̋ του Συµφώνου των 

∆ηµάρχων (Covenant of Mayors) και να 

δικτυωθεί σε ευρωπἀκό επίπεδο σε 

θέµατα ενέργεια̋ και πράσινη̋ 

ανάπτυξη̋

11111111                        
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� Την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού σε 

θέµατα αειφορία̋ και βιώσιµη̋ 

ανάπτυξη̋ µε έµφαση στην ενέργεια. 

� Την απόκτηση γνώση̋ όσον αφορά στη 

µέτρηση του ενεργειακού αποτυπώµατο̋ 

του ∆ήµου, τον τρόπο µετρήσεων και τη 

συλλογή δεδοµένων. 

� Την εναρµόνιση των δραστηριοτήτων του 

µε τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Οδηγίε̋ (Energy Services 

Directive, 20:20:20 target by 2020, Directive 

for Buildings (EPBD)) και την ελληνική 

νοµοθεσία σε µεθόδου̋ εξοικονόµηση̋ 

ενέργεια̋ και παραγωγή̋ ενέργεια̋ από 

ΑΠΕ. 

Το εταιρικό σχήµα για την υλοποίηση του έργου 

INTENS-LA αποτελείται από 15 εταίρου̋ και 

συµµετέχουν 6 Περιφέρειε̋, Περιφερειακοί 

Ενεργειακοί Οργανισµοί, ∆ήµοι και Ερευνητικοί 

Φορεί̋, οι οποίοι, πέραν των ελληνικών, είναι οι 

εξή̋:  

 

• Samso Energy Agency (∆ανία) 

• Thames Valley Energy (TV Energy) (Ηνωµένο

Βασίλειο) 

• Agencia de Gestion de Energia de la Region 

de Murcia (ARGEM) (Ισπανία) 

• Municipality of Angona (Ιταλία) 

• Union of Bulgarian Black Sea Local 

Authorities - UBBSLA (Βουλγαρία) 

• ∆ήµο̋ Burgas (Βουλγαρία)  

• Irradiare (Πορτογαλία) 

• MEDIOTEJO21 Regional Energy Agency

(Πορτογαλία) 

• Energy Consulting Network (∆ανία) 

• Cyprus Development Bank (Κύπρο̋) 

• ∆ήµο̋ Αγ.Νάπα̋ (Κύπρο̋) 

 

 

Η συµµετοχή του ∆ήµου Άργου̋ – Μυκηνών, 

παρά τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν, 

δεν προκαλεί καµία δαπάνη ει̋ βάρο̋ του 

πρὁπολογισµού του, ενώ η έναρξη 

υλοποίηση̋ του έργου αναµένεται να γίνει τον 

Ιανουάριο του 2012 και θα έχει διάρκεια 3 έτη. 

Ο νέο̋ ∆ήµο̋ καταβάλλει προσπάθεια̋ 

συµµετέχοντα̋ στο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

για τα δηµοτικά κτίρια και αξιοποιεί κάθε 

δυνατή πρωτοβουλία ευφυού̋ διαχείριση̋ 

ενέργεια̋. 

Ο Γενικό̋ Γραµµατέα̋ του δήµου Άργου̋ 

Μυκηνών, κ. Πάνο̋ Σκλιάµη̋, υπογραµµίζει ότι 

η ευκαιρίε̋ που δίνονται στην Ελλάδα για τη 

συµµετοχή τη̋ σε ευρωπἀκά προγράµµατα 

είναι σηµαντικέ̋ και απαιτείται συσπείρωση 

για την αποτελεσµατική του̋ διαχείριση. Η 

ουσιαστική ενηµέρωση και ολοκλήρωση των 

προτάσεων θα πρέπει να είναι προτεραιότητα 

για όλου̋ του̋ φορεί̋ τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Γενικό̋ Γραµµατέα̋ ∆ήµου Άργου̋Γενικό̋ Γραµµατέα̋ ∆ήµου Άργου̋Γενικό̋ Γραµµατέα̋ ∆ήµου Άργου̋Γενικό̋ Γραµµατέα̋ ∆ήµου Άργου̋    

Πάνο̋ Σκλιάµη̋Πάνο̋ Σκλιάµη̋Πάνο̋ Σκλιάµη̋Πάνο̋ Σκλιάµη̋    

∆ηµοτικό Μέγαρο, ∆αναού 3, 212 00, Άργο̋ 

Τηλ: 27513 60.771 

Φαξ: 27510 62.696 

Ε-mail: general.secretary@argos.gr 

Ιστοσελίδα: www.newargos.gr 
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Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τα παράσιτα των ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τα παράσιτα των ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τα παράσιτα των ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τα παράσιτα των 

πόλεωνπόλεωνπόλεωνπόλεων    

 ( ( ( (OuroOuroOuroOuro    PretoPretoPretoPreto    ---- Βραζιλία,                                   Βραζιλία,                                   Βραζιλία,                                   Βραζιλία,                                  

7777----10 Αυγούστου     2011)10 Αυγούστου     2011)10 Αυγούστου     2011)10 Αυγούστου     2011)    

 

Η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών σε θέµατα 

βιολογία̋ και ελέγχου των παρασίτων στο αστικό 

  

 

περιβάλλον αποτελεί το αντικείµενο του 7ου διεθ- 

νού̋ συνεδρίου για τα αστικά παράσιτα µε τη 

συµµετοχή επιστηµόνων και εκπροσώπων τοπικών 

αρχών από όλο τον κόσµο. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....icupicupicupicup2011.2011.2011.2011.comcomcomcom////    

Ασφαλεί̋ διαδροµέ̋ προ̋ το σχολείοΑσφαλεί̋ διαδροµέ̋ προ̋ το σχολείοΑσφαλεί̋ διαδροµέ̋ προ̋ το σχολείοΑσφαλεί̋ διαδροµέ̋ προ̋ το σχολείο    

 (Μινεάπολη, 16 (Μινεάπολη, 16 (Μινεάπολη, 16 (Μινεάπολη, 16----18 Αυγούστο18 Αυγούστο18 Αυγούστο18 Αυγούστου 2011)υ 2011)υ 2011)υ 2011)    

 

Το ζήτηµα τη̋ ασφαλού̋ µετακίνηση̋ των παιδιών 

στο σχολείο καθώ̋ και η χρήση εναλλακτικών  

 

 
µέσων µετακίνηση̋ (ποδήλατο) σε τοπικό επίπεδο 

αποτελεί το βασικό θέµα  συνεδρίου που 

πραγµατοποιείται στη Μινεάπολη των ΗΠΑ. 

 

ΠληΠληΠληΠληροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:    

http://www.saferoutesconference.org/abouthttp://www.saferoutesconference.org/abouthttp://www.saferoutesconference.org/abouthttp://www.saferoutesconference.org/about 

 

Το Φόρουµ των Βιώσιµων Πόλεων: Το Φόρουµ των Βιώσιµων Πόλεων: Το Φόρουµ των Βιώσιµων Πόλεων: Το Φόρουµ των Βιώσιµων Πόλεων: 

Σχεδιάζοντα̋ φιλικέ̋ προ̋ τη Σχεδιάζοντα̋ φιλικέ̋ προ̋ τη Σχεδιάζοντα̋ φιλικέ̋ προ̋ τη Σχεδιάζοντα̋ φιλικέ̋ προ̋ τη 

Βιοποικιλότητα Κοινότητε̋Βιοποικιλότητα Κοινότητε̋Βιοποικιλότητα Κοινότητε̋Βιοποικιλότητα Κοινότητε̋    

(Μόντρεαλ, 21(Μόντρεαλ, 21(Μόντρεαλ, 21(Μόντρεαλ, 21----22 Αυγούστου 2011)22 Αυγούστου 2011)22 Αυγούστου 2011)22 Αυγούστου 2011)    

 

Η διερεύνηση του τρόπου εφαρµογή µέτρων για 

τη διατήρηση τη̋ βιοποικιλότητα̋ σε τοπικό 

επίπεδο θα αποτελέσει το θέµα προ̋ συζήτηση 

 

 

στο διεθνέ̋ φόρουµ των βιώσιµων πόλεων. Οι 

επιµέρου̋ συνεδρίε̋ του φόρουµ θα αναδείξουν 

τα εργαλεία και του̋ πόρου̋ για την προστασία 

τη̋ αστική̋ βιοποικιλότητα̋ στην εποχή µα̋. 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iclei.org/index.php?id=12084http://www.iclei.org/index.php?id=12084http://www.iclei.org/index.php?id=12084http://www.iclei.org/index.php?id=12084    

    

Παγκόσµια Εβδοµάδα Υδάτινων Πόρων Παγκόσµια Εβδοµάδα Υδάτινων Πόρων Παγκόσµια Εβδοµάδα Υδάτινων Πόρων Παγκόσµια Εβδοµάδα Υδάτινων Πόρων     

 (Στοκχόλµη, 21 (Στοκχόλµη, 21 (Στοκχόλµη, 21 (Στοκχόλµη, 21----27 Αυγούστου 2011)27 Αυγούστου 2011)27 Αυγούστου 2011)27 Αυγούστου 2011)    

    

Το διεθνέ̋ ινστιτούτο υδάτινων πόρων που 

εδρεύει στην πρωτεύουσα τη̋ Σουηδία̋ 

διοργανώνει κάθε χρόνο συνέδριο σχετικά µε 

ζητήµατα που αφορούν τη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων. Θέµα τη̋ φετινή̋ 

διοργάνωση̋ είναι η αντιµετώπιση των 

παγκόσµιων αλλαγών σε έναν ολοένα και 
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περισσότερο αστικοποιηµένο κόσµο. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....icupicupicupicup2011.2011.2011.2011.comcomcomcom////    

    

Αειφορία σε κίνησηΑειφορία σε κίνησηΑειφορία σε κίνησηΑειφορία σε κίνηση    

 (Σιάτλ, 21 (Σιάτλ, 21 (Σιάτλ, 21 (Σιάτλ, 21----25 Αυγούστου 2011)25 Αυγούστου 2011)25 Αυγούστου 2011)25 Αυγούστου 2011)    

 

Με κεντρικό ζήτηµα την αναζήτηση µεταφορικών 

λύσεων για την προστασία των φυσικών 

οικοσυστηµάτων και την υποστήριξη τη̋  

 

οικονοµία̋ και των τοπικών κοινωνιών, η φετινή 

διοργάνωση τη̋ διεθνού̋ συνάντηση̋ για την 

οικολογία και τι̋ µεταφορέ̋ φιλοδοξεί να 

αποτελέσει εκ νέου το κατεξοχήν φόρουµ στο 

πεδίο τη̋ ανάπτυξη̋ των αστικών µεταφορών 

και τη̋ ανταλλαγή̋ απόψεων για τι̋ διοικητικέ̋ 

διαδικασίε̋ που θα αναβαθµίσουν την οικολογική 

αειφορία των σύγχρονων συστηµάτων αστικών 

µεταφορών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.icoet.net/ICOET_2011/index.asphttp://www.icoet.net/ICOET_2011/index.asphttp://www.icoet.net/ICOET_2011/index.asphttp://www.icoet.net/ICOET_2011/index.asp    

 

Παγκόσµια Σύνοδο̋ Οικολογική̋ Πόλη̋Παγκόσµια Σύνοδο̋ Οικολογική̋ Πόλη̋Παγκόσµια Σύνοδο̋ Οικολογική̋ Πόλη̋Παγκόσµια Σύνοδο̋ Οικολογική̋ Πόλη̋

 (Μόντρεαλ,  22 (Μόντρεαλ,  22 (Μόντρεαλ,  22 (Μόντρεαλ,  22----26 Αυγούστου 2011)26 Αυγούστου 2011)26 Αυγούστου 2011)26 Αυγούστου 2011)    

 

Ο µετασχηµατισµό̋ των πόλεών µα̋ για να 

διατηρήσουν του̋ κατοίκου̋ του̋ και κατά  

προέκταση τον ίδιο τον πλανήτη σε καλή  

κατάσταση αποτελεί το αντικείµενο τη̋  

παγκόσµια̋ συνόδου για την οικολογική πόλη. Η  

εν λόγω εκδήλωση συνιστά µια ευκαιρία για την 

ανταλλαγή καινοτόµων ιδεών και την παρουσίαση 

επιτυχηµένων σχεδίων από τοπικέ̋ αρχέ̋.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....urbanicityalertsurbanicityalertsurbanicityalertsurbanicityalerts....orgorgorgorg////urbanicityalertsurbanicityalertsurbanicityalertsurbanicityalerts////WorWorWorWor

ldEcocityldEcocityldEcocityldEcocity2011201120112011vvvv2.2.2.2.htmhtmhtmhtm        

    

Αστική Μορφολογία και η Πόλη Αστική Μορφολογία και η Πόλη Αστική Μορφολογία και η Πόλη Αστική Μορφολογία και η Πόλη τη̋ µετά τη̋ µετά τη̋ µετά τη̋ µετά 

άνθρακα εποχή̋άνθρακα εποχή̋άνθρακα εποχή̋άνθρακα εποχή̋    

 (Μόντρεαλ, 26 (Μόντρεαλ, 26 (Μόντρεαλ, 26 (Μόντρεαλ, 26----29 Αυγούστου 2011)29 Αυγούστου 2011)29 Αυγούστου 2011)29 Αυγούστου 2011)    

 

Ο διεθνή̋ οργανισµό̋ για το δοµηµένο περιβάλλον 

(ISUF0) διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο αναφορικά  

 

µε τι̋ βασικέ̋ περιβαλλοντικέ̋ προκλήσει̋ που 

αντιµετωπίζουν οι σύγχρονε̋ πόλει̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.isuf2011.com/http://www.isuf2011.com/http://www.isuf2011.com/http://www.isuf2011.com/    
 

14141414                        

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

   

Νέε̋ Προκλήσει̋ για τι̋ Περιφέρειε̋ και Νέε̋ Προκλήσει̋ για τι̋ Περιφέρειε̋ και Νέε̋ Προκλήσει̋ για τι̋ Περιφέρειε̋ και Νέε̋ Προκλήσει̋ για τι̋ Περιφέρειε̋ και 

τι̋ Αστικέ̋ Περιοχέ̋τι̋ Αστικέ̋ Περιοχέ̋τι̋ Αστικέ̋ Περιοχέ̋τι̋ Αστικέ̋ Περιοχέ̋    

 (Βαρκελώνη, 30 Αυγούστου (Βαρκελώνη, 30 Αυγούστου (Βαρκελώνη, 30 Αυγούστου (Βαρκελώνη, 30 Αυγούστου----        

3 Σεπτεµβρίου3 Σεπτεµβρίου3 Σεπτεµβρίου3 Σεπτεµβρίου 2011) 2011) 2011) 2011)    

 

Στην 51η Ευρωπἀκή Σύνοδο τη̋ ∆ιεθνού̋ Ένωση̋ 

για την Περιφερειακή Επιστήµη (ERSA) 

 

 
 

θα εξεταστεί µια ευρεία γκάµα θεµάτων που 

αφορούν την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη 

σε πανευρωπἀκό επίπεδο (αγροτική και τοπική 

ανάπτυξη, ευρωπἀκή περιφερειακή πολιτική, 

δηµόσια οικονοµικά και περιφερειακή ανάπτυξη, 

διασυνοριακή συνεργασία και ανάπτυξη κ.α.). 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ersa.org/ersahttp://www.ersa.org/ersahttp://www.ersa.org/ersahttp://www.ersa.org/ersa----congress/congress/congress/congress/    

    

Αειφόρε̋ Ενεργειακέ̋Αειφόρε̋ Ενεργειακέ̋Αειφόρε̋ Ενεργειακέ̋Αειφόρε̋ Ενεργειακέ̋ Τεχνολογίε̋ Τεχνολογίε̋ Τεχνολογίε̋ Τεχνολογίε̋    

 (Κων/λη, 4 (Κων/λη, 4 (Κων/λη, 4 (Κων/λη, 4----7 Σεπτεµβρίου 2011)7 Σεπτεµβρίου 2011)7 Σεπτεµβρίου 2011)7 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Κατά τη διάρκεια του 10ου διεθνού̋ συνεδρίου για 

τι̋ ενεργειακέ̋ τεχνολογίε̋ θα συζητηθούν οι 

τελευταίε̋ εξελίξει̋ στον τοµέα των ενεργειακών 

τεχνολογιών  αλλά κυρίω̋ το θέµα του τρόπου 
 

 

εφαρµογή̋ των νέων τεχνολογιών στο  

πλαίσιο των περιβαλλοντικών και οικονοµικών 

πιέσεων που ασκούνται στου̋ αστικού̋ ιστού̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....setsetsetset2011.2011.2011.2011.orgorgorgorg////    

    

Παγκόσµια ΠροβλήµαταΠαγκόσµια ΠροβλήµαταΠαγκόσµια ΠροβλήµαταΠαγκόσµια Προβλήµατα----Τοπικέ̋ Λύσει̋Τοπικέ̋ Λύσει̋Τοπικέ̋ Λύσει̋Τοπικέ̋ Λύσει̋    

 (Λουντ (Λουντ (Λουντ (Λουντ----Σουηδία, 4Σουηδία, 4Σουηδία, 4Σουηδία, 4----7 Σεπτεµβρίου 2011)7 Σεπτεµβρίου 2011)7 Σεπτεµβρίου 2011)7 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Ειδήµονε̋ στα πεδία  τη̋ αειφόρου πόλη̋ και του 

σχεδιασµού των µεταφορών, τη̋ χρήση̋ 

εναλλακτικών µέσων µεταφορά̋ (ποδήλατο), τη̋ 

ανακύκλωση̋, τη̋ γεωθερµική̋ ενέργεια̋ 

 

 

 

κτλ. θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να 

ανταλλάξουν πρακτικέ̋ στο πλαίσιο διεθνού̋ 

συνεδρίου που πραγµατοποιείται στη Σουηδία, το 

οποίο συγχρηµατοδοτείται από την ΕΕ 

(πρόγραµµα twin town climate). 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....lundlundlundlund....sesesese////enenenen////EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment////KlimatKlimatKlimatKlimat----ochochochoch----

miljomiljomiljomiljo////GlobalGlobalGlobalGlobal----problemproblemproblemproblem------------lokallokallokallokal----solutionssolutionssolutionssolutions////    
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Στοκχόλµη: Η Πόλη του Αυτοκινήτου Στοκχόλµη: Η Πόλη του Αυτοκινήτου Στοκχόλµη: Η Πόλη του Αυτοκινήτου Στοκχόλµη: Η Πόλη του Αυτοκινήτου PodPodPodPod    

 (Στοκχόλµη, 6 (Στοκχόλµη, 6 (Στοκχόλµη, 6 (Στοκχόλµη, 6----8 Σεπτεµβρίου 2011)8 Σεπτεµβρίου 2011)8 Σεπτεµβρίου 2011)8 Σεπτεµβρίου 2011)    

 

Το 5ο συνέδριο για τι̋ πόλει̋ στι̋ οποίε̋ 

κυκλοφορούν αυτοκίνητα ταχεία̋ µεταφορά̋ 

 

 
 

θα εξετάσει τι̋ επιπτώσει̋ από τη χρήση µέσων 

µεταφορά̋ που συνδυάζουν την αυτονοµία του 

πολίτη µε τα περιβαλλοντικά οφέλη των µαζικών 

µετακινήσεων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://podcarcity.org/stockholm/http://podcarcity.org/stockholm/http://podcarcity.org/stockholm/http://podcarcity.org/stockholm/    

    

∆ιαχείριση συστηµάτων υδάτινων πόρων ∆ιαχείριση συστηµάτων υδάτινων πόρων ∆ιαχείριση συστηµάτων υδάτινων πόρων ∆ιαχείριση συστηµάτων υδάτινων πόρων 

στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋    

 (Πεκίνο, 6 (Πεκίνο, 6 (Πεκίνο, 6 (Πεκίνο, 6----8 Σεπτεµβρίου 2011)8 Σεπτεµβρίου 2011)8 Σεπτεµβρίου 2011)8 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Οι πιέσει̋ που ασκεί η αστική µεγέθυνση στου̋ 

υδάτινου̋ πόρου̋ και εν γένει στο υδάτινο 

περιβάλλον των πόλεων προκαλεί την  προσοχή 

 

  

 

ερευνητών και επαγγελµατιών, οι οποίοι, στο 

πλαίσιο διεθνού̋ συνεδρίου για τη διαχείριση 

των υδάτινων πόρων που θα πραγµατοποιηθεί 

στο Πεκίνο υπό την αιγίδα των πανεπιστηµίων  

 
 

Tsinghua και Virginia, θα αναπτύξουν τι̋ 

στρατηγικέ̋ προστασία̋ των κοιτίδων των 

ποταµών, τι̋ τεχνικέ̋ και πρακτικέ̋ για την 

προστασία του οικοσυστήµατο̋ των λιµνών και τη 

διαχείριση πόρων κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://8icuwm.http://8icuwm.http://8icuwm.http://8icuwm.env.tsinghua.edu.cn/env.tsinghua.edu.cn/env.tsinghua.edu.cn/env.tsinghua.edu.cn/    

    

Περίκλειστε̋ Κοινότητε̋ και Ιδιωτική Περίκλειστε̋ Κοινότητε̋ και Ιδιωτική Περίκλειστε̋ Κοινότητε̋ και Ιδιωτική Περίκλειστε̋ Κοινότητε̋ και Ιδιωτική 

Αστική ∆ιακυβέρνησηΑστική ∆ιακυβέρνησηΑστική ∆ιακυβέρνησηΑστική ∆ιακυβέρνηση    

 (Κων/λη, 8 (Κων/λη, 8 (Κων/λη, 8 (Κων/λη, 8----11 Σεπτεµβρίου 2011)11 Σεπτεµβρίου 2011)11 Σεπτεµβρίου 2011)11 Σεπτεµβρίου 2011)    

 

Το φαινόµενο τη̋ αύξηση̋ του αριθµού των 

περίκλειστων κοινοτήτων και οι αναπόδραστε̋ 

µεταµορφώσει̋ τη̋ αστική̋ µορφολογία̋ και τη̋ 

επέκταση̋ των φυσικών, οικονοµικών, 

κοινωνικοπολιτιστικών και συµβολικών συνόρων 

των ιδιωτικών πόλεων θα συζητηθεί σε διεθνέ̋ 

 

 
 

συνέδριο που διοργανώνει το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήµιο τη̋ Κωνσταντινούπολη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.gatedcommunities.istanbul2011.itu.edu.http://www.gatedcommunities.istanbul2011.itu.edu.http://www.gatedcommunities.istanbul2011.itu.edu.http://www.gatedcommunities.istanbul2011.itu.edu.

tr/tr/tr/tr/    

∆ιεθνέ̋ Ακαδηµἀκό Συµπόσιο ∆ιεθνέ̋ Ακαδηµἀκό Συµπόσιο ∆ιεθνέ̋ Ακαδηµἀκό Συµπόσιο ∆ιεθνέ̋ Ακαδηµἀκό Συµπόσιο     

Βιώσιµων ΠόλεωνΒιώσιµων ΠόλεωνΒιώσιµων ΠόλεωνΒιώσιµων Πόλεων    

 (Μαλαισία, 10 (Μαλαισία, 10 (Μαλαισία, 10 (Μαλαισία, 10----11 Σεπτεµβρίου 2011)11 Σεπτεµβρίου 2011)11 Σεπτεµβρίου 2011)11 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Η δηµιουργία µια̋ πλατφόρµα̋ συζήτηση̋ και 

ανταλλαγή̋ απόψεων και πρακτικών για την 

αστική αειφορία αποτελεί το βασικό στόχο του 

 

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

   

  
 

2ου διεθνού̋ ακαδηµἀκού συµποσίου για τι̋ 

βιώσιµε̋ πόλει̋ που διοργανώνεται υπό την 

αιγίδα ενό̋ διεθνού̋ δικτύου πανεπιστηµίων και 

ερευνητικών ινστιτούτων (IACSC) που 

συνεργάζονται µε τοπικέ̋ αρχέ̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....iacsciacsciacsciacsc....usmusmusmusm....mymymymy////    

    

∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τα αποχετευτικά ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τα αποχετευτικά ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τα αποχετευτικά ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τα αποχετευτικά 

συστήµατα των πόλεωνσυστήµατα των πόλεωνσυστήµατα των πόλεωνσυστήµατα των πόλεων    

 (Πόρτο Αλέγκρε, 11 (Πόρτο Αλέγκρε, 11 (Πόρτο Αλέγκρε, 11 (Πόρτο Αλέγκρε, 11----16 Σεπτεµβρίου 16 Σεπτεµβρίου 16 Σεπτεµβρίου 16 Σεπτεµβρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    

Τα τελευταία χρόνια η Βραζιλία έχει να επιδείξει 

µια πολύ δυναµική ερευνητική κοινότητα στο θέµα 

των αποχετευτικών συστηµάτων των πόλεων. 

Μάλιστα, οι 12 ερευνητικέ̋ οµάδε̋ τη̋ χώρα̋ 

έχουν δηµιουργήσει δίκτυα σε εθνικό και διεθνέ̋ 

επίπεδο για την υλοποίηση συνεργατικών 

προγραµµάτων σε Βόρειο και Νότιο Αµερική, 

Ευρώπη και Αφρική. Περαιτέρω, οι βραζιλιάνικοι 

δήµοι συνεργάζονται µε ακαδηµἀκέ̋ οµάδε̋ για 

την πρακτική επίλυση σχετικών µε τη διαχείριση 

λυµάτων ζητηµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

 

διεθνέ̋ συνέδριο που πραγµατοποιείται στο 

Πόρτο Αλέγκρε θα φιλοξενήσει τα ερευνητικά 

ευρήµατα των εν λόγω οµάδων, ενώ θα 

παρουσιαστούν και πρακτικέ̋ από τι̋ εγχώριε̋ 

τοπικέ̋ αρχέ̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/    

    

Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τον Οικιστικό Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τον Οικιστικό Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τον Οικιστικό Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τον Οικιστικό 

Σχεδιασµό και την ΟικονοµίαΣχεδιασµό και την ΟικονοµίαΣχεδιασµό και την ΟικονοµίαΣχεδιασµό και την Οικονοµία    

 (Ταλίν, 11 (Ταλίν, 11 (Ταλίν, 11 (Ταλίν, 11----14 Σεπτεµβρίου 2011)14 Σεπτεµβρίου 2011)14 Σεπτεµβρίου 2011)14 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Η ∆ιεθνή̋ Οµοσπονδία για τον Οικιστικό 

Σχεδιασµό διοργανώνει την 55η Σύνοδό του µε  

 

 

 

θέµα τι̋ επιπτώσει̋ του οικιστικού σχεδιασµού 

στην οικονοµία µε τη συµµετοχή ειδηµόνων από 

του̋ τοµεί̋ τη̋ αστική̋ ανάπτυξη̋ και του 

σχεδιασµού. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ifhp.org/http://www.ifhp.org/http://www.ifhp.org/http://www.ifhp.org/    

Οι Πόλει̋ στην Ευρώπη του 2020Οι Πόλει̋ στην Ευρώπη του 2020Οι Πόλει̋ στην Ευρώπη του 2020Οι Πόλει̋ στην Ευρώπη του 2020    

 (Βρυξέλλε̋, 12 (Βρυξέλλε̋, 12 (Βρυξέλλε̋, 12 (Βρυξέλλε̋, 12----14 Σεπτεµβρίου 2011)14 Σεπτεµβρίου 2011)14 Σεπτεµβρίου 2011)14 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Το συνέδριο του δικτύου των τοπικών αρχών για 

την αειφορία διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό του 
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µε θέµα την επίτευξη ισορροπία̋ µεταξύ 

µεγέθυνση̋ και αειφορία̋, χαµηλών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικών και 

αειφόρων πόλεων µέχρι το 2020. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://convention2011.icleihttp://convention2011.icleihttp://convention2011.icleihttp://convention2011.iclei----europe.org/europe.org/europe.org/europe.org/ 

 

Ευρωπἀκό Συνέδριο για την Ευρωπἀκό Συνέδριο για την Ευρωπἀκό Συνέδριο για την Ευρωπἀκό Συνέδριο για την 

Εκπαιδευτική Έρευνα στι̋ Πόλει̋ Εκπαιδευτική Έρευνα στι̋ Πόλει̋ Εκπαιδευτική Έρευνα στι̋ Πόλει̋ Εκπαιδευτική Έρευνα στι̋ Πόλει̋ 

(Βε(Βε(Βε(Βερολίνο, 12ρολίνο, 12ρολίνο, 12ρολίνο, 12----16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Οι σύγχρονε̋ πόλει̋ αποτελούν τα θερµοκήπια 

των εκπαιδευτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων 

σε παγκόσµιο επίπεδο. Το πανεπιστήµιο Freie του 

Βερολίνου διοργανώνει ευρωπἀκό συνέδριο µε 

θέµα την εκπαιδευτική έρευνα, µε ειδικό 

 

 
  

ενδιαφέρον στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 

οργανισµού̋ όλων των βαθµίδων τη̋ 

εκπαιδευτική̋ διαδικασία̋ που 

δραστηριοποιούνται στο αστικό περιβάλλον. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

                     http://www.eera         http://www.eera         http://www.eera         http://www.eera----ecer.eu/ecer/ecer.eu/ecer/ecer.eu/ecer/ecer.eu/ecer/    
 

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για το ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για το ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για το ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για το MMMMέλλον τη̋ έλλον τη̋ έλλον τη̋ έλλον τη̋ 

Μετανάστευση̋ Μετανάστευση̋ Μετανάστευση̋ Μετανάστευση̋     

(Αζόρε̋, 12(Αζόρε̋, 12(Αζόρε̋, 12(Αζόρε̋, 12----16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Οι προοπτικέ̋ τη̋ κινητικότητα̋ των µεταναστών 

σε παγκόσµιο επίπεδο, η ικανοποίηση των 

αναγκών του̋ και η παροχή κάθε δυνατή̋ 

υποστήριξη̋ στου̋ χώρου̋ υποδοχή̋ αποτελούν 

µερικέ̋ από τι̋ θεµατικέ̋ διεθνού̋ συνεδρίου του  

 
 

δικτύου Metropolis για τι̋ προοπτικέ̋ του 

µεταναστευτικού φαινοµένου. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.metropolis2011.org/http://www.metropolis2011.org/http://www.metropolis2011.org/http://www.metropolis2011.org/ 

    

Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Ηλεκτρονικά Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Ηλεκτρονικά Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Ηλεκτρονικά Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Ηλεκτρονικά 

ΠλέγµαταΠλέγµαταΠλέγµαταΠλέγµατα    

 (Λισσαβώνα, 13 (Λισσαβώνα, 13 (Λισσαβώνα, 13 (Λισσαβώνα, 13----14 Σεπτεµβρίου 2011)14 Σεπτεµβρίου 2011)14 Σεπτεµβρίου 2011)14 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Η αυξανόµενη ενεργειακή ζήτηση στι̋ πόλει̋  

καθώ̋ και η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών  

πόλεων και κτιρίων που διακρίνονται 

    

 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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παγκοσµίω̋ στου̋ τοµεί̋ του αειφόρου σχεδίου 

και τη̋ ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋ συνιστούν 

το αντικείµενο διεθνού̋ συνεδρίου για τι̋ ευφυεί̋ 

πόλει̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/    
 

Τοπικέ̋ προσεγγίσει̋ για Τοπικέ̋ προσεγγίσει̋ για Τοπικέ̋ προσεγγίσει̋ για Τοπικέ̋ προσεγγίσει̋ για     

τι̋ παράκτιε̋ αλλαγέ̋τι̋ παράκτιε̋ αλλαγέ̋τι̋ παράκτιε̋ αλλαγέ̋τι̋ παράκτιε̋ αλλαγέ̋    

(Χάγη, 13(Χάγη, 13(Χάγη, 13(Χάγη, 13----15 Σεπτεµβρίου 2011)15 Σεπτεµβρίου 2011)15 Σεπτεµβρίου 2011)15 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράµµατο̋ 

INTERREG 4B NEW Project, πραγµατοποιείται στη 

Χάγη συνέδριο µε θέµα την προσαρµογή των 

τοπικών αρχών τουριστικών προορισµών στι̋ 

 

  
 

αλλαγέ̋ στην παράκτια ζώνη του̋. Τα ζητήµατα 

διαχείριση̋ τη̋ ακτογραµµή̋, οι στρατηγικέ̋ 

προσαρµογή̋ σε τοπικό επίπεδο, ο χωρικό̋ 

σχεδιασµό̋ ω̋ εργαλείο προσαρµογή̋, η 

αειφόρο̋ ανάπτυξη και οι τοπικέ̋ εµπειρίε̋ και 

πρακτικέ̋ είναι οι θεµατικέ̋ ενότητε̋ του εν 

λόγω συνεδρίου. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://imcore.eu/TheHagueConference2011/http://imcore.eu/TheHagueConference2011/http://imcore.eu/TheHagueConference2011/http://imcore.eu/TheHagueConference2011/    

    

Η Κινητικότητα σε έναν Η Κινητικότητα σε έναν Η Κινητικότητα σε έναν Η Κινητικότητα σε έναν 

Παγκοσµιοποιηµένο ΚόσµοΠαγκοσµιοποιηµένο ΚόσµοΠαγκοσµιοποιηµένο ΚόσµοΠαγκοσµιοποιηµένο Κόσµο    

((((IserlohnIserlohnIserlohnIserlohn, 14, 14, 14, 14----15 Σεπτεµβρίου 2011)15 Σεπτεµβρίου 2011)15 Σεπτεµβρίου 2011)15 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Ο όρο̋ κινητικότητα παραπέµπει σε διαφορετικέ̋ 

ερµηνείε̋, είτε στην οικονοµία, είτε στι̋ 

Τεχνολογίε̋ Πληροφορική̋ και Επικοινωνία̋,  
 

  

 

 

είτε,τέλο̋, στον αστικό σχεδιασµό. Η ανταλλαγή 

απόψεων και ιδεών µεταξύ ερευνητών και 

στελεχών των εθνικών διοικήσεων επί των 

διαφόρων διαστάσεων τη̋ κινητικότητα̋ σε έναν 

παγκοσµιοποιηµένο κόσµο συνιστά το αντικείµενο 

διεθνού̋ συνεδρίου στη Γερµανία. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.migw.info/http://www.migw.info/http://www.migw.info/http://www.migw.info/    

    

Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ για τη ΣτάθµευσηΕυρωπἀκή Σύνοδο̋ για τη ΣτάθµευσηΕυρωπἀκή Σύνοδο̋ για τη ΣτάθµευσηΕυρωπἀκή Σύνοδο̋ για τη Στάθµευση    

 (Τορίνο, 14 (Τορίνο, 14 (Τορίνο, 14 (Τορίνο, 14----16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Η συνάντηση των φορέων λήψη̋ αποφάσεων σε 

εθνικό και ευρωπἀκό επίπεδο και των 

εκπροσώπων του τοµέα τη̋ αστική̋  
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κινητικότητα̋ και τη̋ στάθµευση̋ αποτελεί τον 

βασικό σκοπό του 15ου συνεδρίου για τη 

στάθµευση που πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα 

τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

    http://www.epacongress.eu/    http://www.epacongress.eu/    http://www.epacongress.eu/    http://www.epacongress.eu/    

    

Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ Αστικών ΣχεδιαστώνΕυρωπἀκή Σύνοδο̋ Αστικών ΣχεδιαστώνΕυρωπἀκή Σύνοδο̋ Αστικών ΣχεδιαστώνΕυρωπἀκή Σύνοδο̋ Αστικών Σχεδιαστών    

 (Γένοβα, 14 (Γένοβα, 14 (Γένοβα, 14 (Γένοβα, 14----17 Σεπτεµβρίου 2011)17 Σεπτεµβρίου 2011)17 Σεπτεµβρίου 2011)17 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Οι µεγάλε̋ αλλαγέ̋ που επισυµβαίνουν σε 

ευρωπἀκό και παγκόσµιο επίπεδο και ειδικότερα 

η ανταγωνιστικότητα των ευρωπἀκών πόλεων 

    

  

 

θα απασχολήσει την 9η Μπιενάλε των Ευρωπαίων 

σχεδιαστών πόλεων στη Γένοβα τη̋ Ιταλία̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.biennaleurbanistica.eu/http://www.biennaleurbanistica.eu/http://www.biennaleurbanistica.eu/http://www.biennaleurbanistica.eu/    

    

Πράσινα Κτίρια και Βιώσιµε̋ Πόλει̋Πράσινα Κτίρια και Βιώσιµε̋ Πόλει̋Πράσινα Κτίρια και Βιώσιµε̋ Πόλει̋Πράσινα Κτίρια και Βιώσιµε̋ Πόλει̋    

(Μπολόνια, 15(Μπολόνια, 15(Μπολόνια, 15(Μπολόνια, 15----16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)    
 

Οι θεωρητικέ̋ και πρακτικέ̋ όψει̋ των 

σηµαντικότερων έργων στον τοµέα των πράσινων 

κτιρίων και των βιώσιµων πόλεων θα εξεταστούν 

στο πλαίσιο του εν θέµατι διεθνού̋ συνεδρίου, 

όπου εκπρόσωποι τη̋ ακαδηµἀκή̋ κοινότητα̋ 

 
 

 

και τη̋ έρευνα̋ θα συναντήσουν του̋ φορεί̋ τη̋ 

αυτοδιοίκηση̋ για ένα γόνιµο διάλογο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.gbsc2011.org/webSiteindex.asphttp://www.gbsc2011.org/webSiteindex.asphttp://www.gbsc2011.org/webSiteindex.asphttp://www.gbsc2011.org/webSiteindex.asp 

    

Ανανεώσιµη Ενεργειακή ΑποδοΑνανεώσιµη Ενεργειακή ΑποδοΑνανεώσιµη Ενεργειακή ΑποδοΑνανεώσιµη Ενεργειακή Αποδοτικότητατικότητατικότητατικότητα    

(Φράιµπουργκ, (Φράιµπουργκ, (Φράιµπουργκ, (Φράιµπουργκ,     

15151515----16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)16 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Ο µετασχηµατισµό̋ του υφιστάµενου ενεργειακού 

συστήµατο̋ σε ένα αειφόρο ενεργειακό σύστηµα 

και προ̋ ολοκληρωµένε̋ στρατηγικέ̋ αύξηση̋ 

τη̋ αναλογία̋ των αειφόρων πηγών ενέργεια̋ 

 

 
 

σε σχέση µε τα συµβατικά αποτελούν τι̋ κύριε̋ 

θεµατικέ̋ ενότητε̋ του σχετικού διεθνού̋ 

διεπιστηµονικού συνεδρίου που πραγµατοποιείται 

στο πανεπιστήµιο του Φράιµπουργκ. 

 

ΠΠΠΠληροφορίε̋:ληροφορίε̋:ληροφορίε̋:ληροφορίε̋:    

http://www.resshttp://www.resshttp://www.resshttp://www.ress----conference.uniconference.uniconference.uniconference.uni----freiburg.de/freiburg.de/freiburg.de/freiburg.de/ 
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∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ενέργεια∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ενέργεια∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ενέργεια∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ενέργεια    

 (Αµάν, 20 (Αµάν, 20 (Αµάν, 20 (Αµάν, 20----22 Σεπτεµβρίου 2011)22 Σεπτεµβρίου 2011)22 Σεπτεµβρίου 2011)22 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Οι ενεργειακοί πόροι, οι συµβατικέ̋, 

ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋, τα οικονοµικά τη̋ 

ενέργεια̋, η ενέργεια και η αειφόρο̋ ανάπτυξη 

και οι ενεργειακέ̋ τεχνολογίε̋ και εφαρµογέ̋ 

αποτελούν µερικά από τα θεµατικά πεδία του 

 

  
 

διεθνού̋ συνεδρίου για την ενέργεια που 

πραγµατοποιείται στην Ιορδανία. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.epacongress.eu/http://www.epacongress.eu/http://www.epacongress.eu/http://www.epacongress.eu/    

Ανθεκτικέ̋ Πόλει̋, Αστικό̋ Σχεδιασµό̋Ανθεκτικέ̋ Πόλει̋, Αστικό̋ Σχεδιασµό̋Ανθεκτικέ̋ Πόλει̋, Αστικό̋ Σχεδιασµό̋Ανθεκτικέ̋ Πόλει̋, Αστικό̋ Σχεδιασµό̋    

((((QueenslandQueenslandQueenslandQueensland, 21, 21, 21, 21----23 Σεπτεµβρίου 2011)23 Σεπτεµβρίου 2011)23 Σεπτεµβρίου 2011)23 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η προσαρµογή των 

υποδοµών, των µεταφορών και των 

επικοινωνιακών συστηµάτων των σύγχρονων 

πόλεων σε πιο ενεργειακά αποδοτικέ̋ λύσει̋ και 

στι̋ συνέπειε̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ 

συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, και προώθηση τη̋ 

τοπική̋ οικονοµία̋, των τοπικών πόρων και 

πρὀόντων. Στο πλαίσιο αυτό, το 4ο διεθνέ̋ 

συνέδριο αστικού σχεδιασµού µε τίτλο 

Ανθεκτικότητα στον Αστικό Σχεδιασµό θα 

εξετάσει τι̋ αειφόρε̋ υποδοµέ̋ και µεταφορέ̋, 

 

 

    

την αύξηση του πληθυσµού και την αστική 

ανανέωση, τι̋ οικολογικέ̋ πόλει̋ και την 

ενεργειακή αποδοτικότητα, του̋ δηµόσιου̋ 

χώρου̋ και το δοµηµένο περιβάλλον, την 

τουριστική κληρονοµιά καθώ̋ και την 

αποτελεσµατική διακυβέρνηση και ηγεσία. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.urbandesignaustralia.com.au/http://www.urbandesignaustralia.com.au/http://www.urbandesignaustralia.com.au/http://www.urbandesignaustralia.com.au/    

    

Παγκόσµια Σύνοδο̋ Αρχιτεκτονική̋ Παγκόσµια Σύνοδο̋ Αρχιτεκτονική̋ Παγκόσµια Σύνοδο̋ Αρχιτεκτονική̋ Παγκόσµια Σύνοδο̋ Αρχιτεκτονική̋ 

(Τόκιο, 25 Σεπτεµβρίου(Τόκιο, 25 Σεπτεµβρίου(Τόκιο, 25 Σεπτεµβρίου(Τόκιο, 25 Σεπτεµβρίου----1 Οκ1 Οκ1 Οκ1 Οκτωβρίου τωβρίου τωβρίου τωβρίου 

2011)2011)2011)2011)    

 

Η παγκόσµια σύνοδο̋ αρχιτεκτονική̋ (οι 

Όλυµπιακοί Αγώνε̋ τη̋ Αρχιτεκτονική̋) 

συγκεντρώνει γύρω στου̋ 10.000 αρχιτέκτονε̋, 

ερευνητέ̋, µηχανικού̋ και σπουδαστέ̋ από όλον 

 

 
τον κόσµο και διεξάγεται κάθε τρία χρόνια, αρχή̋ 

γενοµένη̋ από το 1948. Φέτο̋ στο Τόκιο θα 

συζητηθεί το µέλλον τη̋ αρχιτεκτονική̋ στι̋ 

σύγχρονε̋ πόλει̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.uia2011tokyo.com/en/http://www.uia2011tokyo.com/en/http://www.uia2011tokyo.com/en/http://www.uia2011tokyo.com/en/    

    

Πανευρωπἀκή Σύνοδο̋ των ∆ηµάρχων Πανευρωπἀκή Σύνοδο̋ των ∆ηµάρχων Πανευρωπἀκή Σύνοδο̋ των ∆ηµάρχων Πανευρωπἀκή Σύνοδο̋ των ∆ηµάρχων 

γιγιγιγια του̋ Τσιγγάνου̋α του̋ Τσιγγάνου̋α του̋ Τσιγγάνου̋α του̋ Τσιγγάνου̋    

(Στρασβούργο, 22 Σεπτεµβρίου 2011)(Στρασβούργο, 22 Σεπτεµβρίου 2011)(Στρασβούργο, 22 Σεπτεµβρίου 2011)(Στρασβούργο, 22 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ διοργανώνει 

πανευρωπἀκή σύνοδο των δηµάρχων για το θέµα 

των Τσιγγάνων. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία 

διερεύνηση̋ τη̋ σύγκλιση̋ των σχεδίων δράσεων 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών και  
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δικτύων µε του̋ θεσµικού̋ εταίρου̋ και τι̋ 

οργανώσει̋ των Τσιγγάνων σε ευρωπἀκό 

επίπεδο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922----

RomaRomaRomaRoma----SummiSummiSummiSummit/default_en.aspt/default_en.aspt/default_en.aspt/default_en.asp    

    

Αειφόρο̋ Ανάπτυξη των Ενεργειακών, Αειφόρο̋ Ανάπτυξη των Ενεργειακών, Αειφόρο̋ Ανάπτυξη των Ενεργειακών, Αειφόρο̋ Ανάπτυξη των Ενεργειακών, 

Υδάτινων και Περιβαλλοντικών Υδάτινων και Περιβαλλοντικών Υδάτινων και Περιβαλλοντικών Υδάτινων και Περιβαλλοντικών 

ΣυστηµάτωνΣυστηµάτωνΣυστηµάτωνΣυστηµάτων    

(Ντουµπρόβνικ, 25(Ντουµπρόβνικ, 25(Ντουµπρόβνικ, 25(Ντουµπρόβνικ, 25----    

29 Σεπτεµβρίου 2011)29 Σεπτεµβρίου 2011)29 Σεπτεµβρίου 2011)29 Σεπτεµβρίου 2011)    

 

Για έκτη συνεχόµενη χρονιά διοργανώνεται 

συνέδριο αφιερωµένο στη βελτίωση και διάχυση 

τη̋ γνώση̋, των µεθόδων, των πολιτικών και των 

τεχνολογιών για την ενίσχυση τη̋ αειφόρου 

 

 

ανάπτυξη̋ στο πλαίσιο των ενεργειακών, 

µεταφορικών, υδάτινων και περιβαλλοντικών 

συστηµάτων. 

 

ΠληροφΠληροφΠληροφΠληροφορίε̋:ορίε̋:ορίε̋:ορίε̋:    
http://www.dubrovnik2011.sdewes.org/http://www.dubrovnik2011.sdewes.org/http://www.dubrovnik2011.sdewes.org/http://www.dubrovnik2011.sdewes.org/    

Παγκόσµια Σύνοδο̋ για του̋ Υδάτινου̋ Παγκόσµια Σύνοδο̋ για του̋ Υδάτινου̋ Παγκόσµια Σύνοδο̋ για του̋ Υδάτινου̋ Παγκόσµια Σύνοδο̋ για του̋ Υδάτινου̋ 

Πόρου̋Πόρου̋Πόρου̋Πόρου̋    

(Πόρτο ντε Γκαλίνια̋, (Πόρτο ντε Γκαλίνια̋, (Πόρτο ντε Γκαλίνια̋, (Πόρτο ντε Γκαλίνια̋,     

25252525----29 Σεπτεµβρίου 2011)29 Σεπτεµβρίου 2011)29 Σεπτεµβρίου 2011)29 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Η ∆ιεθνή̋ Ένωση Υδάτινων Πόρων, µη 

κυβερνητική και µη κερδοσκοπική οργάνωση 

ερευνητών, διοργανώνει, σε τριετή βάση, 

παγκόσµια σύνοδο για θέµατα αειφόρου 

διαχείριση̋ των παγκόσµιων υδάτινων πόρων.  

 

 
 

Φέτο̋, η 14η σύνοδο̋ έχει προγραµµατίσει ω̋  

βασικού̋ άξονε̋ συζήτηση̋ τη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων, τη διακυβέρνηση και την 

κλιµατική αλλαγή. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.worldwatercongress.com/http://www.worldwatercongress.com/http://www.worldwatercongress.com/http://www.worldwatercongress.com/    

    

24242424ηηηη Παγκόσµια Σύνοδο̋ για του̋  Παγκόσµια Σύνοδο̋ για του̋  Παγκόσµια Σύνοδο̋ για του̋  Παγκόσµια Σύνοδο̋ για του̋ 

Οδικού̋ ΆξοΟδικού̋ ΆξοΟδικού̋ ΆξοΟδικού̋ Άξονε̋νε̋νε̋νε̋    

(Μεξικό, 26(Μεξικό, 26(Μεξικό, 26(Μεξικό, 26----30 Σεπτεµβρίου 2011)30 Σεπτεµβρίου 2011)30 Σεπτεµβρίου 2011)30 Σεπτεµβρίου 2011)    

 

Από το 1908 η παγκόσµια σύνοδο̋ για του̋ 

οδικού̋ άξονε̋ και τι̋ µεταφορέ̋ αποτελεί µια 

διεθνή εκδήλωση που προσελκύει µεγάλη 

δηµοσιότητα. Η φετινή σύνοδο̋ θα παρουσιάσει 
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σύγχρονε̋ έρευνε̋ και πρακτικέ̋ σε επιµέρου̋ 

πεδία των οδικών µεταφορών (ασφάλεια, 

υποδοµέ̋, αειφορία, συντήρηση). 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.aipcrmexico2011.org/index.php/en/chttp://www.aipcrmexico2011.org/index.php/en/chttp://www.aipcrmexico2011.org/index.php/en/chttp://www.aipcrmexico2011.org/index.php/en/c

ongressongressongressongress----presentationpresentationpresentationpresentation        

    

Νέο̋ Αστισµό̋ και Ευφυεί̋ Μεταφορέ̋Νέο̋ Αστισµό̋ και Ευφυεί̋ Μεταφορέ̋Νέο̋ Αστισµό̋ και Ευφυεί̋ Μεταφορέ̋Νέο̋ Αστισµό̋ και Ευφυεί̋ Μεταφορέ̋    

(Πέρθ, 26(Πέρθ, 26(Πέρθ, 26(Πέρθ, 26----27 Σεπτεµβρίου 2011)27 Σεπτεµβρίου 2011)27 Σεπτεµβρίου 2011)27 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Ο Νέο̋ Αστισµό̋ προσφέρει ένα όραµα 

µετασχηµατισµού των τοπικών κοινωνιών µέσω 

µια̋ ευφυού̋ µεθόδου αστικού σχεδιασµού που 

 

 

τι̋ καθιστά βιώσιµε̋ και δυναµικέ̋. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το διεθνέ̋ συνέδριο για τον νέο 

αστισµό διερευνά τι̋ ευφυεί̋ µεταφορέ̋ και 

την αποτελεσµατική παροχή δηµοσίων 

υπηρεσιών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://newurbanismhttp://newurbanismhttp://newurbanismhttp://newurbanism----smarttransport.com/smarttransport.com/smarttransport.com/smarttransport.com/    

    

Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ Πόλει̋ του Μέλλοντο̋     

(Ντουµπά̓, 27(Ντουµπά̓, 27(Ντουµπά̓, 27(Ντουµπά̓, 27----29 Σεπτεµβρίου 2011)29 Σεπτεµβρίου 2011)29 Σεπτεµβρίου 2011)29 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Το Φόρουµ των Πόλεων του Μέλλοντο̋ 

αναµένεται να συγκεντρώσει φέτο̋ περίπου 

1000 εκπροσώπου̋ τοπικών και περιφερειακών 

 

 

 
 

 

 

αρχών για να συζητήσουν θέµατα που αφορούν 

στη διαχείριση τη̋ αειφόρου µεγέθυνση̋ σε 

δυσχερεί̋ οικονοµικέ̋ περιόδου̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.cityscapeglobal.com/Conferences/Futhttp://www.cityscapeglobal.com/Conferences/Futhttp://www.cityscapeglobal.com/Conferences/Futhttp://www.cityscapeglobal.com/Conferences/Fut

ureureureure----Cities/Cities/Cities/Cities/    

Αειφόρε̋ Πόλει̋ 2011Αειφόρε̋ Πόλει̋ 2011Αειφόρε̋ Πόλει̋ 2011Αειφόρε̋ Πόλει̋ 2011    

(Σιγκαπούρη, 27(Σιγκαπούρη, 27(Σιγκαπούρη, 27(Σιγκαπούρη, 27----30 Σεπτεµβρίου 2011)30 Σεπτεµβρίου 2011)30 Σεπτεµβρίου 2011)30 Σεπτεµβρίου 2011)    

    

Ο αστικό̋ σχεδιασµό̋ και η αρχιτεκτονική ω̋  
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παράγοντε̋ βελτίωση̋ τη̋ διαχειριστική̋ 

ικανότητα̋ των τοπικών αρχών, ω̋ καταλύτε̋ 

τη̋ οικονοµική̋ µεγέθυνση̋ και προώθηση̋ τη̋ 

αειφόρου ανάπτυξη̋ για µια καλύτερη 

ποιότητα ζωή̋ είναι τα βασικά θέµατα του 

φόρουµ των αειφόρων πόλεων που 

διοργανώνεται φέτο̋ για τρίτη συνεχόµενη 

χρονιά. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.sustainablecitiesasia.com/index.phphttp://www.sustainablecitiesasia.com/index.phphttp://www.sustainablecitiesasia.com/index.phphttp://www.sustainablecitiesasia.com/index.php    

    

Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋ Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋ Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋ Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋ 

Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων     

(Ρύµπνικ, 29 Σεπτεµβρίου (Ρύµπνικ, 29 Σεπτεµβρίου (Ρύµπνικ, 29 Σεπτεµβρίου (Ρύµπνικ, 29 Σεπτεµβρίου ––––        

1 Οκτωβρίου 2011)1 Οκτωβρίου 2011)1 Οκτωβρίου 2011)1 Οκτωβρίου 2011)    

    

Το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και 

Περιφερειών (CEMR) ξεκίνησε δηµόσια 

διαβούλευση για τη συλλογή συστάσεων 

σχετικά µε το ευρωπἀκό πρόγραµµα για τι̋ 

αδελφοποιήσει̋ πόλεων που θα διαδεχθεί το 

τρέχον πρόγραµµα «Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 

2007-2013». Οι εν λόγω συστάσει̋ θα 

αποτελέσουν το κείµενο τη̋ Πράσινη̋ Βίβλου 

στο οποίο θα περιλαµβάνονται και τα 

συµπεράσµατα των τριών περιφερειακών 

σεµιναρίων που διοργάνωσε το Συµβούλιο σε 

Ταλίν (25-26 Μαρτίου), Μάλτα (17-18 Ιουνίου) 

και Κολονία (9 Νοεµβρίου) το 2010 µε θέµα τι̋ 

    

 

 

 

αδελφοποιήσει̋ πόλεων ω̋ εργαλεία 

αντιµετώπιση̋ των σύγχρονων προκλήσεων. 

Η Πράσινη Βίβλο̋ θα παρουσιαστεί κατά τη 

διάρκεια του ευρωπἀκού συνεδρίου για την 

ιδιότητα του πολίτη και τι̋ αδελφοποιήσει̋ 

πόλεων  που συνδιοργανώνεται µε την Ένωση των 

Πολωνικών Πόλεων και την πόλη του Ρύµπνικ. Στη 

συνέχεια, τα συµπεράσµατα του συνεδρίου θα 

ενσωµατωθούν σε µια «Λευκή Βίβλο για τη νέα 

ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη», την οποία το 

CEMR θα παραδώσει στην Ευρωπἀκή Επιτροπή 

µέχρι το τέλο̋ του έτου̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
 http://www.rybnik2011.eu/en.html  http://www.rybnik2011.eu/en.html  http://www.rybnik2011.eu/en.html  http://www.rybnik2011.eu/en.html  
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Ευρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά Θέµατα    
    

Απονοµή τΑπονοµή τΑπονοµή τΑπονοµή του διεθνού̋ βραβείου ου διεθνού̋ βραβείου ου διεθνού̋ βραβείου ου διεθνού̋ βραβείου     

PatxiPatxiPatxiPatxi    GutierrrezGutierrrezGutierrrezGutierrrez σε Έλληνα δηµόσιο  σε Έλληνα δηµόσιο  σε Έλληνα δηµόσιο  σε Έλληνα δηµόσιο 

υπάλληλουπάλληλουπάλληλουπάλληλο    

    

Το βραβείο Patxi Gutièrrez, το οποίο 

προκηρύχθηκε το 2010 για πρώτη φορά µε 

πρωτοβουλία του δηµοτικού συµβουλίου τη̋ 

πόλη̋ Arrigorriaga (Ισπανία) για τη βράβευση 

υπαλλήλου φορέων του δηµόσιου τοµέα που 

έχουν διακριθεί για τι̋ διαχειριστικέ̋ ικανότητε̋ 

και το ταλέντο του̋ κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του̋, απονεµήθηκε στον ∆ρ. Λάµπρο 

Τσούργιαννη, πρὀστάµενο του τµήµατο̋ 

προµηθειών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Ξάνθη̋ 

τη̋ Περιφέρεια̋ Ανατολική̋ Μακεδονία̋ και 

Θράκη̋, σε ειδική εκδήλωση που 

πραγµατοποιήθηκε στο δηµοτικό µέγαρο τη̋ 

Arrigoriaga στι̋ 26 Μα˙ου τ.ε.  

 

 

 

  

 

Το  βραβείο Patxi Gutièrrez, φόρο̋ τιµή̋ στον 

Patxi Gutièrrez, δηµοτικό υπάλληλο του δήµου 

τη̋ πόλη̋ Arrigorriaga, ο οποίο̋ στην 30χρονη 

καριέρα του άφησε ανεξίτηλα το στίγµα του ω̋ 

επικεφαλή̋ του τµήµατο̋ αρχιτεκτονική̋, 

απονέµεται µε σκοπό να επιβραβεύσει εκείνον 

το δηµόσιο υπάλληλο, του οποίου η απόδοση 

έχει επιφέρει σηµαντικέ̋ αλλαγέ̋ στο 

εργασιακό περιβάλλον του˙ να αναγνωρίσει 

εκείνον το δηµόσιο υπάλληλο, ο οποίο̋ αποτελεί 

παράδειγµα για του̋ συναδέλφου̋ του˙ να 

ανταµείψει εκείνου̋ του̋ δηµοσίου̋ 

υπαλλήλου̋, στου̋ οποίου̋ δεν αποδίδεται η 

οφειλόµενη αναγνώριση˙ να ενθαρρύνει του̋ 

δηµοσίου̋ υπαλλήλου̋ κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του̋, καθώ̋ οι προσωπικέ̋ του̋ 

προσπάθειε̋ δεν αξιολογούνται στο πλαίσιο 

ενό̋ µεγαλύτερου δηµόσιου οργανισµού. 

 

Η πρώην Ενιαία Ν.Α. ∆ράµα̋-Καβάλα̋-Ξάνθη̋ 

πρότεινε την υποψηφιότητα του ∆ρ. 

Τσούργιαννη, λόγω τη̋ εξαιρετική̋ εργασία̋ 

του στη δηµοσιονοµική διαχείριση των έργων 

τη̋ υπηρεσία̋ του που χρηµατοδοτούνται από 

την ΕΕ˙ των ενεργειών του που σχετίζονται µε 

την κοινωνική ανάπτυξη, ιδίω̋ για την 

υπεράσπιση των δικαιωµάτων των 

«οικονοµικών» µεταναστών κυρίω̋ µέσω τη̋ 

επιστηµονική̋ µελέτη̋, στην οποία συµµετείχε 

για το θέµα αυτό˙ των µελετών που διεξήγαγε 

για την βιώσιµη ανάπτυξη του γεωργοκτηνοτ-

ροφικού τοµέα στην Περιφέρεια ΑΜΘ˙ του 

µεγάλου ενδιαφέροντό̋ του για την προστασία 

και αειφορία  του περιβάλλοντο̋ (κυρίω̋ µέσω 

των περιβαλλοντικών προγραµµάτων, 

χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. που 

διαχειρίζεται)˙ και τη̋ προσπάθειά̋ του για τη 

βελτίωση τη̋ αποδοτικότητα̋ και τη̋ 

παραγωγικότητα̋ των δηµοσίων υπαλλήλων, 

και ειδικότερα, για την πρωτότυπη µελέτη του 

µε τίτλο «Παράγοντε̋ που επηρεάζουν την 

υποκίνηση των υπαλλήλων τη̋ Νοµαρχιακή̋ 

Αυτοδιοίκηση̋  ∆ράµα̋ - Καβάλα̋ – Ξάνθη̋».  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

tgiannis@otenet.grtgiannis@otenet.grtgiannis@otenet.grtgiannis@otenet.gr    
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Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋ τη̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋ τη̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋ τη̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋Ευρώπη̋Ευρώπη̋Ευρώπη̋    

 

Με τη συµµετοχή άνω των 500 εκπροσώπων 

φορέων τη̋ ευρωπἀκή̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ 

και επιχειρήσεων πραγµατοποιήθηκε στι̋ 21 

Ιουνίου τ.ε. στι̋ Βρυξέλλε̋ το ιδρυτικό συνέδριο 

τη̋ Κοινοτική̋ Πρωτοβουλία̋ «Ευρωπἀκέ̋ 

Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋». Η εν λόγω 

πρωτοβουλία έχει ω̋ στόχο να ενισχύσει τη 

διάδοση των ορθών πρακτικών των τοπικών 

αρχών σε θέµατα ενέργεια̋  και να διευκολύνει 

την ανταλλαγή γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Μέσω 

αυτού, η Επιτροπή επιθυµεί να καταστήσει 

εµπορικά ενδιαφέρουσε̋ τι̋ τεχνολογίε̋  και 

λύσει̋ χαµηλών εκποµπών άνθρακα , µε τη 

δηµιουργία οικονοµιών κλίµακα̋ µε τη βοήθεια 

αστικών projects. 

 

 
 
Εν προκειµένω, η εν λόγω πρωτοβουλία θα 

υποστηρίξει έναν περιορισµένο αριθµό σχετικά 

µεγάλων πόλεων και περιφερειών που 

λαµβάνουν πρωτοπόρα µέτρα για την επίτευξη 

φιλόδοξων κλιµατικών στόχων µέσω τη̋ 

βιώσιµη̋ χρήση̋ και παραγωγή̋ ενέργεια̋. 

Αυτό θα απαιτήσει συστηµικέ̋ προσεγγίσει̋ και 

 
 

    

οργανωτική καινοτοµία, περιλαµβάνοντα̋ την 

ενεργειακή απόδοση, τι̋ τεχνολογίε̋ χαµηλών 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και την 

έξυπνη διαχείριση τη̋ προσφορά̋ και ζήτηση̋. 

Συγκεκριµένα, τα µέτρα στα πεδία των κτιρίων, 

των τοπικών ενεργειακών δικτύων και των 

µεταφορών θα αποτελέσουν τι̋ κύριε̋ 

συνιστώσε̋ τη̋ Πρωτοβουλία̋. 

 

 

Η Πρωτοβουλία θα βασιστεί σε άλλε̋ 

πρωτοβουλίε̋ του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΣΣΕΤ), ιδιαίτερα στην 

Πρωτοβουλία Solar Europe και στην 

Πρωτοβουλία European Electricity Grid όπω̋ και 

σε µία σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 

για Κτίρια και Πράσινα Αυτοκίνητα, η οποία 

δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού 

Σχεδίου για την Ανάκαµψη τη̋ Οικονοµία̋.  

 

Η φιλοσοφία τη̋ εν λόγω πρωτοβουλία̋ 

εδράζεται στην ανάδειξη κοινών προκλήσεων, 

ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων, δηµιουργία 

ζήτηση̋ από τι̋ πόλει̋, προσέλκυση και 

συµµετοχή τραπεζικών ιδρυµάτων και 

επιχειρηµατικών φορέων, καθώ̋ και στη 

δηµιουργία αγορών για τι̋ εν λόγω τεχνολογικέ̋ 

καινοτοµίε̋. Οι εµπειρίε̋ από τι̋ πρωτοβουλίε̋ 

CONCERTO, CIVITAS και του Συµφώνου των 

∆ηµάρχων θα συνδράµουν στην επιτυχή 

υλοποίηση των προτεινόµενων σχεδίων. Κατά τη 

διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν το 

Πρόγραµµα Αειφορία̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋     
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Η πρώτη πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων, που 

εκκινεί στι̋ 19 Ιουλίου τ.ε., έχει ω̋ καταληκτική 

ηµεροµηνία την 1η ∆εκεµβρίου τ.ε., και αφορά 

στην επιλογή 10 σχεδίων συνολικού πρὁπολο-

γισµού 75 εκατ. ευρώ. Σε καθένα από τα σχέδια 

αυτά θα πρέπει να συµµετάσχουν τουλάχιστον 3 

πόλει̋. Τα κτίρια, οι δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ και τα 

 

  

ενεργειακά πλέγµατα αποτελούν τι̋ τρει̋ 

επιλέξιµε̋ θεµατικέ̋ δράσει̋ τη̋ εν λόγω 

πρόσκληση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/energy/technology/http://ec.europa.eu/energy/technology/http://ec.europa.eu/energy/technology/http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/initiatives/initiatives/initiatives/

smart_cities_en.htmsmart_cities_en.htmsmart_cities_en.htmsmart_cities_en.htm    

    

∆ηµιουργία Μακροπεριφέρεια̋ ∆ηµιουργία Μακροπεριφέρεια̋ ∆ηµιουργία Μακροπεριφέρεια̋ ∆ηµιουργία Μακροπεριφέρεια̋ 

Αδριατική̋ και Ιονίου µέχρι το 2014Αδριατική̋ και Ιονίου µέχρι το 2014Αδριατική̋ και Ιονίου µέχρι το 2014Αδριατική̋ και Ιονίου µέχρι το 2014    

 

Σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στι̋ 23 

Μα˙ου τ.ε., στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ Επιτροπή̋ 

των Περιφερειών (ΕτΠ), οι Υπουργοί Εξωτερικών 

των οκτώ χωρών τη̋ Αδριατική̋ και του Ιονίου  

πελάγου̋, υιοθέτησαν τη «∆ιακήρυξη των 

Βρυξελλών» που έχει ω̋ αντικείµενο τη θέσπιση 

ευρωπἀκή̋ στρατηγική̋ για την περιοχή του̋, 

παρόµοια µε αυτέ̋ για τη Βαλτική και το 

∆ούναβη. Η θέσπιση στρατηγική̋ τη̋ ΕΕ για την 

περιοχή αποτελεί βασικό αίτηµα των παράκτιων 

χωρών που µετέχουν στην Πρωτοβουλία 

Αδριατική̋-Ιονίου (ΠΑΙ).  

    

 

του Ρότερνταµ, το οποίο φιλοδοξεί να 

καταστήσει την ολλανδική παγκόσµια πόλη-

λιµάνι˙ ο σχεδιασµό̋ καινοτόµου και ευφυού̋ 

πόλη̋ τη̋ Λιόν, που βασίζεται στην οικονοµική, 

ισορροπηµένη και αειφόρο ανάπτυξη˙ το σχέδιο 

αειφόρου αστική̋ ανάπτυξη̋ τη̋ Κοπεγχάγη̋, η 

οποία θεωρείται ω̋ το Πράσινο Εργαστήριο 

προτάσεων για αειφόρε̋ πόλει̋˙ και το 

πολυδιάστατο master plan τη̋ γερµανική̋ πόλη̋ 

Ruhr, και ειδικότερα 

    
 

 

 

τη̋ περιοχή̋ Bottrop, στην οποία η 

ηλεκτροκίνηση αυτοκινήτων, το πάρκο 

µηδενικών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, η 

χρήση υδρογόνου για την κίνηση οχηµάτων, η 

αντικατάσταση κεντρικών εγκαταστάσεων 

θέρµανση̋ στα κτίρια και το κέντρο 

πληροφόρηση̋  για αειφορικέ̋ κατασκευέ̋ και 

καινοτόµα πρὀόντα συνθέτουν ένα µοναδικό 

παράδειγµα ευφυού̋ πόλη̋ παγκοσµίω̋.    
 

27272727                        
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Η Πρόεδρο̋ τη̋ ΕτΠ κα Μ. Bresso υπογράµµισε 

την ανάγκη επείγουσα̋ στενή̋ συνεργασία̋ 

στου̋ τοµεί̋ τη̋ ασφάλεια̋, των µεταφορών 

και τη̋ προστασία̋ του περιβάλλοντο̋, ενώ 

κάλεσε όλα τα όργανα τη̋ ΕΕ να συνεισφέρουν 

µε το πολιτικό του̋ βάρο̋ και την τεχνική του̋ 

εµπειρογνωσία.    Από την υπεραλίευση έω̋ τη 

χηµική ρύπανση, η Αδριατική και το Ιόνιο 

αντιµετωπίζουν πολυάριθµε̋ προκλήσει̋ που 

δε θα επιλυθούν παρά εφόσον όλε̋ οι γειτονικέ̋ 

χώρε̋ κινηθούν προ̋ την ίδια κατεύθυνση. 

 

Η ατζέντα αυτή̋ τη̋ πρωτοβουλία̋ συµπίπτει 

µε την ελληνική πρωτοβουλία για τα ∆υτικά 

Βαλκάνια το 2014, καθώ̋ οι διαδοχικέ̋ 

προεδρίε̋ Ιταλία̋, Ελλάδα̋, το 2014, συνιστούν 

µία πολύ καλή ευκαιρία προκειµένου να 

προωθηθεί ο ελληνικό̋ στόχο̋, για την ένταξη 

των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.    

 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Υπουργοί Εξωτερικών 

επιδοκίµασαν τα συµπεράσµατα του συµβουλίου 

υπουργών τη̋ ΕΕ τη̋ 13η̋ Απριλίου τ.ε., που 

καλούσε την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την 

έννοια των µακροπεριφερειακών κρατών και τα 

κράτη να συνεχίσουν τι̋ προσπάθειε̋ για 

µελλοντικέ̋ στρατηγικέ̋ σε συνεργασία µε την 

Ευρωπἀκή Επιτροπή. Οι υπουργοί επεσήµαναν 

πω̋ µια ευρωπἀκή στρατηγική θα ήταν 

ιδιαίτερα επωφελή̋ για τι̋ χώρε̋ τη̋ 

Αδριατική̋ που δεν είναι ακόµα µέλη τη̋ ΕΕ. 

Αυτή η κίνηση θα "επιβεβαιώσει πω̋ το µέλλον     

    

    

    
 

του̋ βρίσκεται στην Ευρωπἀκή Ένωση" και θα 

"του̋ επιτρέψει να προοδεύσουν στην πορεία 

προ̋ την ένταξη στην ΕΕ µέσω διαρθρωµένου 

πλαισίου". Η Πρόεδρο̋ τη̋ ΕτΠ κα Bresso τόνισε 

επίση̋ πω̋ "µέχρι στιγµή̋, µόλι̋ τρει̋ χώρε̋ 

τη̋ Αδριατική̋ αποτελούν µέλη τη̋ ΕΕ - η 

Ελλάδα, η Ιταλία και η Σλοβενία. Είναι εµφανέ̋ 

πω̋ το µέλλον ολόκληρη̋ τη̋ περιοχή̋ 

βρίσκεται στην ΕΕ. Η ενίσχυση τη̋ 

διασυνοριακή̋ συνεργασία̋ και η από κοινού 

αντιµετώπιση των πρακτικών προβληµάτων, θα 

µπορούσε να αποτελέσει ορόσηµο στην 

ευρωπἀκή πορεία των υποψηφίων και εν 

δυνάµει υποψηφίων χωρών. Η κατάλληλη 

συµµετοχή των τοπικών αρχών κρατά του̋ 

πολίτε̋ κοντά στην ενταξιακή διαδικασία και 

ενηµερωµένου̋ για τα απτά τη̋ 

πλεονεκτήµατα."  

Η Επιτροπή των Περιφερειών καταρτίζει 

γνωµοδότηση πρωτοβουλία̋ για τη 

µακροπεριφέρεια Αδριατική̋-Ιονίου. Τη 

γνωµοδότηση προετοιµάζει ο κ. Gian Mario 

Spacca    (IT/ALDE), Πρόεδρο̋ τη̋ περιφέρεια̋ 

Marche (Ιταλία). Η υιοθέτησή τη̋ προβλέπεται 

για τη σύνοδο ολοµέλεια̋ τη̋ Επιτροπή̋ των 

Περιφερειών στι̋ 11-12 Οκτωβρίου τ.ε. στι̋ 

Βρυξέλλε̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.ashttp://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.ashttp://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.ashttp://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.as

px?view=detail&id=fb8dc77apx?view=detail&id=fb8dc77apx?view=detail&id=fb8dc77apx?view=detail&id=fb8dc77a----0955095509550955----461d461d461d461d----8996899689968996----

cab4336cf875cab4336cf875cab4336cf875cab4336cf875 

    

Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση και Κοινή Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση και Κοινή Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση και Κοινή Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση και Κοινή 

Αγροτική Πολιτική 2020Αγροτική Πολιτική 2020Αγροτική Πολιτική 2020Αγροτική Πολιτική 2020    

 

Σε πρόσφατη γνωµοδότηση που υιοθετήθηκε 

κατά την 90η σύνοδο τη̋ Ολοµέλεια̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών, αναφορικά µε τι̋ 

µελλοντικέ̋ προοπτικέ̋ τη̋ Κοινή̋ Αγροτική̋ 

Πολιτική̋ (Κ.Α.Π.), τονίζεται ιδιαιτέρω̋ η 

επικουρική ευθύνη στη διαµόρφωση τη̋ 

µελλοντική̋ γεωργική̋ πολιτική̋ και πολιτική̋ 

για τη συνοχή. Χωρί̋ να αµφισβητείται η 

  

  
28282828                    
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ενωσιακή προσέγγιση των πολιτικών αυτών και 

η προστιθέµενη αξία τη̋ κοινή̋ πολιτική̋, οι 

τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋, 

επισηµαίνεται, πρέπει να συµµετάσχουν 

εντατικότερα από ό,τι στο παρελθόν στι̋ 

αποφάσει̋ σχετικά µε τη διαµόρφωση των  

πυλώνων τη̋ µελλοντική̋ ΚΑΠ. Η δηµιουργία 

ενό̋ πλαισίου πολυεπίπεδη̋ διακυβέρνηση̋ 

(κράτη µέλη τη̋ ΕΕ, περιφέρειε̋ και δήµοι) είναι 

εντελώ̋ απαραίτητη, εφόσον επιδιώκεται 

παράλληλα η διατήρηση τη̋ ενωσιακή̋ 

προσέγγιση̋ τη̋ ΚΑΠ, η ενίσχυση τη̋ τοπική̋ 

ευθύνη̋ και η βελτίωση τη̋ αποδοχή̋ από την 

κοινωνία. Παράλληλα, όµω̋, σηµειώνεται, δεν 

θα πρέπει η αρχή τη̋ επικουρικότητα̋ να 

οδηγήσει σε περιττή πληθώρα επιπέδων 

σχεδιασµού και κατά συνέπεια σε δυσβάσταχτη 

γραφειοκρατία. Τέλο̋, υπογραµµίστηκε ότι , 

είναι απαραίτητο να καταστεί το πρόγραµµα 

LEADER στο µέλλον πιο ελαστικό και να δίνεται 

προτεραιότητα σε καινοτόµε̋ προσεγγίσει̋. Το 

ισχύον σύστηµα διαµόρφωση̋ του 

προγράµµατο̋ ανάπτυξη̋ τη̋ υπαίθρου κατά 

άξονε̋ αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανελαστικό. 

Εποµένω̋ είναι απαραίτητο να δοθούν στι̋ 

τοπικέ̋ αρχέ̋ και τι̋ περιφέρειε̋ µεγαλύτερα 

περιθώρια ελιγµών ώστε να µπορούν να 

     

 

ανταποκριθούν καλύτερα στι̋ ανάγκε̋ σε 

τοπικό επίπεδο.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.asphttps://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.asphttps://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.asphttps://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.asp

x?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8zrXVx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8zrXVx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8zrXVx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8zrXV

q6AGYeqmHsrM%3dq6AGYeqmHsrM%3dq6AGYeqmHsrM%3dq6AGYeqmHsrM%3d    

    

Ευρωπἀκέ̋ Επιχειρηµατικέ̋ Ευρωπἀκέ̋ Επιχειρηµατικέ̋ Ευρωπἀκέ̋ Επιχειρηµατικέ̋ Ευρωπἀκέ̋ Επιχειρηµατικέ̋ 

Περιφέρειε̋ 2013Περιφέρειε̋ 2013Περιφέρειε̋ 2013Περιφέρειε̋ 2013 

Η Ευρωπἀκή Επιχειρηµατική Περιφέρεια 

(European Entrepreneurial Region – EER) είναι ένα 

πρόγραµµα εντοπισµού και βράβευση̋ των 

περιφερειών τη̋ ΕΕ που διαθέτουν εξαιρετικό 

επιχειρηµατικό όραµα, ανεξαρτήτω̋ του 

µεγέθου̋, τη̋ οικονοµική̋ ευρωστία̋ και των 

ικανοτήτων του̋.  Στι̋ περιφέρειε̋ µε την πλέον 

πειστική και µελλοντοστραφή στρατηγική θα 

απονεµηθεί ο τίτλο̋: «Επιχειρηµατική 

περιφέρεια τη̋ χρονιά̋».  Στόχο̋ τη̋ 

πρωτοβουλία̋ είναι να δηµιουργηθούν 

δυναµικέ̋, οικολογικέ̋ και επιχειρηµατικέ̋ 

περιφέρειε̋ σε ολόκληρη την Ευρώπη και να 

υλοποιηθεί η "Small Business Act για την Ευρώπη" 

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  
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3) διατοµεακά ζητήµατα/ενωσιακή διάσταση, 

π.χ. βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και των 

λοιπών δηµοσίων χρηµατοδοτήσεων· 

προορατικότητα και προώθηση του έτου̋ EER 

καθαυτού, αφού ληφθούν υπόψη και όσα 

πρόκειται να συµβούν µετά το έτο̋ EER·  

 

4) περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία 

µεταξύ όλων των φορέων εντό̋ τη̋ περιφέρεια̋ 

αλλά και µεταξύ των περιφερειών EER· καλύτερη 

ένταξη τη̋ περιφέρεια̋ στην αγορά τη̋ 

γεωγραφική̋ περιοχή̋ που την περιβάλλει·  

 

5) βιωσιµότητα, ήτοι συµβολή στην επίτευξη των 

στόχων «20-20-20» τη̋ Ευρώπη̋·  

 

6) υλοποίηση, διακυβέρνηση και επικοινωνία: 

εξασφάλιση τη̋ υλοποίηση̋ των προτεινόµενων 

δράσεων, κατά προτίµηση βάσει ενό̋ συνόλου 

δεικτών, παρουσίαση κατάλληλη̋ 

επικοινωνιακή̋ στρατηγική̋. 

 

Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων για 

την ΕΕΠ 2013 λήγει στι̋ 10 Νοεµβρίου 2011. Οι 

αιτήσει̋ θα αξιολογηθούν από τα µέλη τη̋ 

κριτική̋ επιτροπή̋ ΕΕΠ, που αποτελείται από 

µέλη τη̋ ΕτΠ καθώ̋ και εκπροσώπου̋ των 

οργάνων τη̋ ΕΕ και των κοινωνικοοικονοµικών 

φορέων. Ο τίτλο̋ ΕΕΠ θα απονεµηθεί σε τρει̋ 

(κατά µέγιστο όριο) περιφέρειε̋ σε τελετή που 

θα διεξαχθεί στι̋ αρχέ̋ του 2012. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

www.cor.europa.eu/eerwww.cor.europa.eu/eerwww.cor.europa.eu/eerwww.cor.europa.eu/eer 

    

 

 

    

    

Η διάκριση θεσπίσθηκε από την Επιτροπή των 

Περιφερειών το 2009, έχει δε ω̋ τώρα 

απονεµηθεί σε έξι περιφέρειε̋: Βρανδεµβούργο 

(Γερµανία), County Kerry (Ιρλανδία) και Μούρθια 

(Ισπανία) το 2011, Καταλωνία    (Ισπανία), 

Ελσίνκι-Uusimaa (Φινλανδία) και 

αυτοδιοικούµενη περιφέρεια Trnava (Σλοβακία) 

το 2012. Μετά το έντονο ενδιαφέρον για τον 

διαγωνισµό του 2011 και του 2012 και την 

επιτυχία του πιλοτικού σταδίου, η ΕτΠ, στο 

πλαίσιο τη̋ συνόδου ολοµέλεια̋ τη̋ 30η̋ 

Ιουνίου τ.ε., που πραγµατοποιήθηκε στι̋ 

Βρυξέλλε̋, κήρυξε την έναρξη του διαγωνισµού 

για το πρόγραµµα ΕΕΠ 2013.        

    

Για να λάβουν τον τίτλο EER, οι περιφέρειε̋ 

πρέπει να προωθήσουν ένα σχέδιο οράµατο̋ 

που να ανταποκρίνεται σε έξι κριτήρια. Οι 

περιφέρειε̋ θα πρέπει να προτείνουν µέτρα 

στου̋ ακόλουθου̋ τοµεί̋:  

 

1) "Small Business Act" για την Ευρώπη και κύριε̋ 

πολιτικέ̋ πρωτοβουλίε̋ και µέσα τη̋ ΕΕ, όπω̋ 

π.χ. η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η Πράξη 

για την Ενιαία Αγορά·  

 

2) προώθηση τη̋ επιχειρηµατικότητα̋ µε την 

εγγύηση τη̋ πλήρου̋ συνέπεια̋ µεταξύ των 

θεµατολογίων για την επιχειρηµατικότητα τη̋ 

περιφέρεια̋ και τη̋ ΕΕ·  
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Περιφέρειε̋ Περιφέρειε̋ Περιφέρειε̋ Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋: τη̋ Γνώση̋: τη̋ Γνώση̋: τη̋ Γνώση̋:     

Το Ελληνικό ΠαράδειγµαΤο Ελληνικό ΠαράδειγµαΤο Ελληνικό ΠαράδειγµαΤο Ελληνικό Παράδειγµα    

 

Η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτοµία 

βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπἀκών 

πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα τη̋ ΕΕ. 

Μια από τι̋ πολιτικέ̋ αυτέ̋ αφορά και την 

περιφερειακή ανάπτυξη. Ήδη από τι̋ αρχέ̋ 

τη̋ προηγούµενη̋ δεκαετία̋, σχεδιάζονται 

περιφερειακέ̋ στρατηγικέ̋ για την καινοτοµία, 

ερευνητικά προγράµµατα και πρωτοβουλίε̋ 

για τεχνολογική ανάπτυξη. Η ΕΕ στοχεύει σε 

ισχυρέ̋ περιφέρειε̋ µε βάση τη γνώση και, 

για την περίοδο 2007-2013, έχει δεσµεύσει 

τουλάχιστον 86 δισ. ευρώ από τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία για δράσει̋ έρευνα̋ και τεχνολογία̋, 

αλλά και 466 εκατ. ευρώ από το 7ο Πρόγραµµα 

Πλαίσιο για την Έρευνα για το διακριτό 

πρόγραµµα “Regional” που αφορά την έρευνα 

και την περιφερειακή ανάπτυξη. 

Το πρόγραµµα “Regional” εντάσσεται στο 

Ειδικό Πρόγραµµα “Ικανότητε̋” του 7ου 

ΠΠ και περιλαµβάνει δύο διαφορετικά 

υποπρογράµµατα: α) το “Ερευνητικό ∆υναµικό” 

που ενισχύει τι̋ άριστε̋ ερευνητικέ̋ οµάδε̋ 

που βρίσκονται σε περιφέρειε̋ σύγκλιση̋ και 

απόκεντρε̋ περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη και, β) τι̋ 

“Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋” που υποστηρίζει 

τη διακρατική συνεργασία περιφερειακών 

ερευνητικών clusters. 

 

 

 
 

    

Η συµµετοχή τη̋ Ελλάδα̋ στα δύο προγράµµατα 

είναι ιδιαίτερα υψηλή. Την περίοδο 2007-2010, 

η Ελλάδα ήταν η χώρα µε τα περισσότερα 

εγκεκριµένα έργα στο πρόγραµµα “Ερευνητικό 

∆υναµικό”, ενώ ελληνικοί οργανισµοί 

συµµετέχουν στο 16,3% των εγκεκριµένων 

έργων για τα ερευνητικά clusters. Μέχρι 

σήµερα, η Ελλάδα έχει απορροφήσει 

περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ από τα δύο 

αυτά προγράµµατα που συνδυάζουν την έρευνα 

µε την περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

Ειδικότερα, η συµµετοχή των ελληνικών έργων 

στο πρόγραµµα “Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋” είναι 

ικανοποιητική, µε σηµαντικέ̋ αυξοµειώσει̋ 

ανάλογα µε το θεµατικό πεδίο. Την περίοδο 

2007-2010, ελληνικοί οργανισµοί συµµετείχαν 

ω̋ συντονιστέ̋ ή εταίροι σε 58 υποβληθείσε̋ 

προτάσει̋ (19% των προτάσεων που 

υποβλήθηκαν πανευρωπἀκά), εκ των οποίων 

χρηµατοδοτήθηκαν οι 8 (16,3% των εγκεκριµένων 

έργων σε όλη την Ευρώπη). Οι φορεί̋ που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα, ή συµµετείχαν σε 

έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, είναι: 

Περιφέρεια Κεντρική̋ Μακεδονία̋, Περιφέρεια 

∆υτική̋ Μακεδονία̋, Περιφέρεια ∆υτική̋ 

Ελλάδα̋, Περιφέρεια Κρήτη̋, Πολυτεχνείο 

Κρήτη̋, ΤΕΙ Κρήτη̋, Εθνικό Κέντρο Έρευνα̋ και 

Τεχνολογία̋, Ίδρυµα Τεχνολογία̋ και Έρευνα̋, 

Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών, Επιστηµονικό και 

Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτη̋, Ερευνητικό 

Ακαδηµἀκό Ινστιτούτο Τεχνολογία̋ 

Υπολογιστών, Εµπορικό και Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Κρήτη̋, Σύνδεσµο̋ Βιοµηχανιών  
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Βορείου Ελλάδα̋, Πανεπιστήµιο ∆υτική̋ 

Μακεδονία̋, αλλά και οι εταιρείε̋ ΑPINTECH 

LTD, Euro-consultants SA, ΕΥ ΞΥΛΟΝ , ENBIO Ltd 

και Maris Hotels SA – CANDIA Maris Hotel. Τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετώπισαν 

οι ελληνικοί οργανισµοί στη συµµετοχή του̋ στο 

συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι, αφενό̋, η 

έµφαση των προκηρύξεων σε ώριµα clusters, τα 

οποία είναι λιγότερο διαδεδοµένα συγκριτικά µε 

την υπόλοιπη Ευρώπη, και, αφετέρου, η αλλαγή 

του επιστηµονικού πεδίου κάθε χρόνο που δεν 

επιτρέπει την επανυποβολή προτάσεων. 

Επιπλέον, οι φορεί̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋, που 

πρέπει υποχρεωτικά να συµµετέχουν στο cluster, 

δεν είναι εξοικειωµένοι µε το 7ο Πρόγραµµα  

 

Η τελευταία προκήρυξη του προγράµµατο̋ 

που εκκινεί τον Ιούλιο τ.ε., µε καταληκτική 

ηµεροµηνία τον Ιανουάριο του 2012, αφορά στη 

διακρατική συνεργασία τριών 

τουλάχιστον ερευνητικών clusters από τρία 

διαφορετικά κράτη µέλη ή/και συνδεδεµένε̋ 

χώρε̋. Τα θεµατικά πεδία τη̋ προκήρυξη̋ 

συνδέονται µε τι̋ πρωτοβουλίε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ 2020 (Europe 2020 flagship 

initiatives) και ενδέχεται να καλύψουν θέµατα για 

την ψηφιακή ατζέντα και την αποτελεσµατική 

χρήση πόρων. Ο συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ τη̋ 

προκήρυξη̋ θα κυµανθεί στα 46 εκατ. ευρώ (1-3 

εκατ. ευρώ ανά έργο µέγιστη̋ διάρκεια̋ 3 

ετών). 

Στο πλαίσιο των έργων, χρηµατοδοτούνται 

τεχνολογικέ̋ διαγνώσει̋, οικονοµικέ̋ 

αναλύσει̋, µελέτε̋ σε θέµατα ερευνητική̋ και 

περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋, αναλύσει̋ για 

συµπληρωµατικέ̋ δράσει̋ των clusters που θα 

µπορούσαν να αποφέρουν συγκριτικά  

 

 

πλεονεκτήµατα στι̋ εµπλεκόµενε̋ περιφέρειε̋, 

κ.λπ. Σε δεύτερο στάδιο, συγκροτείται Κοινό 

Σχέδιο ∆ράση̋ και οικονοµικό σχέδιο για την 

υλοποίησή του, ενώ χρηµατοδοτούνται υπο-

στηρικτικέ̋ δράσει̋, όπω̋ ανταλλαγέ̋ τεχνο- 

γνωσία̋, κοινέ̋ εκδηλώσει̋, επισκέψει̋ και 

συνεργασίε̋ µε διεθνή clusters, καθοδήγηση 

λιγότερο έµπειρων clusters, κ.λπ. 

    

ΠληροΠληροΠληροΠληροφορίε̋:φορίε̋:φορίε̋:φορίε̋:    

Iστοσελίδα: www.transregncp.eu 

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋:  

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋ 

(υπόψη κα Γεωργία Τζένου,  

τηλ: 210 7273965, email: tzenou@ekt.gr). 

    

H συµβολή των Υπηρεσιών ΓενικούH συµβολή των Υπηρεσιών ΓενικούH συµβολή των Υπηρεσιών ΓενικούH συµβολή των Υπηρεσιών Γενικού    

Οικονοµικού Συµφέροντο̋ στηνΟικονοµικού Συµφέροντο̋ στηνΟικονοµικού Συµφέροντο̋ στηνΟικονοµικού Συµφέροντο̋ στην    

ευρωπἀκή συνοχήευρωπἀκή συνοχήευρωπἀκή συνοχήευρωπἀκή συνοχή 

 
Σύµφωνα µε µελέτη του Ευρωπἀκού Κοινο- 

βουλίου, τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία διαδραµατί- 

ζουν καίριο λόγο στην παροχή περισσότερων  

και καλύτερων Υπηρεσιών Γενικού Συµφέρον- 

το̋ σε περιοχέ̋ και τοµεί̋ που παρουσιάζουν 

υστέρηση. Εκτιµάται ότι, κατά την περίοδο  

2007-13, θα διατεθούν 240 δισ. ευρώ για τη  

δηµιουργία βασικών υποδοµών που θα διευ- 

κολύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε ποιο- 

τικέ̋ και οικονοµικά προσιτέ̋ υπηρεσίε̋. Ωστό- 

σο, διαπιστώνεται ότι υφίστανται σηµαντικέ̋ 
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διαφορέ̋ µεταξύ των ευρωπἀκών περιφερειών 

σε υπηρεσίε̋ κοινή̋ ωφελεία̋, όπω̋ η παροχή  

ιατρική̋ φροντίδα̋ και η πρόσβαση σε  

δηµόσια δίκτυα ύδρευση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p

ubRef=ubRef=ubRef=ubRef=----//EP//TEXT+REPORT+A7//EP//TEXT+REPORT+A7//EP//TEXT+REPORT+A7//EP//TEXT+REPORT+A7----2011201120112011----
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Χρηµατοδότηση νέα̋ κατηγορία̋ Χρηµατοδότηση νέα̋ κατηγορία̋ Χρηµατοδότηση νέα̋ κατηγορία̋ Χρηµατοδότηση νέα̋ κατηγορία̋ 

ΠΠΠΠεριφερειώνεριφερειώνεριφερειώνεριφερειών    

 

Στι̋ 23 Ιουνίου τ.ε., η Ολοµέλεια του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), υιοθετώντα̋ την 

έκθεση τη̋ Επιτροπή̋ «Περιφερειακή̋ 

ανάπτυξη̋» του ΕΚ, αναφορικά µε την 

επιλεξιµότητα των ευρωπἀκών περιφερειών 

προ̋ χρηµατοδότηση κατά την επόµενη 

προγραµµατική περίοδο, ζητά την εισαγωγή 

µία̋ νέα̋ ενδιάµεση̋ κατηγορία̋ ενίσχυση̋ για 

τι̋ περιφέρειε̋ µε ΑΕγχΠ κυµαινόµενο µεταξύ 

75% και 90% του ευρωπἀκού µέσου όρου που, 

αν και έχουν υπερβεί το κατώφλι 

επιλεξιµότητα̋ του στόχου «σύγκλιση̋», 

εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν διαρθρωτικέ̋ 

κοινωνικοοικονοµικέ̋ δυσχέρειε̋.  

 

Εν προκειµένω, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει πρόταση για όλη τη διάρκεια τη̋ 

επόµενη̋ περιόδου προγραµµατισµού µε την 

οποία θα εξασφαλίζεται η παραχώρηση 

ρυθµιζόµενη̋, ικανή̋ και αναλογική̋ 

 

µεταβατική̋ περιόδου για τι̋ περιφέρειε̋ που 

δεν εµπίπτουν πλέον στο στόχο σύγκλιση̋, για 

την αντιµετώπιση τη̋ ειδική̋ κατάστασή̋ του̋, 

και για τι̋ περιφέρειε̋ µε ΑΕΠ που κυµαίνεται 

µεταξύ του 75% και 90% του µέσου ενωσιακού, 

ω̋ ενδιάµεση̋ κατηγορία̋, προκειµένου να 

αποφευχθεί η άνιση µεταχείριση περιοχών παρά 

την παρεµφερή κατάστασή του̋. Μάλιστα, το ΕΚ 

εκτιµά ότι η ειδική αυτή ρύθµιση θα πρέπει να 

αντικαταστήσει τα σηµερινά συστήµατα 

«σταδιακή̋ κατάργηση̋» (phasing-out) και 

«σταδιακή̋ εφαρµογή̋» (phasing-in), 

δηµιουργώντα̋ ένα δίκαιο σύστηµα που θα 

αντιµετωπίζει καλύτερα τι̋ αρνητικέ̋ 

επιπτώσει̋ τη̋ οικονοµική̋ και 

χρηµατοπιστωτική̋ κρίση̋ στι̋ περιφέρειε̋, 

ενισχύοντα̋ παράλληλα τη δικαιοσύνη και την 

αλληλεγγύη, θεµελιώδει̋ αξίε̋ τη̋ πολιτική̋ 

για τη συνοχή, Περαιτέρω, τονίζεται ότι τα 

µεταβατικά αυτά µέτρα για την επόµενη 

περίοδο προγραµµατισµού δεν πρέπει να 

θεσπιστούν ει̋ βάρο̋ των σηµερινών περιοχών 

σύγκλιση̋ (στόχο̋ 1) και ανταγωνιστικότητα̋ 

(στόχο̋ 2) ή του στόχου τη̋ ευρωπἀκή̋ 

εδαφική̋ συνεργασία̋ (στόχο̋ 3).  
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Η ανωτέρω πρόταση αφορά 51 ευρωπἀκέ̋ 

περιφέρειε̋, µεταξύ των οποίων και τι̋ 

ελληνικέ̋ περιφέρειε̋ τη̋ Κεντρική̋ 

Μακεδονία̋ (76.35%), τη̋ ∆υτική̋ Μακεδονία̋ 

(78.6%), τη̋ Θεσσαλία̋ (77%), των Ιονίων 

Νησιών (79,27%), τη̋ Κρήτη̋ (86,83%) και τη̋ 

Πελοποννήσου (78,9%). 

 
    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Ένα Ένα Ένα Ένα Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ERASMUSERASMUSERASMUSERASMUS    

για του̋ αιρετού̋ τη̋ τοπική̋ για του̋ αιρετού̋ τη̋ τοπική̋ για του̋ αιρετού̋ τη̋ τοπική̋ για του̋ αιρετού̋ τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋αυτοδιοίκηση̋αυτοδιοίκηση̋αυτοδιοίκηση̋    

 

Στο πλαίσιο έκθεση̋ που υιοθέτησε πρόσφατα 

η Ολοµέλεια του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), 

αναφορικά µε ένα ευρωπἀκό πρόγραµµα για το 

αστικό περιβάλλον και το µέλλον του στο 

πλαίσιο τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋, έγινε εκ νέου 

έκκληση  προ̋ την Επιτροπή να δηµιουργήσει 

ένα πρόγραµµα ανταλλαγών "Erasmus για του̋ 

τοπικού̋ και περιφερειακού̋ αιρετού̋ 

εκπροσώπου̋" προκειµένου να ενθαρρύνεται η 

µεταφορά ορθών πρακτικών στο πλαίσιο τη̋ 

στρατηγική̋ για την τοπική και την αστική 

ανάπτυξη.  

 

Στην εν λόγω έκθεση υποστηρίζεται ότι σε 

µεγάλο βαθµό οι αστικέ̋ περιοχέ̋ µετατρέπουν 

σε πράξη τι̋ πολιτικέ̋ τη̋ ΕΕ µε επιτόπια 

εκτέλεση, περιλαµβάνουν το 73% του πληθυσµού 

τη̋ Ευρώπη̋, συµβάλλουν στη δηµιουργία του 

80% του ΑΕγχΠ και καταναλώνουν έω̋ 70% τη̋ 

ενέργεια̋ στην Ένωση και αποτελούν τα κύρια 

κέντρα καινοτοµία̋, γνώση̋ και πολιτισµού 

χάρι̋ µεταξύ άλλων στην παρουσία των ΜΜΕ 

και συνεισφέρουν ω̋ εκ τούτου σηµαντικά στην 

οικονοµική ανάπτυξη. Μόνον οι πόλει̋ µε 

υπηρεσίε̋ υψηλή̋ ποιότητα̋ και κατάλληλε̋ 

υποδοµέ̋ µπορούν να προσελκύσουν και να 

προωθήσουν καινοτόµε̋ δραστηριότητε̋ µε 

υψηλή προστιθέµενη αξία. Από την άλλη µεριά, 

σηµειώνεται ότι οι αστικέ̋ περιοχέ̋ 

επωµίζονται το κόστο̋ τη̋ οικονοµική̋ 

παραγωγικότητα̋ (άναρχη αστική επέκταση, 

συγκέντρωση, κυκλοφοριακή συµφόρηση, 

ρύπανση, χρήση γη̋, κλιµατική αλλαγή, 

ενεργειακή ανασφάλεια, στεγαστική κρίση, 

χωροταξικό̋ διαχωρισµό̋, εγκληµατικότητα, 

µετανάστευση, κλπ.) και χαρακτηρίζονται από 

έντονε̋ κοινωνικέ̋ ανισορροπίε̋ (υψηλή 

ανεργία, κοινωνική ανασφάλεια, κοινωνικό̋ 

αποκλεισµό̋, κοινωνική πόλωση, κλπ.), πράγµα 

το οποίο θέτει σε κίνδυνο το ρόλο του̋ ω̋ 

κινητηρίων δυνάµεων τη̋ ανάπτυξη̋. 

 

Γι’ αυτό το λόγο, το ΕΚ καλεί την Ευρωπἀκή  

Επιτροπή να εξασφαλίσει στου̋ προσεχεί̋ 

κανονισµού̋ ότι τα κράτη µέλη επιδιώκουν την 

επίσηµη συµµετοχή των πολιτικών ηγετών 

κοµβικών αστικών περιοχών και ενώσεων 

τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όλα τα  
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στάδια τη̋ διαδικασία̋ λήψεω̋ αποφάσεων στην 

πολιτική συνοχή̋ (στρατηγικό̋ σχεδιασµό̋, 

καθορισµό̋ των προτεινόµενων "αναπτυξιακών και 

επενδυτικών συµβάσεων εταιρική̋ σχέση̋" και 

σχετικέ̋ µε αυτέ̋ διαπραγµατεύσει̋), επί 

παραδείγµατι, µε τη δηµιουργία νέων τύπων 

εταιρική̋ σχέση̋, όπω̋ εδαφικά σύµφωνα που 

εκπονούνται για κάθε κράτο̋ µέλο̋. Για του̋ 

ανωτέρω λόγου̋, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να 

προωθήσει την επιµόρφωση των αστικών και 

τοπικών διοικήσεων προκειµένου να παρέχονται 

πληροφορίε̋ για προγράµµατα και πρωτοβουλίε̋ 

σε σχέση µε την πολιτική για τι̋ πόλει̋, και καλεί 

τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ αναλόγω̋ να εκπονήσουν 

συγκεκριµένα προγράµµατα δράση̋ στο πλαίσιο 

των ειδικών αναπτυξιακών στρατηγικών του̋. 

Περαιτέρω, το ΕΚ υπογραµµίζει τον ουσιώδη ρόλο 

των αστικών περιοχών κατά την εφαρµογή 

µακροπεριφερειακών στρατηγικών και τον θετικό 

ρόλο που διαδραµατίζουν η διασυνοριακή 

συνεργασία, η διακρατική συνεργασία και η 

πρωτοβουλία URBACT στη δηµιουργία δικτύων 

πόλεων για την κοινοποίηση των βέλτιστων 

πρακτικών και τη δηµιουργία καινοτόµων λύσεων. 

Προ̋ τούτο, το ΕΚ ενθαρρύνει τη συµµετοχή των 

πόλεων στα δίκτυα διαπεριφερειακή̋ και 

διασυνοριακή̋ συνεργασία̋, καθώ̋ πιστεύει ότι τα 

υποστηριζόµενα δίκτυα θα πρέπει να συνδέονται µε 

πραγµατικά αναπτυξιακά προγράµµατα και καλεί 

την Επιτροπή να ενισχύσει τι̋ πλατφόρµε̋ 

προκειµένου να επιτρέπεται µια πειραµατική 

προσέγγιση στην αναγέννηση και ανάπτυξη των 

πόλεων.  

    

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?typehttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?typehttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?typehttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type

=REPORT&reference=A7=REPORT&reference=A7=REPORT&reference=A7=REPORT&reference=A7----2011201120112011----0218&language=EL0218&language=EL0218&language=EL0218&language=EL    

    

 

 

Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και 

∆ήµων (∆ήµων (∆ήµων (∆ήµων (OPENOPENOPENOPEN    DAYSDAYSDAYSDAYS) 2011) 2011) 2011) 2011    

    

Για ένατη συνεχή χρονιά η Επιτροπή των 

Περιφερειών τη̋ ΕΕ και η Γενική ∆ιεύθυνση 

Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ διοργανώνουν την εκδήλωση «OPEN 

DAYS – Ευρωπἀκή Εβδοµάδα των Περιφερειών 

και των ∆ήµων» από τι̋ 10 έω̋ τι̋ 13 

Οκτωβρίου 2011.  

 

Πρόκειται για τη σηµαντικότερη ετήσια 

συνάντηση των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών, στην οποία παρουσιάζονται οι 

δυνατότητέ̋ του̋ όσον αφορά τη δηµιουργία 

ανάπτυξη̋ και απασχόληση̋ και την εφαρµογή 

τη̋ πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ για τη 

συνοχή, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται η 

σηµασία του τοπικού επιπέδου για µια χρηστή 

ευρωπἀκή διακυβέρνηση. 

 

 

Με τίτλο «Επενδύοντα̋ στο µέλλον τη̋ Ευρώπη̋: 

η συνεισφορά των δήµων και των περιφερειών 

σε µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρί̋ αποκλεισµού̋ 

ανάπτυξη», η φετινή διοργάνωση των OPEN 

DAYS θα περιστραφεί γύρω από τρει̋ θεµατικέ̋ 

προτεραιότητε̋: 

 

«Ευρώπη 2020» 

 

Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ θεµατική̋ προτεραιό-

τητα̋ θα συζητηθεί και θα παρουσιαστεί η 

συνεισφορά τη̋ πολιτική̋ για τη συνοχή στην 

έξυπνη, βιώσιµη και χωρί̋ αποκλεισµού̋ 

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

   

 «Καλύτερα αποτελέσµατα» 

Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ θεµατική̋ 

προτεραιότητα̋, τα εργαστήρια και οι 

συζητήσει̋ θα επικεντρωθούν στου̋ τρόπου̋ 

βελτίωση̋ των αποτελεσµάτων τη̋ πολιτική̋ 

για τη συνοχή κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά 

και µετά το 2013. Η ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών θα συνδυαστεί µε συζητήσει̋ για 

συγκεκριµένα σηµεία ή καινοτοµίε̋ του 

προτεινόµενου από την Επιτροπή ρυθµιστικού 

πλαισίου για την περίοδο µετά το 2013. Τα 

σεµινάρια θα µπορούσαν να επικεντρωθούν σε 

ειδικότερα θέµατα όπω̋ «η στροφή από τι̋ 

επιδοτήσει̋ στα δάνεια», «η απόδοση 

µεγαλύτερη̋ προσοχή̋ στα αποτελέσµατα», η 

διαρκή̋ αξιολόγηση, οι νέε̋ µέθοδοι 

αξιολόγηση̋, η σωστή ισορροπία µεταξύ 

συγκέντρωση̋ και ευελιξία̋, οι τρόποι 

προβολή̋ τη̋ περιφερειακή̋ πολιτική̋ τη̋ ΕΕ 

µέσω αποτελεσµάτων και σχεδίων, τα κοινά 

στρατηγικά πλαίσια και οι συµφωνίε̋ εταιρική̋ 

σχέση̋, κλπ. 

«Η γεωγραφία έχει σηµασία» 

Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ θεµατική̋ 

προτεραιότητα̋, οι συζητήσει̋ θα 

υπογραµµίσουν τη χρησιµότητα των εδαφικών 

 
    

προσεγγίσεων για τον προσδιορισµό των 

τοπικών αναγκών και την αξιοποίηση των 

τοπικών δυνατοτήτων. Η ανταλλαγή εµπειριών 

και λύσεων σε τοµεί̋ όπω̋ η αστική και τοπική 

ανάπτυξη, η εδαφική συνεργασία και ο 

Ευρωπἀκό̋ Όµιλο̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ 

(ΕΟEΣ), οι µακροπεριφερειακέ̋ στρατηγικέ̋, οι 

περιφέρειε̋ µε ειδικέ̋ 

γεωγραφικέ̋/δηµογραφικέ̋ προκλήσει̋ κλπ. θα 

συνδυαστεί µε τη διενέργεια σεµιναρίων, στα 

οποία θα συµµετέχουν εκπρόσωποι τρίτων 

χωρών. Επιπλέον, οι πρόσφατε̋ έρευνε̋ για την 

περιφερειακή και αστική ανάπτυξη θα 

αποτελέσουν αντικείµενο συζήτηση̋ στο 

πλαίσιο του «Πανεπιστηµίου OPEN DAYS». 

Αυτή η ετήσια πλατφόρµα επικοινωνία̋ και 

δικτύωση̋ συγκεντρώνει εκπροσώπου̋ των 

δήµων και των περιφερειών τη̋ Ευρώπη̋ και 

τρίτων χωρών, και προσφέρει σε χιλιάδε̋ 

υπευθύνου̋ λήψη̋ αποφάσεων και 

εµπειρογνώµονε̋ του τοπικού, περιφερειακού, 

εθνικού και ευρωπἀκού επιπέδου µια αληθινή 

αγορά για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη 

συζήτηση σχεδίων και θεµάτων σχετικά µε την 

τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 

Με 206 περιφέρειε̋ και δήµου̋ εταίρου̋ και 23 

περιφερειακέ̋ εταιρικέ̋ σχέσει̋, η φετινή 

διοργάνωση των OPEN DAYS θα περιλαµβάνει 

111 εργαστήρια, συζητήσει̋ και ευκαιρίε̋ 

δικτύωση̋ για περίπου 6.000 συµµετέχοντε̋. 

Επιπλέον, το Σεπτέµβριο, τον Οκτώβριο και το 

Νοέµβριο περισσότερε̋ από 250 τοπικέ̋ 

εκδηλώσει̋ σε 35 χώρε̋ ανά την Ευρώπη θα 

προσεγγίσουν το ευρύ κοινό, αυξάνοντα̋ τον 

αριθµό των πιθανών επισκεπτών σε 

περισσότερου̋ από 25.000.  

H καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή 

αίτηση̋ συµµετοχή̋ είναι η 28η Σεπτεµβρίου τ.ε. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/ohttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/ohttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/ohttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/o

d2011/registration.cfm?nmenu=500d2011/registration.cfm?nmenu=500d2011/registration.cfm?nmenu=500d2011/registration.cfm?nmenu=500 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   

Μεταφορέ̋ και ΠεριφερειακΜεταφορέ̋ και ΠεριφερειακΜεταφορέ̋ και ΠεριφερειακΜεταφορέ̋ και Περιφερειακή Πολιτικήή Πολιτικήή Πολιτικήή Πολιτική    

    

Mε την πρόσφατα δηµοσιευµένη Λευκή Βίβλο για 

τι̋ µεταφορέ̋ «Ένα̋ χάρτη̋ πορεία̋ για έναν 

ενιαίο ευρωπἀκό χώρο µεταφορών», η 

Επιτροπή εισηγείται ένα ευµέγεθε̋ πακέτο 

πολιτικών πρωτοβουλιών για ένα πιο 

ανταγωνιστικό και ολοκληρωµένο σύστηµα 

µεταφορών, που να παρέχει αυξηµένη 

κινητικότητα και να ελαττώνει τι̋ εκποµπέ̋ 

µέχρι το 2050. Οι πρωτοβουλίε̋ καλύπτουν 

 
 

    

 

40 διαφορετικού̋ τοµεί̋, απαραίτητου̋ για το 

µετασχηµατισµό του ευρωπἀκού συστήµατο̋ 

µεταφορών, όπω̋ η µείωση τη̋ εξάρτησή̋ µα̋ 

από το πετρέλαιο, η αντιµετώπιση τη̋ 

κυκλοφοριακή̋ συµφόρηση̋ και η βελτίωση των 

υποδοµών. Με αφορµή την εν λόγω 

πρωτοβουλία, το καλοκαιρινό τεύχο̋ του 

περιοδικού Panorama Inforegio, που εκδίδει η 

Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, είναι αφιερωµένο στην 

πολιτική των µεταφορών, από του̋ 

σιδηροδρόµου̋ υψηλή̋ ταχύτητα̋ που συνδέουν 

δύο χώρε̋, µέχρι τα φιλικά προ̋ το περιβάλλον 

συστήµατα αστικών µεταφορών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docghttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docghttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docghttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docg

ener/panorama/pdf/mener/panorama/pdf/mener/panorama/pdf/mener/panorama/pdf/mag38/mag38_el.pdfag38/mag38_el.pdfag38/mag38_el.pdfag38/mag38_el.pdf    

 

  

 

 

Επιχειρηµατικά Βραβεία 2011: Επιχειρηµατικά Βραβεία 2011: Επιχειρηµατικά Βραβεία 2011: Επιχειρηµατικά Βραβεία 2011:     

Η Ενεργό̋ Επιχειρηµατικότητα τη̋ Η Ενεργό̋ Επιχειρηµατικότητα τη̋ Η Ενεργό̋ Επιχειρηµατικότητα τη̋ Η Ενεργό̋ Επιχειρηµατικότητα τη̋ 

Βαρκελώνη̋Βαρκελώνη̋Βαρκελώνη̋Βαρκελώνη̋    

 

Τα Ευρωπἀκά Επιχειρηµατικά Βραβεία 

θεσπίστηκαν από τη Γενική ∆ιεύθυνση 

Επιχειρήσεων τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ το 

2006 για να αναγνωρίσουν και να 

επιβραβεύσουν την αριστεία δηµοσίων φορέων 

που προωθούν την επιχειρηµατικότητα και τι̋ 

µικρέ̋ επιχειρήσει̋ σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. Το φετινό µεγάλο βραβείο τη̋ 

κριτική̋ επιτροπή̋ απονεµήθηκε στο σχέδιο 

Barcelona Activa. Με σκοπό να εµπεδώσει την 

επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων στη Βαρκελώνη, το δηµοτικό 

συµβούλιο τη̋ πόλη̋ σύστησε το 

Επιχειρηµατικό Κέντρο τη̋ το 2004, το οποίο 

ορίστηκε ω̋ σηµείο αναφορά̋ για του̋ 

επιχειρηµατίε̋, καθώ̋ και ω̋ ένα κοµβικό 

σηµείο που να τονώνει την επιχειρηµατικότητα 

µέσω των δραστηριοτήτων και των πόρων τη̋. 

Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί ένα καινοτόµο 

µοντέλο που παρέχει on-line και on-site 

υπηρεσίε̋, που επιτρέπουν στου̋ 

επιχειρηµατίε̋ να δροµολογήσουν τι̋ 

επιχειρηµατικέ̋ του̋ ιδέε̋ και να 

δηµιουργήσουν τη δική του̋ εταιρεία. 

 

 

 

Εκπαιδευτικέ̋ δραστηριότητε̋, συνέδρια και 

εργαστήρια ενισχύουν την απόκτηση των 

βασικών επιχειρηµατικών δεξιοτήτων και είναι 

ειδικά προσαρµοσµένα στι̋ ανάγκε̋ και τι̋ 

προτεραιότητε̋ των επιχειρηµατιών, σε 

πολλού̋ και διαφορετικού̋ οικονοµικού̋ τοµεί̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

www.barcelonactiva.catwww.barcelonactiva.catwww.barcelonactiva.catwww.barcelonactiva.cat 
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Ευρωπἀκό Σήµα Αριστεία̋ γΕυρωπἀκό Σήµα Αριστεία̋ γΕυρωπἀκό Σήµα Αριστεία̋ γΕυρωπἀκό Σήµα Αριστεία̋ για τη ια τη ια τη ια τη 

∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση    

 

Η επικεφαλή̋ τη̋ πλατφόρµα̋ του Συµβουλίου 

τη̋ Ευρώπη̋ (ΣτΕ) για τη Στρατηγική για την 

Καινοτοµία και την Ορθή ∆ιακυβέρνηση σε 

τοπικό επίπεδο, κα Britt-Marie Lövgren απευθύνει 

πρόσκληση προ̋ τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ των κρατών-

µελών του ΣτΕ να υλοποιήσουν τι̋ δώδεκα αρχέ̋ 

τη̋ εν λόγω στρατηγική̋, καθώ̋ και να 

αξιολογήσουν τι̋ απόψει̋ των κατοίκων του̋, 

αναφορικά µε το βαθµό ικανοποίηση̋ από τον 

τρόπο διακυβέρνηση̋. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

τοπικέ̋ αρχέ̋ κατανοούν τι̋ δυνατότητε̋ και τι̋ 

αδυναµίε̋ του̋ κατά τη διαδικασία παροχή̋ 

υπηρεσιών στι̋ τοπικέ̋ κοινωνίε̋ του̋. 

 

 

Υπενθυµίζουµε ότι η Στρατηγική για την 

Καινοτοµία και την Ορθή ∆ιακυβέρνηση σε 

τοπικό επίπεδο υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 

των Υπουργών του ΣτΕ το 2008 και εδράζεται σε 

ορισµένε̋ αρχέ̋ όπω̋ η λογοδοσία, τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, η χρηστή οικονοµική 

διαχείριση, η ικανότητα, η διαφάνεια κ.α. 

Σε εκείνη την τοπική αρχή που διακρίνεται για 

την τήρηση των εν λόγω αρχών απονέµεται το 

ευρωπἀκό σήµα αριστεία̋ για τη διακυβέρνηση. 

 

ΠληροφορίεΠληροφορίεΠληροφορίεΠληροφορίε̋:̋:̋:̋:    

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Strateghttp://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Strateghttp://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Strateghttp://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Strateg
y_Innovation/StrategyBrochure_EN_Oct2009.pdfy_Innovation/StrategyBrochure_EN_Oct2009.pdfy_Innovation/StrategyBrochure_EN_Oct2009.pdfy_Innovation/StrategyBrochure_EN_Oct2009.pdf    

Οι ΕΟΕΣ ω̋ κατεξοχήν µέσο Εδαφική̋ Οι ΕΟΕΣ ω̋ κατεξοχήν µέσο Εδαφική̋ Οι ΕΟΕΣ ω̋ κατεξοχήν µέσο Εδαφική̋ Οι ΕΟΕΣ ω̋ κατεξοχήν µέσο Εδαφική̋ 

∆ιακυβέρνηση̋∆ιακυβέρνηση̋∆ιακυβέρνηση̋∆ιακυβέρνηση̋    

    

Σύµφωνα µε πρόσφατο ψήφισµα τη̋ Ολοµέλεια̋ 

του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), σχετικά µε την 

µελλοντική ατζέντα τη̋ διασυνοριακή̋, διεθνική̋ 

και διαπεριφερειακή̋ συνεργασία̋, ο Ευρωπἀκό̋ 

Όµιλο̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ) αποτελεί 

µοναδικό και πολύτιµο µέσο εδαφική̋ 

διακυβέρνηση̋ και ανταποκρίνεται στι̋ ανάγκε̋ 

τη̋ διαρθρωµένη̋ συνεργασία̋, από πλευρά̋ 

δηµοσιονοµική̋, νοµικών καθεστώτων και 

πολυεπίπεδη̋ διακυβέρνηση̋. Μάλιστα, 

σηµειώνεται ότι ο ΕΟΕΣ πρέπει να προωθηθεί ω̋ 

µέσο για την οργάνωση συστηµάτων 

διασυνοριακή̋ διακυβέρνηση̋, διασφαλίζοντα̋ 

την οικειοποίηση των διαφόρων πολιτικών σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ τονίζεται η 

σηµαντική συµβολή του ΕΟΕΣ για την επιτυχή 

ανάπτυξη και εφαρµογή ενό̋ µοντέλου 

πολυεπίπεδη̋ διακυβέρνηση̋, για την προσέγγιση 

των διαφόρων πολιτιστικών και γλωσσικών 

κοινοτήτων, για την προώθηση τη̋ ειρηνική̋ 

συνύπαρξη̋, στο πλαίσιο τη̋ Ευρώπη̋ τη̋ 

πολυµορφία̋, και για την προβολή τη̋ 

ευρωπἀκή̋ προστιθέµενη̋ αξία̋ προ̋ του̋ 

πολίτε̋. 
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Με αφορµή την επικείµενη παρουσίαση των 

προτάσεων τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για τον 

Κανονισµό 1082/2006, το ΕΚ ζητεί από την 

Επιτροπή να παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν  

τι̋ προτάσει̋ τη̋, λαµβάνοντα̋ υπόψη τα 

προβλήµατα που εντοπίσθηκαν από τι̋ τοπικέ̋  

και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ και του̋ οµίλου̋ που  

έχουν συσταθεί και βάσει τη̋ εργασία̋ που έχει 

γίνει από την Επιτροπή των Περιφερειών, που 

αποσκοπεί να: 

 

� διασαφηνίσει το καθεστώ̋ του ΕΟΕΣ στα 

δικαιοδοτικά συστήµατα των κρατών 

µελών, ούτω̋ ώστε να επιτευχθεί εν 

προκειµένω η δέουσα νοµοθετική 

εναρµόνιση,     

� να τηρείται αυστηρά η προθεσµία των 

τριών µηνών για τη διαδικασία ίδρυση̋ 

των ΕΟΕΣ, 

� να απλοποιήσει το δίκαιο που διέπει το 

προσωπικό,    

� να µεριµνήσει ώστε το φορολογικό 

καθεστώ̋ των ΕΟΕΣ να µην είναι λιγότερο 

ευνὀκό από ό,τι άλλα νοµικά καθεστώτα 

όσον αφορά την υλοποίηση σχεδίων ή 

προγραµµάτων συνεργασία̋.    

    

    

Το ΕΚ εκτιµά ότι οι διασυνοριακοί ΕΟΕΣ 

αποτελούν µια θαυµάσια ευκαιρία για την 

ανάπτυξη τη̋ Ευρώπη̋ σε εδαφικό επίπεδο µε 

τη συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών και προ̋ 

τούτο ενθαρρύνει  τη χορήγηση  συνολικών 

επιχορηγήσεων στου̋ ΕΟΕΣ που παρουσιάζουν 

σχέδια τα οποία είναι συναφή µε του̋ στόχου̋ 

και τι̋ στρατηγικέ̋ των οικείων προγραµµάτων  

συνεργασία̋, µε βάση κοινέ̋ διασυνοριακέ̋  

αναπτυξιακέ̋ στρατηγικέ̋, ώστε να µπορούν να  

διαχειρίζονται άµεσα τα διαρθρωτικά ταµεία,  

και προγράµµατα, και ζητεί όπω̋ στου̋  

κανονισµού̋ που διέπουν τα άλλα ευρωπἀκά  

ταµεία να λαµβάνεται καλύτερα υπόψη ο  

πολυεθνικό̋ και πολυµερή̋ χαρακτήρα̋ των  

ΕΟΕΣ, προκειµένου να διευκολύνεται η πρόσβασή  

του̋ σε άλλε̋ πηγέ̋ χρηµατοδότηση̋. Τέλο̋, το 

ΕΚ καλεί του̋ διασυνοριακού̋ ΕΟΕΣ να  

δηµιουργήσουν και να ενθαρρύνουν τη δράση ενό̋ 

"διασυνοριακού φόρουµ τη̋ κοινωνία̋ των  

πολιτών" και να στηρίξουν τι̋ διασυνοριακέ̋  

πρωτοβουλίε̋ πολιτών. 

 

ΠληρΠληρΠληρΠληροφορίε̋:οφορίε̋:οφορίε̋:οφορίε̋:    

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?typhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?typhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?typhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?typ

e=REPORT&reference=A7e=REPORT&reference=A7e=REPORT&reference=A7e=REPORT&reference=A7----2011201120112011----0110&language=EL0110&language=EL0110&language=EL0110&language=EL    
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα        

    

Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋ Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋ Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋ Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋     

για την εθνική οικονοµίαγια την εθνική οικονοµίαγια την εθνική οικονοµίαγια την εθνική οικονοµία    

    

Σύµφωνα µε µελέτη του ΟΟΣΑ, το 10% των 

περιφερειών των κρατών-µελών του είναι 

υπεύθυνε̋ για το 40% του εθνικού ΑΕΠ. Εν 

προκειµένω, έχει διαπιστωθεί ότι µολονότι ο 

µισό̋ πληθυσµό̋ ζει στα αστικά κέντρα, 

κυρίω̋ σε Ολλανδία, Βέλγιο και Ηνωµένο 

Βασίλειο, σε µερικέ̋ χώρε̋, όπω̋ η 

∆ηµοκρατία τη̋ Κορέα̋, η Ουγγαρία και οι 

ΗΠΑ, παρατηρείται η µετακίνηση πληθυσµών 

σε ενδιάµεσε̋ ή αγροτικέ̋ περιοχέ̋. Η βασική 

πρόκληση για τι̋ εθνικέ̋ κυβερνήσει̋, 

σύµφωνα µε του̋ συντάκτε̋ τη̋ µελέτη̋, είναι 

η ενθάρρυνση τη̋ οικονοµική̋ µεγέθυνση̋ στι̋ 

συγκεκριµένε̋ περιοχέ̋, ιδιαίτερα στου̋ 

τοµεί̋ τη̋ απασχόληση̋, τη̋ παιδεία̋ και τη̋ 

υγειονοµική̋ φροντίδα̋. Άλλωστε, στη 

διάρκεια τη̋ χρηµατοπιστωτική̋ κρίση̋, οι 

αγροτικέ̋ περιοχέ̋ απώλεσαν περισσότερε̋ 

θέσει̋ απασχόληση̋ σε σχέση µε τι̋ πόλει̋. Η 

 

βελτίωση των βαθµίδων εκπαίδευση̋ µακριά 

από τα αστικά κέντρα θα αυξήσει τον αριθµό 

των ειδικευµένων εργαζοµένων και θα 

γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα σε περιφέρειε̋ 

  

τη̋ Αυστρία̋, τη̋ ∆ηµοκρατία̋ τη̋ Τσεχία̋ και τη̋ 

∆ανία̋. Επίση̋, σηµειώνονται διαφορέ̋ ω̋ προ̋ 

τι̋ δυνατότητε̋ πρόσβαση̋ στην 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Στι̋ ΗΠΑ και στη 

Ρωσική Οµοσπονδία 2 ιατροί αναλογούν σε 1000 

κατοίκου̋ σε ορισµένε̋ περιφέρειε̋, ενώ σε άλλε̋ η 

αναλογία είναι 2 προ̋ 8000 κατοίκου̋. Στα δύο 

τρίτα των περιφερειών, η πλειονότητα των ιατρών 

κάνει την ειδίκευσή του σε αστικέ̋ περιοχέ̋. Η 

γήρανση του πληθυσµού θα επιδεινώσει το 

πρόβληµα, καθώ̋ στα 2/3 των µελών του ΟΟΣΑ η 

πλειονότητα των ατόµων τρίτη̋ ηλικία̋ ζει σε 

αγροτικέ̋ περιοχέ̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_3http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_3http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_3http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_3

7429_42396233_1_1_1_37429,00.html7429_42396233_1_1_1_37429,00.html7429_42396233_1_1_1_37429,00.html7429_42396233_1_1_1_37429,00.html    

Λευκή Βίβλο̋ για τη χρηµατοδότηση των Λευκή Βίβλο̋ για τη χρηµατοδότηση των Λευκή Βίβλο̋ για τη χρηµατοδότηση των Λευκή Βίβλο̋ για τη χρηµατοδότηση των 

Ανθεκτικών ΠόλεωνΑνθεκτικών ΠόλεωνΑνθεκτικών ΠόλεωνΑνθεκτικών Πόλεων    

    

Το διεθνέ̋ δίκτυο πόλεων για την αειφορία (ICLEI) 

παρουσίασε στην παγκόσµια σύνοδο των 

Ανθεκτικών Πόλεων στη Βόννη τη Λευκή Βίβλο για τη 

χρηµατοδότηση τη̋ εν λόγω πρωτοβουλία̋.  
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Στην εν λόγω έκθεση προτείνεται η θέσπιση 

συγκεκριµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων καθώ̋ 

και η επιµόρφωση των στελεχών τη̋ 

αυτοδιοίκηση̋ για την προετοιµασία, διάρθρωση 

και υλοποίηση µεγάλου εύρου̋ αναπτυξιακών 

σχεδίων.    

    

ΠληροφοΠληροφοΠληροφοΠληροφορίε̋:ρίε̋:ρίε̋:ρίε̋:    

http://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Ghttp://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Ghttp://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Ghttp://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/G

lobal/Publications/Reportlobal/Publications/Reportlobal/Publications/Reportlobal/Publications/Report----Financing_Resilient_CityFinancing_Resilient_CityFinancing_Resilient_CityFinancing_Resilient_City----

Final.pdfFinal.pdfFinal.pdfFinal.pdf    

 

∆ηµιουργία Ευφυών Πόλεων στην Ιαπωνία∆ηµιουργία Ευφυών Πόλεων στην Ιαπωνία∆ηµιουργία Ευφυών Πόλεων στην Ιαπωνία∆ηµιουργία Ευφυών Πόλεων στην Ιαπωνία

 

Η Panasonic µαζί µε έναν όµιλο επιχειρήσεων 

σχεδιάζουν τη δηµιουργία ‘ευφυού̋ πόλη̋’ στην 

ιαπωνική επαρχία Kanagawa, η οποία δοκιµάστηκε 

από το πρόσφατο τσουνάµι που έπληξε τη χώρα 

του ανατέλλοντο̋ ηλίου τον περασµένο Μάρτιο.  

Το σχέδιο προβλέπει υποδοµέ̋ παραγωγή̋ και  

 

 
 

εξοικονόµηση̋ ενέργεια̋ τη̋ επόµενη̋ γενιά̋. Εν 

προκειµένω, θα δηµιουργηθούν για πρώτη φορά 

παγκοσµίω̋ συστήµατα παραγωγή̋ ηλιακή̋ 

ενέργεια̋ και συστήµατα µπαταριών οικιακή̋ 

αποθήκευση̋ σε όλε̋ τι̋ κατοικίε̋ καθώ̋ και σε 

δηµόσιε̋ υπηρεσίε̋. Αυτό αναµένεται ότι θα 

εκτινάξει την παγκόσµια ζήτηση για τη 

δηµιουργία ευφυών και οικολογικών πόλεων σε 

3.100 τρισ. γεν µέχρι το 2030. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.
dir/en1105dir/en1105dir/en1105dir/en110526262626----3/en1105263/en1105263/en1105263/en110526----3.html3.html3.html3.html 

Οδηγό̋ προώθηση̋ των µέσων Οδηγό̋ προώθηση̋ των µέσων Οδηγό̋ προώθηση̋ των µέσων Οδηγό̋ προώθηση̋ των µέσων     

µαζική̋ µεταφορά̋µαζική̋ µεταφορά̋µαζική̋ µεταφορά̋µαζική̋ µεταφορά̋    

    

Υπολογίζεται ότι η παγκόσµια αυτοκινητο-

βιοµηχανία δαπανά περίπου 20 δισ. δολάρια 

ετησίω̋ για την προώθηση του αυτοκινήτου ω̋ 

αποκλειστικού µέσου µεταφορά̋ µέσω των 

επιµέρου̋ µοντέλων που διαφηµίζει. Φυσικά, για 

τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ η προώθηση των µέσων µαζική̋ 

µεταφορά̋ δεν απαιτεί τη δαπάνη ενό̋ τέτοιου 

ποσού.  

  

 
 

 

Αντίθετα, σύµφωνα µε την οργάνωση EMBARQ, ένα 

έξυπνο σχέδιο προώθηση̋ (marketing) 

περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των βασικών 

αξιών των δηµόσιων µεταφορών, την αποφυγή 

όρων που δηµιουργούν άσχηµου̋ συνειρµού̋ 

στου̋ χρήστε̋ (π.χ. λεωφορείο), τη δηµιουργία 

συµµαχιών µεταξύ των διαφόρων επιπέδων 

διοίκηση̋ και την προσβασιµότητα σε 

εκπαιδευτική επιµόρφωση για του̋ χρήστε̋ νέων 

υπηρεσιών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.embarq.org/sites/default/files/EMB2011http://www.embarq.org/sites/default/files/EMB2011http://www.embarq.org/sites/default/files/EMB2011http://www.embarq.org/sites/default/files/EMB2011

_F_F_F_From_Here_to_There_web.pdfrom_Here_to_There_web.pdfrom_Here_to_There_web.pdfrom_Here_to_There_web.pdf    
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Για µια νέα Ανακοίνωση για την Για µια νέα Ανακοίνωση για την Για µια νέα Ανακοίνωση για την Για µια νέα Ανακοίνωση για την 

Ανάπτυξη και το ΕµπόριοΑνάπτυξη και το ΕµπόριοΑνάπτυξη και το ΕµπόριοΑνάπτυξη και το Εµπόριο    

 

Η ευρωπἀκή ατζέντα των επόµενων ετών για 

την ανάπτυξη και το εµπόριο δύναται να 

διαµορφωθεί στο πλαίσιο τη̋ εν θέµατι 

διαβούλευση̋ από όλου̋ του̋ 

ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋. 

 

Προθεσµία: 21 Αυγούστου 2011Προθεσµία: 21 Αυγούστου 2011Προθεσµία: 21 Αυγούστου 2011Προθεσµία: 21 Αυγούστου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul%http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul%http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul%http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul%

5Fid=156#5Fid=156#5Fid=156#5Fid=156#    

Αναθεώρηση των κατευθυντήριωνΑναθεώρηση των κατευθυντήριωνΑναθεώρηση των κατευθυντήριωνΑναθεώρηση των κατευθυντήριων    

γραµµών σχετικά µε τη δηµόσια γραµµών σχετικά µε τη δηµόσια γραµµών σχετικά µε τη δηµόσια γραµµών σχετικά µε τη δηµόσια 

χρηµατοδότηση των δικτύων χρηµατοδότηση των δικτύων χρηµατοδότηση των δικτύων χρηµατοδότηση των δικτύων 

ευρυζωνικότητα̋ ευρυζωνικότητα̋ ευρυζωνικότητα̋ ευρυζωνικότητα̋     

Το 2009, η Επιτροπή εξέδωσε τι̋ κοινοτικέ̋ 

κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για την εφαρµογή των 

κανόνων για τι̋ κρατικέ̋ ενισχύσει̋ όσον 

αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών 

δικτύων µε σκοπό να παράσχει καθοδήγηση ω̋ 

προ̋ τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 

αξιολογείται η δηµόσια χρηµατοδότηση 

ευρυζωνικών δικτύων σύµφωνα µε το άρθρο 

107 παράγραφο̋ 1 τη̋ ΣΛΕΕ. Με βάση τι̋ 

παρατηρήσει̋ των ενδιαφερόµενων φορέων 

κατά τη διάρκεια τη̋ παρούσα̋ διαβούλευση̋, 

η Επιτροπή προτίθεται να δηµοσιεύσει σχέδιο 

αναθεωρηµένων κατευθυντήριων γραµµών µε 

σκοπό τη διεξαγωγή δηµόσια̋ διαβούλευση̋ 

στι̋ αρχέ̋ του 2012. Η Επιτροπή θα εκδώσει 

αναθεωρηµένη εκδοχή των κατευθυντήριων 

γραµµών έω̋ τι̋ 30 Σεπτεµβρίου 2012. 

 
ΠρΠρΠρΠροθεσµία: 31 Αυγούστου 2011οθεσµία: 31 Αυγούστου 2011οθεσµία: 31 Αυγούστου 2011οθεσµία: 31 Αυγούστου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2http://ec.europa.eu/competition/consultations/2http://ec.europa.eu/competition/consultations/2http://ec.europa.eu/competition/consultations/2

011_broadband_guidelines/index_en.html011_broadband_guidelines/index_en.html011_broadband_guidelines/index_en.html011_broadband_guidelines/index_en.html    

 

∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

    

Μείωση τη̋ χρήση̋ τη̋ πλαστική̋ Μείωση τη̋ χρήση̋ τη̋ πλαστική̋ Μείωση τη̋ χρήση̋ τη̋ πλαστική̋ Μείωση τη̋ χρήση̋ τη̋ πλαστική̋ 

σακούλα̋ και για βελτίωση των σακούλα̋ και για βελτίωση των σακούλα̋ και για βελτίωση των σακούλα̋ και για βελτίωση των 

απαιτήσεων βιοαποικοδοµησαπαιτήσεων βιοαποικοδοµησαπαιτήσεων βιοαποικοδοµησαπαιτήσεων βιοαποικοδοµησιµότητα̋ιµότητα̋ιµότητα̋ιµότητα̋    

    

Στόχο̋ τη̋ εν λόγω διαβούλευση̋ είναι η 

συλλογή απόψεων σχετικά µε τι̋ 

περιβαλλοντικέ̋, κοινωνικέ̋ και οικονοµικέ̋ 

επιπτώσει̋ από τα µέτρα για τη µείωση τη̋ 

χρήση̋ πλαστικών σακουλών και για τη 

βελτίωση των απαιτήσεων τη̋ 

βιοαποικοδοµησιµότητα̋ στο πλαίσιο τη̋ 

κοινοτική̋ οδηγία̋ 94/62/ΕΚ. 

Προθεσµία: 9 Αυγούστου 2011Προθεσµία: 9 Αυγούστου 2011Προθεσµία: 9 Αυγούστου 2011Προθεσµία: 9 Αυγούστου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

asticbags_en.htmasticbags_en.htmasticbags_en.htmasticbags_en.htm    

Αντιµετώπιση των εµποδίων στην Αντιµετώπιση των εµποδίων στην Αντιµετώπιση των εµποδίων στην Αντιµετώπιση των εµποδίων στην 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων 

    

Η καλύτερη διασφάλιση τη̋ εφαρµογή̋ τη̋ 

ελεύθερη̋ κυκλοφορία̋ των εργαζοµένων και 

τη̋ άρση̋ των σχετικών εµποδίων αποτελεί το 

κύριο αντικείµενο τη̋ παρούσα̋ διαβούλευση̋.  

Προθεσµία: 12 Αυγούστου 2011Προθεσµία: 12 Αυγούστου 2011Προθεσµία: 12 Αυγούστου 2011Προθεσµία: 12 Αυγούστου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&cohttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&cohttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&cohttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&co
nsultId=8&visib=0&furtherConsult=yes&langId=ennsultId=8&visib=0&furtherConsult=yes&langId=ennsultId=8&visib=0&furtherConsult=yes&langId=ennsultId=8&visib=0&furtherConsult=yes&langId=en

42424242                        

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

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο 

∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPAEIPAEIPAEIPA))))    
 

 
Tutorial: ProjecTutorial: ProjecTutorial: ProjecTutorial: Project Cycle Management: A Technical t Cycle Management: A Technical t Cycle Management: A Technical t Cycle Management: A Technical 

GuideGuideGuideGuide    

Ηµεροµηνία: 7777----9 9 9 9 ΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋:    ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4326http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4326http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4326http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4326    

    

CAF Training Event: Quality Management in the CAF Training Event: Quality Management in the CAF Training Event: Quality Management in the CAF Training Event: Quality Management in the 

Public Sector Public Sector Public Sector Public Sector ---- The Common Assessment  The Common Assessment  The Common Assessment  The Common Assessment 

Framework in Framework in Framework in Framework in ActionActionActionAction    

Ηµεροµηνία: 13131313----14 Σεπτεµβρίου 201114 Σεπτεµβρίου 201114 Σεπτεµβρίου 201114 Σεπτεµβρίου 2011 

Τόπο̋: ΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνη    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4360 http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4360 http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4360 http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4360     

    

CostCostCostCost----Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects 

---- Why and How ?  Why and How ?  Why and How ?  Why and How ?     

Ηµεροµηνία: 14141414----16 Σεπτεµβρίου 201116 Σεπτεµβρίου 201116 Σεπτεµβρίου 201116 Σεπτεµβρίου 2011 

Τόπο̋: ΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνη    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4366http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4366http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4366http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4366    

    

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

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

Ηµεροµηνία: 15151515----16 Σεπτεµβρίου 201116 Σεπτεµβρίου 201116 Σεπτεµβρίου 201116 Σεπτεµβρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____actactactactivityivityivityivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4323=4323=4323=4323    

    

New Comitology New Comitology New Comitology New Comitology ---- The Theory and Practice of EU  The Theory and Practice of EU  The Theory and Practice of EU  The Theory and Practice of EU 

Implementing and Delegated ActsImplementing and Delegated ActsImplementing and Delegated ActsImplementing and Delegated Acts    

Ηµεροµηνία: 19191919----20 Σεπτεµβρίου 201120 Σεπτεµβρίου 201120 Σεπτεµβρίου 201120 Σεπτεµβρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4377=4377=4377=4377    

 

43434343                        

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

   

Preparing for New EPSO Competitions: The Road to Preparing for New EPSO Competitions: The Road to Preparing for New EPSO Competitions: The Road to Preparing for New EPSO Competitions: The Road to 

the European Institutithe European Institutithe European Institutithe European Institutions ons ons ons ---- Three Modules Three Modules Three Modules Three Modules    

Ηµεροµηνία: 19191919----21212121    ΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: Λουξεµβούργο Λουξεµβούργο Λουξεµβούργο Λουξεµβούργο    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4416=4416=4416=4416    

    

Introductory and Practitioners Seminar: European Introductory and Practitioners Seminar: European Introductory and Practitioners Seminar: European Introductory and Practitioners Seminar: European 

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

Ηµεροµηνία: 21212121----23232323    ΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋:    ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4302=4302=4302=4302    

    

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

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

Ηµεροµηνία: 22222222----23232323    ΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4314http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4314http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4314http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4314    

    

Focusing on Public Value:New Approaches for Focusing on Public Value:New Approaches for Focusing on Public Value:New Approaches for Focusing on Public Value:New Approaches for 

Managing Public OrganisationsManaging Public OrganisationsManaging Public OrganisationsManaging Public Organisations  

Ηµεροµηνία: 26262626----27272727    ΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4747474747474747    

    

Services of General Economic Interest and State Services of General Economic Interest and State Services of General Economic Interest and State Services of General Economic Interest and State 

Aid: The Application of the Rules and National Aid: The Application of the Rules and National Aid: The Application of the Rules and National Aid: The Application of the Rules and National 

ExperiencesExperiencesExperiencesExperiences    

Ηµεροµηνία: 26262626----27 Σεπτεµβρίου27 Σεπτεµβρίου27 Σεπτεµβρίου27 Σεπτεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4347=4347=4347=4347    

    

The New Practical ToThe New Practical ToThe New Practical ToThe New Practical Tools for Implementation of EU ols for Implementation of EU ols for Implementation of EU ols for Implementation of EU 

Policies at National Level Policies at National Level Policies at National Level Policies at National Level     

Ηµεροµηνία: 28282828----30303030    ΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΛουξεµβούργοΛουξεµβούργοΛουξεµβούργοΛουξεµβούργο    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4402=4402=4402=4402    

    

Financial Management of the EU Structural FundsFinancial Management of the EU Structural FundsFinancial Management of the EU Structural FundsFinancial Management of the EU Structural Funds    

Ηµεροµηνία: 29292929----30 Σεπτεµβ30 Σεπτεµβ30 Σεπτεµβ30 Σεπτεµβρίου 2011ρίου 2011ρίου 2011ρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4336=4336=4336=4336    
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Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋    
 

Sustainable and Resilient Communities: A Sustainable and Resilient Communities: A Sustainable and Resilient Communities: A Sustainable and Resilient Communities: A 

Comprehensive Action Plan for Towns, Comprehensive Action Plan for Towns, Comprehensive Action Plan for Towns, Comprehensive Action Plan for Towns, 

Cities, and RegionsCities, and RegionsCities, and RegionsCities, and Regions    

 

Σελ.416 

Stephen J. Coyle 

Εκδ. Wiley 

 

Σε µια εποχή δηµοσιονοµικών περιορισµών και 

αβεβαιότητα̋ για την επάρκεια των ενεργειακών 

αποθεµάτων, αρκετέ̋ πόλει̋ και κοινότητε̋ σε 

παγκόσµιο επίπεδο καλούνται να υπερασπίσουν 

το επίπεδο ευηµερία̋ των κατοίκων του̋ στου̋ 

τοµεί̋ του περιβάλλοντο̋ και τη̋ οικονοµία̋. Ο 

ανωτέρω οδηγό̋ προσφέρει στου̋ αιρετού̋ 

εκπροσώπου̋ και τα στελέχη τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ ένα εργαλείο για το σχεδιασµό και 

την υλοποίηση ενό̋ λειτουργικού σχεδίου δράση̋ 

για να καταστούν οι γειτονιέ̋, οι κοινότητε̋ και οι 

περιφέρειε̋ περισσότερο φιλικέ̋ προ̋ το 

περιβάλλον, ενεργειακά αυτάρκει̋ και οικονοµικά 

ανθεκτικέ̋.    

 

  

Η ελληνική Η ελληνική Η ελληνική Η ελληνική πόλη σε ιστορική προοπτικήπόλη σε ιστορική προοπτικήπόλη σε ιστορική προοπτικήπόλη σε ιστορική προοπτική    
 

 

Σελ.264 

Επιµ.: Λυδία Σαπουνάκη-∆ρακάκη 

Εκδ. ∆ΙΟΝΙΚΟΣ, τηλ & fax:  210 38 01777 
 

Η αστική ιστορία …διαφέρει από την τοπική 

ιστορία στο µέτρο που αφορά �ια πιο γενική-

διεισδυτική ιστορική διαδικασία, και από τη 

δηµοτική ιστορία αφού συνδέεται �ε περισσότερε̋ 

µορφέ̋ τοπική̋ διακυβέρνηση̋, διαφέρει …από 

την κοινωνική ιστορία στην ειδική υποχρέωση που 

έχει να ερµηνεύει τόσο τον αστικό περίγυρο όσο 

και τι̋ χρήσει̋ του, και από την κοινωνιολογία 

στο βασικό σκοπό τη̋ να ειρηνεύει το αστικό 

παρελθόν, διαφέρει από την οικονοµική ιστορία 

και γεωγραφία, λόγω του µεγαλύτερου 

ενδιαφέροντο̋ που έχει στα ανθρωπιστικά και 

λειτουργικά στοιχεία που συνθέτουν τον αστικό 

χώρο, και διαφέρει από άλλε̋ ιστορικέ̋ 

ειδικότητε̋, όπω̋ αγροτική ιστορία, βιοµηχανική 

ιστορία, ιστορία των επιχειρήσεων, των 

µεταφορών, του στρατού και τη̋ πολεοδοµία̋ στο 

ότι δεν αφορά ειδικέ̋ δραστηριότητε̋... H. J. Dyos, 

1974    

∆ιαρθρωµένο σε τρία µέρη (Πολεοδοµία και 

Αστικό̋ Μετασχηµατισµό̋, Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά ∆ίκτυα & Υποδοµέ̋ και Τεχνολογικά 

∆ίκτυα), το εν λόγω συλλογικό έργο διερευνά 

πολεοδοµικέ̋, κοινωνικέ̋, πολιτιστικέ̋ και 

τεχνολογικέ̋ διαστάσει̋ του ελληνικού αστισµού. 
  

44444444                        

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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Ε λλη ν ικ ή

    

    

    

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
 

Τηλ: 210 3744735 
Fax: 210 3744713 

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

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

 
 
 

45      45      45      45      

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

   

Το µηνιαίο ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπἀκών Θεµάτων τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ 

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

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

κάνετε µέσω τη̋ κάτωθι ηλεκτρονική̋ διεύθυνση̋:  

a.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gr 
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Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋    

� Βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ 

2012 

� Επιδοτήσει̋ δράσεων για τη 

νεολαία, τον πολιτισµό και τι̋ 

οργανώσει̋ τη̋ κοινωνία̋ 

πολιτών 

� Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα 

2014 

� Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών 

και ∆ήµων 2011 (Open Days) 

� Τα Οικονοµικά των ∆ήµων και των 

Περιφερειών τη̋ Ευρώπη̋ 

� Πολιτιστικέ̋ Πρωτεύουσε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ για το 2016    

� Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 
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Ε λλη ν ικ ή

1. Βραβεί1. Βραβεί1. Βραβεί1. Βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ ο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ ο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ ο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2012Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2012Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2012Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2012    

 

Το «Βραβείο πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋/Europa Nostra» θεσµοθετήθηκε το 2002 από 

κοινού από την Ευρωπἀκή Επιτροπή και την Europa 

Nostra, µε σκοπό την προβολή σηµαντικών 

πρωτοβουλιών στον τοµέα τη̋ ευρωπἀκή̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ που καλύπτουν ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων: αναπαλαίωση κτιρίων και 

προσαρµογή του̋ σε νέε̋ χρήσει̋, αναβάθµιση αστικού 

και αγροτικού τοπίου, επεξήγηση των αρχαιολογικών 

χώρων και µέριµνα για συλλογέ̋ έργων τέχνη̋. 

Απονέµονται επίση̋ βραβεία για έργα στον τοµέα τη̋ 

έρευνα̋, τη̋ εκπαίδευση̋ και για έργα 

ευαισθητοποίηση̋, που σχετίζονται µε την πολιτιστική 

κληρονοµιά, καθώ̋ και για ειδικέ̋ υπηρεσίε̋ για τη 

διαφύλαξη τη̋ κληρονοµιά̋ από φυσικά πρόσωπα ή 

οργανώσει̋.  

 



∆ικαίωµα συµµετοχή̋ έχουν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί 

φορεί̋ από όλε̋ τι̋ ευρωπἀκέ̋ χώρε̋, ωστόσο, 

µόνον εκείνοι (µεταξύ των οποίων και οι τοπικέ̋ 

αρχέ̋) από τι̋ επιλέξιµε̋ χώρε̋ (µεταξύ των 

οποίων είναι και η χώρα µα̋) που συµµετέχουν στο 

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋» µπορούν να 

διεκδικήσουν το χρηµατικό βραβείο. 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων 

περιλαµβάνουν: αριστεία στην εκτέλεση τόσο των 

εργασιών όσο και κατά τη διεξαγωγή 

προκαταρκτική̋ έρευνα̋, καθώ̋ και σεβασµό προ̋ 

την καλλιτεχνική, πολιτιστική και κοινωνική αξία, 

αυθεντικότητα και ακεραιότητα. Ιδιαίτερη προσοχή 

θα δοθεί, επίση̋, στην αειφορία, στην ερµηνεία και 

παρουσίαση, στο εκπαιδευτικό έργο, στη 

χρηµατοδότηση και στη διαχείριση, καθώ̋ και στην 

κοινωνική ευθύνη. Οι συµµετοχέ̋ µπορούν να είναι 

από τοπικό έω̋ διεθνέ̋ επίπεδο και θα πρέπει να 

εµφανίζουν ένα εξαιρετικό επίπεδο έργου σε 

ευρωπἀκό πλαίσιο.  

Προθεσµία: 1 Προθεσµία: 1 Προθεσµία: 1 Προθεσµία: 1 OOOOκτωβρίου 2011κτωβρίου 2011κτωβρίου 2011κτωβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

Yπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr/ 
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Σε αυτό το πλαίσιο δηµοσιεύτηκε πρόσφατα 

πρόσκληση υποβολή̋ υποψηφιοτήτων για το 

βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ - Europa Nostra 

Awards - για το έτο̋ 2012. Το βραβείο του 2012 

αποσκοπεί στη βράβευση επιτυχηµένων σχεδίων 

αποκατάσταση̋ και προώθηση̋ τη̋ ευρωπἀκή̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋. Έω̋ έξι βραβεία των 

10.000 EUR θα απονεµηθούν σε επιτυχή σχέδια 

στι̋ ακόλουθε̋ κατηγορίε̋: α) συντήρηση, β) 

έρευνα, γ) ειδικέ̋ υπηρεσίε̋ από ιδιώτε̋-

χορηγού̋ ή πολιτιστικού̋ οργανισµού̋, δ) 

εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. 

Παράλληλα θα απονεµηθούν µη χρηµατικοί 

έπαινοι σε άλλα 25 επιτυχηµένα σχέδια. 

 

Σκοπό̋ των βραβείων είναι η προώθηση προτύπων 

και δεξιοτήτων υψηλή̋ ποιότητα̋ στην πρακτική 

τη̋ διαφύλαξη̋ καθώ̋ και η ενθάρρυνση των 

διασυνοριακών ανταλλαγών στον τοµέα τη̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋. Λειτουργώντα̋ ω̋ 

παράδειγµα, το βραβείο αποσκοπεί επίση̋ να 

ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειε̋ και έργα 

σχετικά µε την πολιτιστική κληρονοµιά σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.    

Τα βραβεία χρηµατοδοτούνται µέσω του 

προγράµµατο̋ τη̋ ΕΕ «Πολιτισµό̋», το οποίο 

αποσκοπεί στην προώθηση τη̋ διασυνοριακή̋ 

κινητικότητα̋ των εργαζοµένων στον τοµέα του 

πολιτισµού� στην ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋ 

κυκλοφορία̋ των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

έργων και πρὀόντων, και στην ανάπτυξη του 

διαπολιτισµικού διαλόγου. 

 



2. Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: 2. Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: 2. Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: 2. Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: 

Επιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέωνΕπιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέωνΕπιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέωνΕπιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέων    

 

Το Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋ είναι µια 

πρωτοβουλία του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ που 

ξεκίνησε το 1972 και παρέχει οικονοµική 

υποστήριξη σε ευρωπἀκέ̋ δράσει̋ τη̋ νεολαία̋. 

Από την ηµεροµηνία τη̋ σύστασή̋ του, 300.000 

νέοι, ηλικία̋ µεταξύ 15 και 30 ετών, προερχόµενοι 

κυρίω̋ από κράτη-µέλη του οργανισµού, έχουν 

συµµετάσχει σε επιδοτούµενε̋ δράσει̋ του 

Ιδρύµατο̋. Σκοπό̋ των υποστηριζόµενων 

δραστηριοτήτων είναι η προώθηση τη̋ ειρήνη̋, 

τη̋ αµοιβαία̋ κατανόηση̋ και τη̋ συνεργασία̋ 

στο πνεύµα σεβασµού των θεµελιωδών αξιών του 

Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋, δηλαδή των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη̋ δηµοκρατία̋, τη̋ 

ανοχή̋ και τη̋ αλληλεγγύη̋.   

Οι επιδοτούµενε̋ δράσει̋ ταξινοµούνται σε 

τέσσερι̋ κατηγορίε̋: 

-διεθνεί̋ συναντήσει̋ επικεφαλή̋ οργανώσεων 

νεολαία̋ (κατηγορία Α)˙ 

-δραστηριότητε̋ νεολαία̋, πέραν των 

συναντήσεων (κατηγορία Β)˙ 

-υποστήριξη διοικητική̋ διαχείριση̋ διεθνών µη 

κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων νεολαία̋ 

(κατηγορία Γ)˙ 

-πιλοτικά σχέδια (κατηγορία ∆). 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξιµοι φορεί̋ των ανωτέρω 

επιχορηγούµενων δράσεων είναι κυρίω̋ µη 

κυβερνητικέ̋ οργανώσει̋ ή δίκτυα νεολαία̋. 

Στην τρέχουσα περίοδο, επιδοτούνται δράσει̋ 

που υπάγονται στι̋ κατηγορίε̋ Α και Β, καθώ̋ 

και δράσει̋ που υλοποιούνται σε συνεργασία 

Ευρωπἀκά Κέντρα Νεολαία̋. Βασική 

πρὁπόθεση για την επιλεξιµότητα του φορέα 

είναι η δικτύωσή του σε τουλάχιστον τρία (για 

την Κατηγορία Β) και επτά (για την Κατηγορία Α)  

κράτη-µέλη του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋. 

    

Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2011    

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

European Youth Foundation 

Directorate of Youth and Sport 

Council of Europe  

30 rue Pierre de Coubertin  

F-67000 Strasbourg  

Tηλ: +33 3 88 41 20 19  

Φαξ: +33 3 90 21 49 64  

Ε-mail:  eyf@coe.int  

Ιστοσελίδα:  http://www.eyf.coe.int/fej/    
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Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋ 

(διάρκεια̋ από τρία έω̋ πέντε έτη) 

Στόχο̋ του εν λόγω µέτρου είναι να καλλιεργήσει 

πολυετεί̋, διακρατικού̋ δεσµού̋, ενθαρρύνοντα̋ 

έξι (6) τουλάχιστον πολιτιστικού̋ φορεί̋ από έξι 

(6) τουλάχιστον επιλέξιµε̋ χώρε̋ να 

συνεργαστούν σε τοµεακό και διατοµεακό επίπεδο 

προκειµένου να αναπτύξουν κοινέ̋  

πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋ για διάστηµα τριών 

έω̋ πέντε ετών. ∆ιατίθενται κονδύλια ύψου̋ από 

200.000 EUR έω̋ 500.000 EUR ανά έτο̋, αλλά η 

κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

50% του συνολικού επιλέξιµου κόστου̋. Η 

χρηµατοδότηση επιδιώκει να υποβοηθήσει την 

έναρξη ή να επεκτείνει την γεωγραφική εµβέλεια 

του κάθε σχεδίου και να το καταστήσει βιώσιµο 

και µετά το πέρα̋ τη̋ περιόδου χρηµατοδότηση̋. 

 

Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋ (διάρκεια̋ έω̋ 

24 µήνε̋) 

 

Το δεύτερο µέτρο αφορά δράσει̋ στι̋ οποίε̋ 

συµµετέχουν τρει̋ τουλάχιστον πολιτιστικοί 

φορεί̋, συνεργαζόµενοι σε τοµεακό και 

διατοµεακό επίπεδο, από τρει̋ τουλάχιστον 

επιλέξιµε̋ χώρε̋ για µέγιστο διάστηµα δύο 

ετών. Ιδιαίτερο βάρο̋ δίδεται σε δράσει̋ που 

προωθούν µέσα µακροπρόθεσµη̋ συνεργασία̋. 

∆ιατίθενται κονδύλια ύψου̋ από 50 000 EUR έω̋ 

200 000 EUR, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου 

κόστου̋. 

3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 

2007200720072007----2013»2013»2013»2013»    

 

Το Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 2007-2013» 

επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο 

οποίο̋ είναι κοινό̋ για του̋ ευρωπαίου̋ και 

βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, 

µέσω τη̋ ανάπτυξη̋ συνεργατικών 

δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών 

παραγόντων από τι̋ χώρε̋ που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη 

δηµιουργία ευρωπἀκή̋ ιθαγένεια̋. 

 

Το Πρόγραµµα έχει τρει̋ ειδικού̋ στόχου̋: 

 

- ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋ κινητικότητα̋ των 

εργαζοµένων στον τοµέα του πολιτισµού˙ 

- ενίσχυση τη̋ διακρατική̋ κυκλοφορία̋ των 

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και 

πρὀόντων˙ 

- ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου. 

 

Kατά την τρέχουσα περίοδο, οι ενδιαφερόµενοι 

φορεί̋ καλούνται να υποβάλλουν αιτήσει̋ για τι̋ 

κάτωθι δραστηριότητε̋: 
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Σκέλο̋ 3.2:Σκέλο̋ 3.2:Σκέλο̋ 3.2:Σκέλο̋ 3.2: Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ  Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ  Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ  Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ 

οργανισµών που συµµετέχουν στην ανάλυση οργανισµών που συµµετέχουν στην ανάλυση οργανισµών που συµµετέχουν στην ανάλυση οργανισµών που συµµετέχουν στην ανάλυση 

πολιτιστική̋ πολιτική̋πολιτιστική̋ πολιτική̋πολιτιστική̋ πολιτική̋πολιτιστική̋ πολιτική̋    

    

Αυτή η κατηγορία έχει στόχο τη στήριξη σχεδίων 

συνεργασία̋ µεταξύ ιδιωτικών ή 

δηµόσιων οργανισµών (όπω̋ υπηρεσίε̋ 

πολιτισµού των εθνικών, περιφερειακών ή 

τοπικών αρχών, πολιτιστικά παρατηρητήρια ή 

ιδρύµατα, τµήµατα πανεπιστηµίων  ειδικευόµενα 

σε πολιτιστικά θέµατα, επαγγελµατικοί 
οργανισµοί και δίκτυα), οι οποίοι διαθέτουν άµεση 

και πρακτική εµπειρία στην ανάλυση, εκτίµηση ή 

αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτιστικών 

πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και 

ευρωπἀκό επίπεδο, όσον αφορά έναν ή 

περισσότερου̋ από του̋ 3 στόχου̋ τη̋ 

ευρωπἀκή̋ ατζέντα̋ για τον πολιτισµό: 

 

� Προαγωγή τη̋ πολιτιστική̋ πολυµορφία̋ 

και του διαπολιτισµικού διαλόγου. 

� Προώθηση του πολιτισµού ω̋ καταλύτη 

για τη δηµιουργικότητα στο πλαίσιο τη̋ 

στρατηγική̋ τη̋ Λισσαβόνα̋ για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 

 

 

 

� Προβολή του πολιτισµού ω̋ ζωτικού 

στοιχείου στι̋ διεθνεί̋ σχέσει̋ τη̋ 

Ένωση̋, στο πλαίσιο εφαρµογή̋ τη̋ 

σύµβαση̋ τη̋ UNESCO για την προστασία 

και την προώθηση τη̋ πολυµορφία̋ των 

πολιτιστικών εκφράσεων. 

 

Οι δράσει̋ πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον 

τρει̋ (3) οργανισµού̋ που έχουν την 

έδρα του̋ σύµφωνα µε το νόµο σε τουλάχιστον 

τρει̋ (3) χώρε̋ που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

Το µέγιστο ποσό επιδότηση̋ ανέρχεται σε 

120.000€ ετησίω̋, το οποίο αντιστοιχεί στο 

ανώτατο όριο του 60% των επιλέξιµων δαπανών. 

 

Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή̋ Ελλάδα̋ 

Πληροφορίε̋: κα Ειρήνη Κοµνηνού 

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894 

E-mail: ccp.greece@culture.gr   
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       4. Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα        4. Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα        4. Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα        4. Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα     

                                 2014                                 2014                                 2014                                 2014 
 

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντα̋ τι̋ 

περιβαλλοντικέ̋ προκλήσει̋ των σύγχρονων 

πόλεων, θεσµοθέτησε την άνοιξη του 2008 το 

θεσµό των πράσινων πρωτευουσών τη̋ 

Ευρώπη̋ για την επιβράβευση εκείνων των 

τοπικών αρχών που αποδεικνύουν τη 

δέσµευσή του̋ στην προστασία του 

περιβάλλοντο̋.  

Η αρχική σύλληψη τη̋ ιδέα̋ έγινε κατά τη 

διάρκεια συνάντηση̋ στο Ταλίν (Εσθονία) 

όπου, µε πρωτοβουλία του δηµάρχου τη̋ 

εσθονική̋ πρωτεύουσα̋, 15 ευρωπἀκέ̋ 

πόλει̋ και η ένωση των εσθονικών πόλεων 

υπέγραψαν στι̋ 15 Μἀου 2006 ένα κοινό 

µνηµόνιο, µε το οποίο πρότειναν τη 

θεσµοθέτηση του βραβείου τη̋ πράσινη̋ 

ευρωπἀκή̋ πρωτεύουσα̋. Σήµερα, πάνω από 

40 µεγάλε̋ ευρωπἀκέ̋ πόλει̋, εκ των οποίων 

οι 21 είναι πρωτεύουσε̋, υποστηρίζουν την εν 

λόγω πρωτοβουλία. 

Το βραβείο προσδίδει στι̋ πόλει̋ ένα κίνητρο 

για να εµπνεύσουν και να µοιραστούν 

βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ στο πλαίσιο ενό̋ υγειού̋ 

και φιλικού ανταγωνισµού. Με άλλα λόγια, οι 

πόλει̋ γίνονται πρότυπα για τι̋ υπόλοιπε̋ 

τοπικέ̋ αρχέ̋. Τα προηγούµενα έτη το 

βραβείο απονεµήθηκε στι̋ πόλει̋ τη̋ 

Στοκχόλµη̋ (2010), του Αµβούργου (2011), τη̋ 

Βιτόρια̋ (2012) και τη̋ Νάντ (2013). 

∆ικαίωµα συµµετοχή̋ έχουν οι πόλει̋ µε 

πληθυσµό άνω των 200.000 κατοίκων. Η επιλογή 

τη̋ πράσινη̋ πρωτεύουσα̋ για το 2014 θα γίνει 

βάσει 12 περιβαλλοντικών δεικτών: 

� Τοπική συνεισφορά στη µείωση των 

επιπτώσεων τη̋ παγκόσµια̋ 

κλιµατική̋ αλλαγή̋. 

� Τοπικέ̋ µεταφορέ̋. 

� Πράσινε̋ αστικέ̋ περιοχέ̋ και βιώσιµη 

χρήση γη̋. 

� Ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. 

� Ηχορύπανση. 

� ∆ιαχείριση απορριµµάτων. 

� Κατανάλωση υδάτινων πόρων. 

� Φύση και βιοποικιλότητα. 

� Οικο-καινοτοµία και αειφόρο 

περιβάλλον. 

� Περιβαλλοντική διαχείριση τη̋ τοπική̋ 

αρχή̋. 

� Ενεργειακή απόδοση. 

 

ΠρΠρΠρΠροθεσµία: 14 Οκτωβρίου 2011οθεσµία: 14 Οκτωβρίου 2011οθεσµία: 14 Οκτωβρίου 2011οθεσµία: 14 Οκτωβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://ecececec....europaeuropaeuropaeuropa....eueueueu////environmentenvironmentenvironmentenvironment////europeangreencapeuropeangreencapeuropeangreencapeuropeangreencap

italitalitalital 
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5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα     

«Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007«Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007«Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007«Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007----2013»2013»2013»2013»    

 

Tο 2011 αποτελεί το πέµπτο έτο̋ υλοποίηση̋ των 

επιµέρου̋ δράσεων του Προγράµµατο̋, του 

οποίου το Υπουργείο Εσωτερικών  αποτελεί το 

εθνικό σηµείο επαφή̋.  

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι ενδιαφερόµενοι 

φορεί̋ µπορούν να υποβάλλουν τι̋ προτάσει̋ 

του̋ για τα µέτρα τη̋ δράση̋ 2 που αφορούν 

επιδοτήσει̋ λειτουργία̋.  

 

∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών ∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών ∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών ∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπηστην Ευρώπηστην Ευρώπηστην Ευρώπη    

Η δράση αυτή απευθύνεται σε οργανώσει̋ τη̋ 

κοινωνία̋ των πολιτών, οµάδε̋ 

προβληµατισµού και ευρωπἀκά δίκτυα ΟΤΑ, τα 

οποία θα λάβουν είτε διαρθρωτική στήριξη βάσει 

του προγράµµατο̋ εργασία̋ του̋ (επιδότηση 

λειτουργία̋), είτε στήριξη για διακρατικά σχέδια 

(επιδότηση δράση̋).  

 

Μέτρο 1  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των Μέτρο 1  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των Μέτρο 1  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των Μέτρο 1  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των 

ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (think tanks ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (think tanks ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (think tanks ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (think tanks ————    

δεξαµενέ̋ γνώση̋)δεξαµενέ̋ γνώση̋)δεξαµενέ̋ γνώση̋)δεξαµενέ̋ γνώση̋)    

    

Αυτό το µέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση τη̋ 

θεσµική̋ ικανότητα̋ των ερευνητικών 

οργανισµών στον τοµέα των ευρωπἀκών 

δηµόσιων πολιτικών (οµάδε̋ προβληµατισµού), οι 

οποίοι διαµορφώνουν νέε̋ ιδέε̋ και 

προβληµατισµού̋ για τα ευρωπἀκά θέµατα, την 

ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα 

κοινά ή τι̋ ευρωπἀκέ̋ αξίε̋. 

 

Μέτρο 2 ∆ιαρθρωτική στήριξη των οργανώσεων Μέτρο 2 ∆ιαρθρωτική στήριξη των οργανώσεων Μέτρο 2 ∆ιαρθρωτική στήριξη των οργανώσεων Μέτρο 2 ∆ιαρθρωτική στήριξη των οργανώσεων 

τη̋ κοινωντη̋ κοινωντη̋ κοινωντη̋ κοινωνία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό ία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό ία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό ία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό 

επίπεδοεπίπεδοεπίπεδοεπίπεδο    

 

Αυτό το µέτρο θα παράσχει στι̋ οργανώσει̋ τη̋ 

κοινωνία̋ των πολιτών (ευρωπἀκά δίκτυα, 

ευρωπἀκέ̋ πλατφόρµε̋, οργανώσει̋ που 

σχετίζονται µε την ευρωπἀκή µνήµη) µε 

ευρωπἀκή διάσταση την ικανότητα και τη 

    

  

σταθερότητα που χρειάζονται για να αναπτύξουν 

δράση σε ευρωπἀκό επίπεδο. Στόχο̋ είναι η 

προαγωγή µια̋ δοµηµένη̋, συνεκτική̋ και 

ενεργού κοινωνία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό 

επίπεδο.  

 

Οι ευρωπἀκέ̋ οργανώσει̋ και τα δίκτυα πρέπει 

να έχουν µέλη σε τουλάχιστον 8 επιλέξιµε̋ χώρε̋µέλη σε τουλάχιστον 8 επιλέξιµε̋ χώρε̋µέλη σε τουλάχιστον 8 επιλέξιµε̋ χώρε̋µέλη σε τουλάχιστον 8 επιλέξιµε̋ χώρε̋. 

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τι̋ οµάδε̋ 

προβληµατισµού και τι̋ οργανώσει̋ που έχουν 

ω̋ αντικείµενο την ενεργό ευρωπἀκή µνήµη.  

 

Μέγιστη επιδότηση: 100.000Μέγιστη επιδότηση: 100.000Μέγιστη επιδότηση: 100.000Μέγιστη επιδότηση: 100.000€€€€    

    

Προθεσµία: 17 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 17 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 17 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 17 Οκτωβρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο Εσωτερικών    

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών  

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών 

Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνεί̋ Οργανισµού̋ 

Εθνικό σηµείο επαφή̋: Αντώνη̋ Καρβούνη̋ 

Τηλ: 210 3744735 

Φαξ: 210 3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

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

EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCoop

erations/EuropeanProgramm/ManualProgramm/ 

 

Τα έντυπα των αιτήσεων και όλα τα αναγκαία 

συνοδευτικά έγγραφα και για τα δύο µέτρα τη̋  

∆ράση̋ 2 µπορούν να  αναζητηθούν στη σχετική 

ιστοσελίδα του Προγράµµατο̋: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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� Ανοιχτή συζήτηση µε θέµα «οι 

πολυπολιτισµικέ̋ κοινωνίε̋ και τα νέα 

δεδοµένα στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα» 

µεταξύ πολιτών, µεταναστών, τοπικών 

ενώσεων και οµάδων πολιτών, κοινοτήτων 

µεταναστών, συλλόγων γονέων και 

κηδεµόνων, ΜΚΟ αλλά και εκπροσώπων των 

οργανώσεων τη̋ κοινωνία̋ των πολιτών από 

τι̋ αδελφοποιηµένε̋ µε το δήµο πόλει̋.    

� Συζήτηση µεταξύ εµπειρογνωµόνων, 

µουσικοπαιδαγωγών, νηπιαγωγών, δασκάλων 

και εκπαιδευτικών από διαπολιτισµικά 

σχολεία, ηθοποιών, καθηγητών από ωδεία, 

µουσικά σχολεία, σχολών τραγουδιού και 

δηµιουργικών εργαστηρίων για την κατάρτιση 

ενό̋ εκπαιδευτικού προγράµµατο̋ µουσική̋ 

και τραγουδιού ω̋ εργαλείου εκµάθηση̋ τη̋ 

γλώσσα̋ υποδοχή̋ σε µετανάστε̋, µαθητέ̋ 

3-9 ετών και διαχείριση̋ τη̋ 

πολυπολιτισµική̋ πολυµορφία̋ των σχολικών 

τάξεων.    

� Παιδικό διαπολιτισµικό εργαστήρι για παιδιά 

µεταναστών προσχολική̋ και σχολική̋ 

ηλικία̋ που προέρχονται από τι̋ 

συµµετέχουσε̋ αδελφοποιηµένε̋ πόλει̋.    

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Σαρωνικού∆ήµο̋ Σαρωνικού∆ήµο̋ Σαρωνικού∆ήµο̋ Σαρωνικού    

Ιστοσελίδα δράση̋: 

http://www.kalivia.gr/index.asp?a_name=europefor

citizens 

 
 

Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα 

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1.1.1.1.    ∆ήµο̋ Καλυβίων Θορικού ∆ήµο̋ Καλυβίων Θορικού ∆ήµο̋ Καλυβίων Θορικού ∆ήµο̋ Καλυβίων Θορικού     

(νυν ∆ήµο̋ Σαρωνικού): (νυν ∆ήµο̋ Σαρωνικού): (νυν ∆ήµο̋ Σαρωνικού): (νυν ∆ήµο̋ Σαρωνικού):     

Ανοιχτοί ορίζοντε̋ στην εκπαίδευσηΑνοιχτοί ορίζοντε̋ στην εκπαίδευσηΑνοιχτοί ορίζοντε̋ στην εκπαίδευσηΑνοιχτοί ορίζοντε̋ στην εκπαίδευση    

 (Ευρωπα (Ευρωπα (Ευρωπα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για ̓κό Πρόγραµµα «Ευρώπη για ̓κό Πρόγραµµα «Ευρώπη για ̓κό Πρόγραµµα «Ευρώπη για 

του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007----2013»)2013»)2013»)2013»)    

 

Με τη συµµετοχή των αδελφοποιηµένων δήµων  

Castelli (Ιταλία), Garons (Γαλλία) και Μέσα 

Γειτονιά (Κύπρο̋), ο δήµο̋ Καλυβίων Θορικού (νυν 

∆ήµο̋ Σαρωνικού) πραγµατοποίησε, στο πλαίσιο 

του µέτρου 1.2 (θεµατική δικτύωση 

αδελφοποιηµένων πόλεων) του Ευρωπἀκού 

Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013’, ένα καινοτόµο πρόγραµµα εκµάθηση̋ τη̋ 

γλώσσα̋ υποδοχή̋ σε παιδιά µεταναστών µέσα 

από τη µουσική και το τραγούδι που είχε τίτλο 

‘Ανοιχτοί Ορίζοντε̋ στην Εκπαίδευση’ (OPENHOR). 

 

 

Το εν λόγω έργο, το οποίο επιδοτήθηκε µε 

77.831€ από την Ευρωπἀκή Επιτροπή, 

υλοποιήθηκε µέσω των κάτωθι δράσεων: 

 
 

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

   

8888                    

Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11116666                            10/2011    10/2011    10/2011    10/2011                        



2. 2. 2. 2. ΕύξεινηΕύξεινηΕύξεινηΕύξεινη    ΠόληΠόληΠόληΠόλη    

Zero Waste ProjectZero Waste ProjectZero Waste ProjectZero Waste Project    

((((Πρόγραµµα ΕυρΠρόγραµµα ΕυρΠρόγραµµα ΕυρΠρόγραµµα Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋ ωπἀκή̋ Εδαφική̋ ωπἀκή̋ Εδαφική̋ ωπἀκή̋ Εδαφική̋ 

Συνεργασία̋Συνεργασία̋Συνεργασία̋Συνεργασία̋))))    

 

Το πρόγραµµα MED, σε συνέχεια των 

προγραµµάτων  συνεργασία̋ INTERREG, είναι ένα 

διακρατικό πρόγραµµα ευρωπἀκή̋ εδαφική̋ 

συνεργασία̋, που χρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπἀκή Ένωση και λειτουργεί ω̋ εργαλείο 

άσκηση̋ τη̋ περιφερειακή̋ τη̋ πολιτική̋ και τη̋ 

νέα̋ προγραµµατική̋ περιόδου. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το δίκτυο τοπικών αυτοδιοικήσεων για 

την κοινωνική, πολιτιστική, τουριστική, 

περιβαλλοντική και αγροτική ανάπτυξη µε την 

επωνυµία ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ξεκίνησε το 2009 να 

υλοποιεί το έργο µε τίτλο ‘Low Cost- Zero Waste 

Municipality’. 

Για 36 µήνε̋ το εταιρικό σχήµα των εφτά εταίρων 

- Εύξεινη Πόλη (επικεφαλή̋ εταίρο̋), Οικολογική 

Εταιρεία Ανακύκλωση̋, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη̋, Εργαστήριο 

Μετάδοση̋ Θερµότητα̋ και Περιβαλλοντική̋ 

Μηχανική̋ (ΕΛΛΑ∆Α), BRGM – Regional Geological 

Survey of Provence Alpes Côte-d’Azur (ΓΑΛΛΙΑ), 

Research Centre Bistra Ptuj (ΣΛΟΒΕΝΙΑ), δήµο̋ 

Ragusa (ΙΤΑΛΙΑ), UAB- Universitat Autonoma de 

Barcelona (ΙΣΠΑΝΙΑ), ασχολείται µε τη διάχυση 

τεχνογνωσία̋ και  τη συλλογή στοιχείων για την 

διευκόλυνση των ΟΤΑ στην εφαρµογή µεθόδων 

µείωση̋ των απορριµµάτων του̋. Το έργο 

στοχεύει στην ανάπτυξη ενό̋ εργαλείου για τη 

δηµιουργία ενό̋ ολοκληρωµένου συστήµατο̋ 

διαχείριση̋ απορριµµάτων. 

    

 

Στο πλαίσιο του έργου ZERO WASTE 

προβλέπεται να διεξαχθούν οι ακόλουθε̋ 

δράσει̋: 

 

� κατάρτιση σχεδίου  επικοινωνία̋˙ 

� ανάλυση και χαρτογράφηση των 

συστηµάτων zero waste µε σκοπό την 

αξιολόγηση των µεθόδων διαχείριση̋ 

των απορριµµάτων από την τοπική 

αυτοδιοίκηση˙ 

� ανταλλαγή εµπειριών µε καταγραφή 

καλών και κακών πρακτικών˙ 

� δηµιουργία σχεδίων εναλλακτικών 

µεθόδων διαχείριση̋ απορριµµάτων σε 

δήµου̋˙  

� ανάπτυξη εργαλείων Περιφερειακή̋ 

Πολιτική̋˙  

� πιλοτική εφαρµογή οικιακή̋ 

κοµποστοποίηση̋ σε επιλεγµένο αριθµό 

νοικοκυριών . 
 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Εύξεινη Πόλη 

Σωτ. Πέτρουλα 3 

Τ.Κ.133 41 Άνω Λιόσια 

Τηλ.: 210-2486041-5 

Fax: 210-2486046 

E-mail: epolis@efxini.gr 
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Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

Αειφόρο̋ Κινητικότητα στι̋ Ευρωπἀκέ̋ Αειφόρο̋ Κινητικότητα στι̋ Ευρωπἀκέ̋ Αειφόρο̋ Κινητικότητα στι̋ Ευρωπἀκέ̋ Αειφόρο̋ Κινητικότητα στι̋ Ευρωπἀκέ̋ 

Περιφέρειε̋Περιφέρειε̋Περιφέρειε̋Περιφέρειε̋    

 (Λονδίνο, 4 Οκτωβρίου 2011) (Λονδίνο, 4 Οκτωβρίου 2011) (Λονδίνο, 4 Οκτωβρίου 2011) (Λονδίνο, 4 Οκτωβρίου 2011)    

 

Οι εταίροι του σχεδίου για τη διαχείριση τη̋ 

κινητικότητα̋ (PIMMS TRANSFER) πραγµατοποιούν το 

τελευταίο συνέδριο του έργου µε σκοπό την 

ανταλλαγή καινοτόµων πρακτικών για την αειφόρο 

κινητικότητα. Πρόκειται για ένα τριετέ̋ σχέδιο που 

χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα INTERREG IVC 

για την προώθηση ήπιων µέτρων πολιτική̋  

µεταφορών. Το PIMMS TRANSFER συνδέει 15 

εταίρου̋ (µεταξύ των οποίων και ο ∆ήµο̋ Σερρών) 

από όλη την ΕΕ, ενσωµατώνοντα̋ τη διαχείριση 

κινητικότητα̋ περιφερειακά µέσω διεθνών µέτρων, 

όπω̋ η ανάπτυξη βάση̋ δεδοµένων καλών 

πρακτικών διαχείριση̋ τη̋ κινητικότητα̋ για τη 

διευκόλυνση τη̋ µεταφορά̋ τεχνογνωσία̋, 

επισκέψει̋ µελέτη̋ υπαλλήλων, πολιτικών και 

σχολείων, σηµαντική αναθεώρηση των σχεδίων 

βιώσιµη̋ αστική̋ κινητικότητα̋ σε όλα τα 27 

κράτη-µέλη, περιφερειακά και θεµατικά συνέδρια 

καθώ̋ και συνέδριο σχολείων, δράση «Πρόκληση 

Σχολείων» όπου παιδιά διαγωνίζονται για τη 

µείωση τη̋ µετάβαση̋ στο σχολείο µε αυτοκίνητο, 

συµβουλευτικά εργαστήρια στου̋ 7 εταίρου̋ από 

τα νέα κράτη – µέλη τη̋ ΕΕ κ.α. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.pimmshttp://www.pimmshttp://www.pimmshttp://www.pimms----transfertransfertransfertransfer----eu.org/eu.org/eu.org/eu.org/    

Ανάπλαση υποβαθµισµένων περιοχώνΑνάπλαση υποβαθµισµένων περιοχώνΑνάπλαση υποβαθµισµένων περιοχώνΑνάπλαση υποβαθµισµένων περιοχών    

 (Ουστρόν (Ουστρόν (Ουστρόν (Ουστρόν----Πολωνία, 5Πολωνία, 5Πολωνία, 5Πολωνία, 5----7 Οκτωβρίου 7 Οκτωβρίου 7 Οκτωβρίου 7 Οκτωβρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    

Υπό την αιγίδα των πολωνικών υπουργείων 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντο̋ και Επιστήµη̋ και 

Ανώτερη̋ Εκπαίδευση̋, πραγµατοποιείται  

 
διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα ‘Καινοτόµε̋ Λύσει̋ για 

την Αναζωογόνηση υποβαθµισµένων περιοχών’. 

Η βιολογική αποκατάσταση βιοµηχανικών 

ζωνών, οι τεχνολογικέ̋ και βιολογικέ̋ όψει̋ του 

καθαρισµού των υποβαθµισµένων περιοχών, η 

αναζωογόνηση ποταµών κ.α. αποτελούν µερικέ̋ 

από τι̋ θεµατικέ̋ ενότητε̋ του εν λόγω 

συνεδρίου. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.cbidgp.pl/en/news/internationalhttp://www.cbidgp.pl/en/news/internationalhttp://www.cbidgp.pl/en/news/internationalhttp://www.cbidgp.pl/en/news/international----

conferenceconferenceconferenceconference------------octoberoctoberoctoberoctober----2011201120112011    

    

Καινοτόµο̋ διΚαινοτόµο̋ διΚαινοτόµο̋ διΚαινοτόµο̋ διακυβέρνηση για την ακυβέρνηση για την ακυβέρνηση για την ακυβέρνηση για την 

αειφόρο κινητικότητα αειφόρο κινητικότητα αειφόρο κινητικότητα αειφόρο κινητικότητα     

(Γκέτεµποργκ, 5(Γκέτεµποργκ, 5(Γκέτεµποργκ, 5(Γκέτεµποργκ, 5----7 Οκτωβρίου 2011)7 Οκτωβρίου 2011)7 Οκτωβρίου 2011)7 Οκτωβρίου 2011)    

    

Η διεθνή̋ ένωση για τι̋ δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ 

διοργανώνει στη Σουηδία διεθνέ̋ συνέδριο µε 

θέµα τι̋ ολιστικέ̋ πολιτικέ̋ και τι̋ αστικέ̋ 

στρατηγικέ̋ για µια αειφόρο αστική 

κινητικότητα. 
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Οι τοπικέ̋ αρχέ̋ τη̋ Βαρκελώνη̋, τη̋ Βιέννη̋, 

του Μόντρεαλ, τη̋ Σιγκαπούρη̋, του Παρισιού, 

τη̋ Γενεύη̋ και τη̋ Οντένσε θα παρουσιάσουν 

επιτυχηµένε̋ πρακτικέ̋ στον τοµέα των 

δηµόσιων µεταφορών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://gothenburg.uitphttp://gothenburg.uitphttp://gothenburg.uitphttp://gothenburg.uitp----eventseventseventsevents----expo.org/expo.org/expo.org/expo.org/    

 

Συνέδριο για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋Συνέδριο για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋Συνέδριο για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋Συνέδριο για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋    

 (Γλασκώβη, 10 (Γλασκώβη, 10 (Γλασκώβη, 10 (Γλασκώβη, 10----12 Οκτωβρίου 2011)12 Οκτωβρίου 2011)12 Οκτωβρίου 2011)12 Οκτωβρίου 2011)    

    

Η Ένωση για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋ 

συστήθηκε το 1998 και έκτοτε διοργανώνει σε 

ετήσια βάση συνέδριο σχετικά µε την έρευνα και 

 

 
 

τι̋ πολιτικέ̋ στον τοµέα των µεταφορών. Το εν 

θέµατι συνέδριο δεν απευθύνεται αποκλειστικά 

σε ερευνητέ̋ αλλά πρωτίστω̋ σε αιρετού̋ και 

στελέχη τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://abstracts.etcproceedings.org/about.phphttp://abstracts.etcproceedings.org/about.phphttp://abstracts.etcproceedings.org/about.phphttp://abstracts.etcproceedings.org/about.php    

    

Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και 

∆ήµων 2011 ∆ήµων 2011 ∆ήµων 2011 ∆ήµων 2011     

(Βρυξέλλε̋, 10(Βρυξέλλε̋, 10(Βρυξέλλε̋, 10(Βρυξέλλε̋, 10----13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)    

Για ένατη συνεχή χρονιά η Επιτροπή των 

Περιφερειών τη̋ ΕΕ και η Γενική ∆ιεύθυνση  

 

 

    

Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ διοργανώνουν την εκδήλωση «OPEN 

DAYS – Ευρωπἀκή Εβδοµάδα των Περιφερειών και 

των ∆ήµων», τη σηµαντικότερη ετήσια συνάντηση 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών, στην 

οποία παρουσιάζονται οι δυνατότητέ̋ του̋ όσον 

αφορά τη δηµιουργία ανάπτυξη̋ και 

απασχόληση̋ και την εφαρµογή τη̋ πολιτική̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ για τη συνοχή. 

    

Με τίτλο «Επενδύοντα̋ στο µέλλον τη̋ Ευρώπη̋: η 

συνεισφορά των δήµων και των περιφερειών σε 

µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρί̋ αποκλεισµού̋ 

ανάπτυξη», η φετινή διοργάνωση των OPEN DAYS 

θα περιστραφεί σε τρει̋ θεµατικέ̋ 

προτεραιότητε̋: : : : Ευρώπη 2020, καλύτερα 

αποτελέσµατα των πολιτικών για τη συνοχή και η 

σηµασία τη̋ γεωγραφία̋. Με 206 περιφέρειε̋ και 

δήµου̋ εταίρου̋ και 23 περιφερειακέ̋ εταιρικέ̋ 

σχέσει̋, η φετινή διοργάνωση των OPEN DAYS θα 

περιλαµβάνει 111 εργαστήρια, συζητήσει̋ και 

ευκαιρίε̋ δικτύωση̋ για περίπου 6.000 

συµµετέχοντε̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/odhttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/odhttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/odhttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od

2011/registration.cfm?nmenu=5002011/registration.cfm?nmenu=5002011/registration.cfm?nmenu=5002011/registration.cfm?nmenu=500    
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Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ για τι̋ Μεταφορέ̋Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ για τι̋ Μεταφορέ̋Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ για τι̋ Μεταφορέ̋Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ για τι̋ Μεταφορέ̋    

 (Βαρσοβία, 10 (Βαρσοβία, 10 (Βαρσοβία, 10 (Βαρσοβία, 10----11 Οκτωβρίου 2011)11 Οκτωβρίου 2011)11 Οκτωβρίου 2011)11 Οκτωβρίου 2011)    

    

Περισσότεροι από 300 επιστήµονε̋ και ειδικοί 

στον τοµέα των µεταφορά θα συµµετάσχουν στην 

9η Ευρωπἀκή Σύνοδο για τι̋ µεταφορέ̋  

 

που διοργανώνεται από  την Ευρωπἀκή 

Πλατφόρµα για τι̋ Επιστήµε̋ των Μεταφορών. 

 

ΠληροφορΠληροφορΠληροφορΠληροφορίε̋:ίε̋:ίε̋:ίε̋:    

http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/    
 

∆ηµοτική ∆ιαχείριση Απορριµµάτων∆ηµοτική ∆ιαχείριση Απορριµµάτων∆ηµοτική ∆ιαχείριση Απορριµµάτων∆ηµοτική ∆ιαχείριση Απορριµµάτων    

 ( ( ( (HighHighHighHigh    TatraTatraTatraTatra----Σλοβακία , Σλοβακία , Σλοβακία , Σλοβακία ,     

11111111----13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)    

    

Η κοινοτική νοµοθεσία για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων, η κατασκευή και λειτουργία 

συστηµάτων διαχείριση̋ απορριµµάτων, η 

χρηµατοδότηση προγραµµάτων συλλογή̋ και 

διάθεση̋ των απορριµµάτων, η εκπόνηση  

 

 
 

στρατηγικών και σχεδίων διαχείριση̋ 

απορριµµάτων, η εκτίµηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων κ.α. είναι µερικέ̋ από τι̋ θεµατικέ̋ 

ενότητε̋ διεθνού̋ συνεδρίου για τη διαχείριση 

και υλοποίηση πολιτικών για το περιβάλλον. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.nmc.sk/?cat=act&sub=enviro2011http://www.nmc.sk/?cat=act&sub=enviro2011http://www.nmc.sk/?cat=act&sub=enviro2011http://www.nmc.sk/?cat=act&sub=enviro2011    
 

Παγκόσµιε̋ Πόλει̋Παγκόσµιε̋ Πόλει̋Παγκόσµιε̋ Πόλει̋Παγκόσµιε̋ Πόλει̋    

(Κωνσταντινούπολη, (Κωνσταντινούπολη, (Κωνσταντινούπολη, (Κωνσταντινούπολη,     

11111111----13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)    

    

Οι υποδοµέ̋, η διαχείριση και η διατήρηση 

περιουσιακών στοιχείων, η επικοινωνία, οι 

αναπλάσει̋, οι µεταφορέ̋ και η τεχνολογία είναι 

µερικά από τα ζητήµατα συζήτηση̋ διεθνού̋ 

συνεδρίου για τον µετασχηµατισµό των αστικών 

περιβαλλόντων σε αειφόρε̋ και βιώσιµε̋ πόλει̋ 

του µέλλοντο̋. 

 

    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.worldhttp://www.worldhttp://www.worldhttp://www.world----classcities.com/homeclasscities.com/homeclasscities.com/homeclasscities.com/home    

    

Ευφυεί̋, Αειφόρε̋ και Καινοτόµε̋ Πόλει̋Ευφυεί̋, Αειφόρε̋ και Καινοτόµε̋ Πόλει̋Ευφυεί̋, Αειφόρε̋ και Καινοτόµε̋ Πόλει̋Ευφυεί̋, Αειφόρε̋ και Καινοτόµε̋ Πόλει̋    

 (Λέβεν (Λέβεν (Λέβεν (Λέβεν----Βέλγιο, 13Βέλγιο, 13Βέλγιο, 13Βέλγιο, 13----14 Οκτω14 Οκτω14 Οκτω14 Οκτωβρίου 2011)βρίου 2011)βρίου 2011)βρίου 2011)    

    

Το ευρω-ινδικό κέντρο, µια µη κερδοσκοπική 

οργάνωση για την ενδυνάµωση των σχέσεων τη̋ 

ΕΕ µε την Ινδία στου̋ τοµεί̋ τη̋  
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επιχειρηµατικότητα̋, του τουρισµού, τη̋ 

επιστήµη̋, τη̋ αστική̋ διαχείριση̋ και των ΜΜΕ, 

διοργανώνει το 5ο συνέδριό του για την αειφορία 

και την καινοτοµία στι̋ σύγχρονε̋ πόλει̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.euroindiahttp://www.euroindiahttp://www.euroindiahttp://www.euroindia----leuven.org/leuven.org/leuven.org/leuven.org/    

    

Μικρή ΠόληΜικρή ΠόληΜικρή ΠόληΜικρή Πόλη----Παγκόσµια ΠόληΠαγκόσµια ΠόληΠαγκόσµια ΠόληΠαγκόσµια Πόλη    

(Βασιλεία, 14(Βασιλεία, 14(Βασιλεία, 14(Βασιλεία, 14----16 Οκτωβρίου 2011)16 Οκτωβρίου 2011)16 Οκτωβρίου 2011)16 Οκτωβρίου 2011)    
 

Η εξέταση των τρόπων ανταπόκριση̋ µια̋ µικρή̋ 

πόλη̋, όπω̋ η Βασιλεία, στι̋ προκλήσει̋ και τι̋ 

 

  
 

ευκαιρίε̋ µια̋ τρι-εθνική̋ περιοχή̋, το σηµείο 

γειτνίαση̋ τριών κρατών (Ελβετία, Γερµανία και 

Γαλλία), αποτελεί το αντικείµενο διεθνού̋ 

συνεδρίου που πραγµατοποιείται στην εν λόγω 

ελβετική πόλη. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://aiaeurope.org/events/2011/Basel/http://aiaeurope.org/events/2011/Basel/http://aiaeurope.org/events/2011/Basel/http://aiaeurope.org/events/2011/Basel/    

    

CIVITASCIVITASCIVITASCIVITAS 2011 2011 2011 2011---- Καθαρότερε̋ και  Καθαρότερε̋ και  Καθαρότερε̋ και  Καθαρότερε̋ και 

καλύτερε̋ µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋καλύτερε̋ µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋καλύτερε̋ µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋καλύτερε̋ µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋    

(Funchal(Funchal(Funchal(Funchal----Πορτογαλία, 17Πορτογαλία, 17Πορτογαλία, 17Πορτογαλία, 17----19 Οκτωβρίου 19 Οκτωβρίου 19 Οκτωβρίου 19 Οκτωβρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    

Με τη συµµετοχή 205 πόλεων από 31 ευρωπἀκά 

κράτη, το δίκτυο CIVITAS, στο πλαίσιο του 

ευρωπἀκού προγράµµατο̋ πλαισίου για 
 

 

 

την έρευνα, διοργανώνει για ένατη χρονιά διεθνέ̋ 

συνέδριο µε θέµα καθαρότερε̋ και βιώσιµε̋ 

αστικέ̋ µεταφορέ̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.civitashttp://www.civitashttp://www.civitashttp://www.civitas----

initiativinitiativinitiativinitiative.org/cms_forum11.phtmle.org/cms_forum11.phtmle.org/cms_forum11.phtmle.org/cms_forum11.phtml    

    

Παγκόσµιο Συνέδριο Αειφόρων ΚτιρίωνΠαγκόσµιο Συνέδριο Αειφόρων ΚτιρίωνΠαγκόσµιο Συνέδριο Αειφόρων ΚτιρίωνΠαγκόσµιο Συνέδριο Αειφόρων Κτιρίων    

(Ελσίνκι, 18(Ελσίνκι, 18(Ελσίνκι, 18(Ελσίνκι, 18----21 Οκτωβρίου 2011)21 Οκτωβρίου 2011)21 Οκτωβρίου 2011)21 Οκτωβρίου 2011)    

 

Η βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋, η αποµείωση 

των συνεπειών τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ και η 

δηµιουργία νέου επιχειρηµατικού κλίµατο̋ 

αποτελούν του̋ βασικού̋ στόχου̋ του παγκόσ- 

 

  

 

µιου συνεδρίου για τι̋ αειφόρε̋ κατασκευέ̋. Οι 

παγκόσµιοι ενεργειακοί πόροι, η ευηµερία στι̋ 

πόλει̋ και στα αστικά περιβάλλοντα, η αειφορία 

στι̋ αναπτυσσόµενε̋ χώρε̋, η πρόκληση των 

αειφόρων κατασκευών, τα αειφόρα 

επιχειρηµατικά µοντέλα και η κοινωνική αειφορία 

και η περιβαλλοντική ηθική αποτελούν τι̋ κύριε̋ 

θεµατικέ̋ του εν λόγω συνεδρίου. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.sb11.org/sb11http://www.sb11.org/sb11http://www.sb11.org/sb11http://www.sb11.org/sb11----helsinki/home.htmlhelsinki/home.htmlhelsinki/home.htmlhelsinki/home.html 

 

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

   

 Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋    

(Στοκχόλµη, 18(Στοκχόλµη, 18(Στοκχόλµη, 18(Στοκχόλµη, 18----19 Οκτωβρίου 2011)19 Οκτωβρίου 2011)19 Οκτωβρίου 2011)19 Οκτωβρίου 2011)    

    

Τοπικέ̋ αρχέ̋ µε µεγάλη εµπειρία και καινοτόµε̋ 

δράσει̋ στου̋ τοµεί̋ του αστικού σχεδιασµού, 

 

 

 

των κατασκευών, των µεταφορών, τη̋ ενέργεια̋, 

τη̋ αρχιτεκτονική̋ και τη̋ αειφορία̋ θα 

συζητήσουν, στο πλαίσιο διεθνού̋ συνεδρίου που 

διοργανώνει το περιοδικό ECONOMIST, τι̋ νέε̋ 

προσεγγίσει̋ για το σχεδιασµό, τη διαχείριση και 

τη χρηµατοδότηση αειφόρων βιώσιµων αστικών 

περιοχών.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://cemea.economistconferences.com/event/futuhttp://cemea.economistconferences.com/event/futuhttp://cemea.economistconferences.com/event/futuhttp://cemea.economistconferences.com/event/futu

rererere----citiescitiescitiescities    

∆ηµόσια Επικοινωνία ∆ηµόσια Επικοινωνία ∆ηµόσια Επικοινωνία ∆ηµόσια Επικοινωνία ––––    EUROPCOMEUROPCOMEUROPCOMEUROPCOM 2011 2011 2011 2011    

(Βρυξέλλε̋, 19(Βρυξέλλε̋, 19(Βρυξέλλε̋, 19(Βρυξέλλε̋, 19----20 Οκτωβρίου 2011)20 Οκτωβρίου 2011)20 Οκτωβρίου 2011)20 Οκτωβρίου 2011)    

    

Η Επιτροπή των Περιφερειών, σε συνεργασία µε 

το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπἀκή 

Επιτροπή, το Συµβούλιο τη̋ ΕΕ και την Πολωνική 

Προεδρία, διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το 

ευρωπἀκό συνέδριο για τη δηµόσια επικοινωνία 

 

µε σκοπό να βελτιώσει το επικοινωνιακό δυναµικό 

των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών 

σε σχέση µε ζητήµατα όπω̋, ο διάλογο̋ µε του̋ 

πολίτε̋, τα κοινωνικά ΜΜΕ˙ να ενθαρρύνει την 

ενεργό συµµετοχή των αποκεντρωµένων ποµπών 

στο πλαίσιο τη̋ επικοινωνιακή̋ στρατηγική̋ των 

ευρωπἀκών θεσµών˙ να διευκολύνει τη µεταφορά 

τη̋ τεχνογνωσία̋ των επαγγελµατιών των ΜΜΕ 

προ̋ όλα τα πολιτικά επίπεδα˙ και να 

διευκολύνει τη δικτύωση των εργαζοµένων στα 

µέσα δηµόσια̋ επικοινωνία̋ σε πανευρωπἀκό 

επίπεδο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.asphttp://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.asphttp://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.asphttp://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.asp

x?viewx?viewx?viewx?view=folder&id=5202ae52=folder&id=5202ae52=folder&id=5202ae52=folder&id=5202ae52----fd0ffd0ffd0ffd0f----4604460446044604----8c8a8c8a8c8a8c8a----

5deeba946393&sm=5202ae525deeba946393&sm=5202ae525deeba946393&sm=5202ae525deeba946393&sm=5202ae52----fd0ffd0ffd0ffd0f----4604460446044604----8c8a8c8a8c8a8c8a----

5deeba946393 5deeba946393 5deeba946393 5deeba946393     

Παγκόσµια Σύνοδο̋  για την Κινητικότητα Παγκόσµια Σύνοδο̋  για την Κινητικότητα Παγκόσµια Σύνοδο̋  για την Κινητικότητα Παγκόσµια Σύνοδο̋  για την Κινητικότητα 

και το Μέλλον των Αειφόρων Πόλεωνκαι το Μέλλον των Αειφόρων Πόλεωνκαι το Μέλλον των Αειφόρων Πόλεωνκαι το Μέλλον των Αειφόρων Πόλεων    

(Changwon(Changwon(Changwon(Changwon----Κορέα, 22Κορέα, 22Κορέα, 22Κορέα, 22----24 Οκτωβρίου 24 Οκτωβρίου 24 Οκτωβρίου 24 Οκτωβρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    

Ειδικοί µε βαθιά γνώση του τοµέα των µεταφορών 

από όλο τον κόσµο θα παρουσιάσουν στην πρώτη 

παγκόσµια σύνοδο για την κινητικότητα και τι̋ 

αειφόρε̋ πόλει̋, που διοργανώνει το διεθνέ̋ 

δίκτυο τοπικών αυτοδιοικήσεων για την αειφορία  

 

 

 

(ICLEI), βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για τη δηµιουργία 

αειφόρων πόλεων στι̋ οποίε̋ η χρήση των 

ιδιωτική̋ χρήση̋ αυτοκινήτων είναι περιορισµένη 

µέσω των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών και 
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επιχειρηµατικών µοντέλων και των συστηµάτων 

για την αστική οικο-κινητικότητα. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iclei.org/index.php?id=1504&tx_ttnews[http://www.iclei.org/index.php?id=1504&tx_ttnews[http://www.iclei.org/index.php?id=1504&tx_ttnews[http://www.iclei.org/index.php?id=1504&tx_ttnews[

tt_news]=4628&tx_ttnews[backPid]=983&cHash=d4tt_news]=4628&tx_ttnews[backPid]=983&cHash=d4tt_news]=4628&tx_ttnews[backPid]=983&cHash=d4tt_news]=4628&tx_ttnews[backPid]=983&cHash=d4

dc65f303dc65f303dc65f303dc65f303    

∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για την Ολοκληρωµένη ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για την Ολοκληρωµένη ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για την Ολοκληρωµένη ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για την Ολοκληρωµένη 

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

(Κεµπέκ, 23(Κεµπέκ, 23(Κεµπέκ, 23(Κεµπέκ, 23----25252525 Οκτωβρίου 2011) Οκτωβρίου 2011) Οκτωβρίου 2011) Οκτωβρίου 2011)    

    

Με τη συµµετοχή εκπροσώπων από το χώρο του 

αστικού σχεδιασµού, τη̋ αρχιτεκτονική̋ τοπίων, 

τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋, του περιβάλλοντο̋ 

και τη̋ νοµική̋ επιστήµη̋ διοργανώνεται στον 

Καναδά το δεύτερο διεθνέ̋ συνέδριο για τη 

    

    
διαχείριση υδάτινων πόρων στο πλαίσιο 20 

εργαστηρίων µε βασικά θέµατα επεξεργασία̋ τη 

διακυβέρνηση, την αναπτυξιακή στρατηγική και 

τον εδαφικό σχεδιασµό˙ την αξιολόγηση των 

νέων τεχνικών συλλογή̋ και επεξεργασία̋ των 

βρόχινων υδάτων˙ και τα εργαλεία 

µοντελοποίηση̋. 

 

ΠλΠλΠλΠληροφορίε̋:ηροφορίε̋:ηροφορίε̋:ηροφορίε̋:    

http://www.rvhttp://www.rvhttp://www.rvhttp://www.rv----eau.ca/eau.ca/eau.ca/eau.ca/    

    

Βιώσιµε̋ Πόλει̋ σε έναν αστικοποιηµένο Βιώσιµε̋ Πόλει̋ σε έναν αστικοποιηµένο Βιώσιµε̋ Πόλει̋ σε έναν αστικοποιηµένο Βιώσιµε̋ Πόλει̋ σε έναν αστικοποιηµένο 

κόσµοκόσµοκόσµοκόσµο    

((((WuhanWuhanWuhanWuhan----Κίνα, 24Κίνα, 24Κίνα, 24Κίνα, 24----28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)    

    

Η διεθνή̋ ένωση αστικών και περιφερειακών 

σχεδιαστών διοπργανώνει το 47ο συνέδριό τη̋ µε 

θέµα τι̋ προκλήσει̋ των βιώσιµων πόλεων σε 

 

 

 
 

    

 
 

έναν αστικοποιηµένο κόσµο. Περιβάλλοντα 

χαµηλή̋ κατανάλωση̋ άνθρακα, αειφόρα δίκτυα, 

κληρονοµιά και πράσινοι χώροι είναι µερικέ̋ από 

τι̋ βασικέ̋ θεµατικέ̋ ενότητε̋ του συνεδρίου. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.isocarp.org/subsites/isocarphttp://www.isocarp.org/subsites/isocarphttp://www.isocarp.org/subsites/isocarphttp://www.isocarp.org/subsites/isocarp----congresscongresscongresscongress----

2011/home/2011/home/2011/home/2011/home/    

    

Ευφυεί̋ Τεχνολογίε̋ για Καλύτερε̋ Ευφυεί̋ Τεχνολογίε̋ για Καλύτερε̋ Ευφυεί̋ Τεχνολογίε̋ για Καλύτερε̋ Ευφυεί̋ Τεχνολογίε̋ για Καλύτερε̋ 

Πόλει̋Πόλει̋Πόλει̋Πόλει̋    

(Κολονία, 24(Κολονία, 24(Κολονία, 24(Κολονία, 24----26 Οκτωβρίου 2011)26 Οκτωβρίου 2011)26 Οκτωβρίου 2011)26 Οκτωβρίου 2011)    

    

Στο πλαίσιο τη̋ έκθεση̋ UrbanTec 

πραγµατοποιείται διεθνέ̋ συνέδριο µε 

αντικείµενο τι̋ οικονοµικέ̋ και κοινωνικο-

πολιτικέ̋ προκλήσει̋ τη̋ παγκόσµια̋ 

αστικοποίηση̋ καθώ̋ και του αναγκαίου 

πλαισίου για την εφαρµογή των τεχνολογικών 

 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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καινοτοµιών στι̋ πόλει̋ του µέλλοντο̋. Εν 

προκειµένω, οι διαστάσει̋ και οι προοπτικέ̋ των 

µεγαλουπόλεων, οι προκλήσει̋ για τι̋ 

µεγαλουπόλει̋ του µέλλοντο̋ και το όραµα για 

την πόλη του 2050 είναι τα βασικά θέµατα του 

συνεδρίου. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.urbantec.com/en/urbantec/kongress/inhttp://www.urbantec.com/en/urbantec/kongress/inhttp://www.urbantec.com/en/urbantec/kongress/inhttp://www.urbantec.com/en/urbantec/kongress/in

dex.phpdex.phpdex.phpdex.php    

    

Ευφυεί̋ Πόλει̋: Επένδυση, Ανάπτυξη, και Ευφυεί̋ Πόλει̋: Επένδυση, Ανάπτυξη, και Ευφυεί̋ Πόλει̋: Επένδυση, Ανάπτυξη, και Ευφυεί̋ Πόλει̋: Επένδυση, Ανάπτυξη, και 

ΚαινοτοµίαΚαινοτοµίαΚαινοτοµίαΚαινοτοµία    

(Σίδνευ, 25(Σίδνευ, 25(Σίδνευ, 25(Σίδνευ, 25----27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)    

 

Το διήµερο συνέδριο για τι̋ ευφυεί̋ πόλει̋ 

φιλοδοξεί να αναδείξει ορθέ̋ πρακτικέ̋ ευφυών 

πόλεων (Άµστερνταµ), τι̋ εµπορικέ̋ και 

περιβαλλοντικέ̋ παραµέτρου̋ των αναπλάσεων, 

τι̋ νέε̋ µεθόδου̋ για την ανάπτυξη σχεδίων 

αειφόρου ανάπτυξη̋, τι̋ νέε̋ απαιτήσει̋ 

 

 

για σύγχρονε̋ υποδοµέ̋ µεταφορών, τι̋ 

συµπράξει̋ φορέων για τη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.terrapinn.com/2011/smarthttp://www.terrapinn.com/2011/smarthttp://www.terrapinn.com/2011/smarthttp://www.terrapinn.com/2011/smart----citiescitiescitiescities----

world/index.stmworld/index.stmworld/index.stmworld/index.stm 

 

 Υπόγειε̋ ΥποδοµέΥπόγειε̋ ΥποδοµέΥπόγειε̋ ΥποδοµέΥπόγειε̋ Υποδοµέ̋ των Αστικών ̋ των Αστικών ̋ των Αστικών ̋ των Αστικών 

ΠεριοχώνΠεριοχώνΠεριοχώνΠεριοχών    

 (Βρότσλαβ (Βρότσλαβ (Βρότσλαβ (Βρότσλαβ----Πολωνία, Πολωνία, Πολωνία, Πολωνία,     

26262626----27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)    

 

Το τεχνολογικό πανεπιστήµιο του Βρότσλαβ 

διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα τι̋ 

υπόγειε̋ υποδοµέ̋ των αστικών περιοχών 

 

 

(σιδηροδροµικά τούνελ και υπόγειε̋ διαδροµέ̋, 

αποχετευτικά δίκτυα, χώροι στάθµευση̋) και τι̋ 

επιπτώσει̋ του̋ στο περιβάλλον. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.uiua2011.pwr.wroc.pl/http://www.uiua2011.pwr.wroc.pl/http://www.uiua2011.pwr.wroc.pl/http://www.uiua2011.pwr.wroc.pl/    

    

Informed Cities ForumInformed Cities ForumInformed Cities ForumInformed Cities Forum    

((((ΝάποληΝάποληΝάποληΝάπολη, 26, 26, 26, 26----27 27 27 27 ΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίου 2011) 2011) 2011) 2011)    

 

Η κοινοτική πρωτοβουλία Informed Cities – 

ερευνητική εργασία για την τοπική αειφορία – η 

οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του 7ου 

προγράµµατο̋-πλαισίου για την έρευνα, 

αποσκοπεί στην αναβάθµιση τη̋ σχέση̋ τη̋ 

 

 

 
 

    10/2011    10/2011    10/2011    10/2011                        
∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
   

Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11116666                        

16161616                        



 
 
 
 
 
 
 
 
 

έρευνα̋ και τη̋ διαµόρφωση̋ πολιτική̋ στο 

πλαίσιο τη̋ αειφόρου ανάπτυξη̋, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στα εργαλεία για την αστική διαχείριση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται το ετήσιο 

φόρουµ µε σκοπό τη διερεύνηση των εµποδίων 

που αντιµετωπίζουν οι τοπικέ̋ αρχέ̋ στην 

προσπάθειά του̋ να τηρήσουν τι̋ αρχέ̋ τη̋ 

αειφορία̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://informedhttp://informedhttp://informedhttp://informed----cities.icleicities.icleicities.icleicities.iclei----

europe.org/indeurope.org/indeurope.org/indeurope.org/index.php?id=7624ex.php?id=7624ex.php?id=7624ex.php?id=7624    

 

Πράσινα Κτίρια και το µέλλον τη̋ Πράσινα Κτίρια και το µέλλον τη̋ Πράσινα Κτίρια και το µέλλον τη̋ Πράσινα Κτίρια και το µέλλον τη̋ 

Αειφόρου Αστική̋ Ανάπτυξη̋Αειφόρου Αστική̋ Ανάπτυξη̋Αειφόρου Αστική̋ Ανάπτυξη̋Αειφόρου Αστική̋ Ανάπτυξη̋    

(Φρά̓µπουργκ, 27(Φρά̓µπουργκ, 27(Φρά̓µπουργκ, 27(Φρά̓µπουργκ, 27----28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)    

    

Το τέταρτο συνέδριο για τι̋ ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ 

ενέργεια̋ σε τοπικό επίπεδο του διεθνού̋ 

δικτύου τοπικών αρχών για την αειφορία (ICLEI) 

θα επικεντρωθεί στον εξελισσόµενο ρόλο των  

 

ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ στην αειφόρα 

κατασκευαστική δραστηριότητα από τεχνολογική 

και αναπτυξιακή άποψη. Τα κτίρια 

καταναλώνουν το 40% τη̋ ενέργεια̋ σε 

πανευρωπἀκό επίπεδο και είναι υπεύθυνα για το 

36% τη̋ εκποµπή̋ ρύπων διοξειδίου του 

άνθρακα. Εποµένω̋, ο κατασκευαστικό̋ τοµέα̋ 

διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο για την 

καταπολέµηση των συνεπειών τη̋ κλιµατική̋ 

αλλαγή̋ και ω̋ εκ τούτου η αναβάθµιση 

υφιστάµενων κτισµάτων, ιστορικών κτιρίων και η 

δηµιουργία διαµερισµάτων µηδενική̋ εκποµπή̋ 

ρύπων αποτελούν µερικά από τα ζητήµατα που 

θα αναδείξει το εν λόγω συνέδριο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.localhttp://www.localhttp://www.localhttp://www.local----renewablesrenewablesrenewablesrenewables----

conference.org/freiburg2011conference.org/freiburg2011conference.org/freiburg2011conference.org/freiburg2011/    

    

∆ιεθνικό φόρουµ για τι̋ αειφόρε̋ ∆ιεθνικό φόρουµ για τι̋ αειφόρε̋ ∆ιεθνικό φόρουµ για τι̋ αειφόρε̋ ∆ιεθνικό φόρουµ για τι̋ αειφόρε̋ 

µεταφορέ̋ και µετακινήσει̋µεταφορέ̋ και µετακινήσει̋µεταφορέ̋ και µετακινήσει̋µεταφορέ̋ και µετακινήσει̋    

(Λισσαβώνα, 27(Λισσαβώνα, 27(Λισσαβώνα, 27(Λισσαβώνα, 27----28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)    

    

Στο πλαίσιο του ευρωπἀκού σχεδίου START, το 

οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη των 

πληροφοριακών τεχνολογιών και των συστηµάτων 

σε 9 περιφέρειε̋ τη̋ Ατλαντική̋ Περιοχή̋, 

δηµιουργήθηκε το δίκτυο INTEGRA που συνιστά 

 

 

 

το δείκτη ποιότητα̋ των πληροφοριών για όλου̋ 

του̋ ταξιδιώτε̋ στη συγκεκριµένη γεωγραφική 

περιοχή. Το εν θέµατι συνέδριο διοργανώνεται µε 

σκοπό την επέκταση του δικτύου αλλά και των 

πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτή̋ 

τη̋ πρωτοβουλία̋ και σε άλλα κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.starthttp://www.starthttp://www.starthttp://www.start----project.eu/en/Events.aspxproject.eu/en/Events.aspxproject.eu/en/Events.aspxproject.eu/en/Events.aspx 
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Ευρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά Θέµατα    
    

ΣυµπράξΣυµπράξΣυµπράξΣυµπράξει̋ Αγροτικών και Αστικών ει̋ Αγροτικών και Αστικών ει̋ Αγροτικών και Αστικών ει̋ Αγροτικών και Αστικών 

Περιοχών για την ευρωπἀκή συνοχήΠεριοχών για την ευρωπἀκή συνοχήΠεριοχών για την ευρωπἀκή συνοχήΠεριοχών για την ευρωπἀκή συνοχή    

    

Σύµφωνα µε προβλέψει̋ διεθνών οργανισµών 

σχετικά µε την παγκόσµια ανάπτυξη και τον 

πληθυσµό, η σηµασία τη̋ ΕΕ αναµένεται να 

εξασθενήσει στα προσεχή χρόνια. Σήµερα τα 27 

κράτη µέλη τη̋ ΕΕ συνιστούν το 8% του 

παγκόσµιου πληθυσµού, ενώ το έτο̋ 2050 το 

ποσοστό αυτό αναµένεται να συρρικνωθεί στο 

5%. Η σηµερινή οικονοµική βαρύτητά τη̋, τη̋ 

τάξεω̋ του 20%, αναµένεται να συρρικνωθεί στο 

12% λόγω τη̋ ανάπτυξη̋ κατά κύριο λόγο τη̋ 

Κίνα̋ και άλλων σηµαντικών αναδυόµενων 

χωρών. Εποµένω̋, εάν η η ΕΕ επιθυµεί να 

διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά τη̋ τόσο σε 

οικονοµικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο χωρί̋ 

παράλληλε̋ απώλειε̋ από πλευρά̋ ευηµερία̋, 

τότε πρέπει να εντείνει τη συνεργασία σε 

σηµαντικά θέµατα που αφορούν την ασφάλεια 

για το µέλλον.  Ο ρόλο̋ τη̋ πολιτική̋ για τη 

συνοχή και τη̋ 

 

 

  

 

διαρθρωτική̋ πολιτική̋ σε θέµατα µελλοντική̋ 

ανταγωνιστικότητα̋ είναι καίριο̋. Περαιτέρω, η 

σχέση των ευρωπἀκών περιφερειών και 

πόλεων και των επιχειρήσεών του̋ µε την 

παγκόσµια οικονοµία είναι απόλυτα 

συνυφασµένη µε την ευρωπἀκή ιστορία του 

κάθε εθνικού κράτου̋. 

Σε αυτό το πλαίσιο, σε πρόσφατο ψήφισµα τη̋ 

Ολοµέλεια̋ του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) 

για την Πέµπτη έκθεση τη̋ Επιτροπή̋ για τη 

συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική 

συνοχή̋ µετά το 2013, επισηµαίνεται η ανάγκη 

να µπορούν οι αγροτικοί οικισµοί να 

συµµετέχουν σε ολοκληρωµένε̋ λύσει̋ για µια 

συγκεκριµένη λειτουργική γεωγραφική ενότητα 

µε την υποστήριξη των εταιρικών σχέσεων και 

των δικτύων του̋. Μάλιστα, υπογραµµίζεται ότι 

το ενδογενέ̋ δυναµικό των αγροτικών περιοχών 

προσφέρει µια ευκαιρία ανάπτυξη̋, η οποία δεν 

περιορίζεται περιµετρικά των οικισµών και των 

µεγαλουπόλεων, ενώ σηµειώνεται ότι, στο 

πλαίσιο τη̋ διαρθρωτική̋ πολιτική̋ και τη̋ 

πολιτική̋ για τη συνοχή, οι συµπράξει̋ 

αγροτικών περιφερειών και αστικών περιοχών 

είναι προσφορότερε̋ για την εξασφάλιση στι̋ 

αγροτικέ̋ περιοχέ̋ των ίδιων πρὁποθέσεων 

ανάπτυξη̋ και ποιότητα̋ ζωή̋ όσον αφορά 

κοινωνικού̋ και οικονοµικού̋ παράγοντε̋.  

 

Προ̋ τούτο, ζητείται να υπάρξει πιο στενό̋ 

συντονισµό̋ των µακροπεριφερειακών 

στρατηγικών, των περιφερειακών σε επίπεδο 

µητροπόλεων στρατηγικών ή των στρατηγικών 

µε βάση τη γεωγραφία και το περιβάλλον σε 

διακρατικό επίπεδο και να ληφθούν δεόντω̋ 

υπόψη οι εν λόγω λειτουργικέ̋ γεωγραφικέ̋ 

ενότητε̋ στο πλαίσιο των εθνικών 

επιχειρησιακών προγραµµάτων, προκειµένου να 

διευκολυνθεί η χρήση τη̋ χρηµατοδότηση̋ τη̋ 

ΕΕ για διαπεριφερειακά αναπτυξιακά έργα. 

Περαιτέρω ζητείται, επίση̋, η ανάµιξη 

διασυνοριακών οµίλων στη χάραξη των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων για τα 

διασυνοριακά προγράµµατα, βάσει του 

κανονισµού για του̋ Ευρωπἀκού̋ Οµίλου̋ 
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Εδαφική̋ Συνεργασία̋, καθώ̋ οι ΕΟΕΣ 

θεωρούνται ένα µοναδικό, εξαιρετικά πολύτιµο 

εργαλείο εδαφική̋ διακυβέρνηση̋ που 

ανταποκρίνεται στι̋ ανάγκε̋ για διαρθρωµένη 

συνεργασία και πρέπει να προωθηθεί ω̋ µέσο 

συγκρότηση̋ συστηµάτων διασυνοριακή̋ 

διακυβέρνηση̋, που εξασφαλίζουν την ανάληψη 

ευθύνη̋ για τι̋ διάφορε̋ πολιτικέ̋ σε 

περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Περιφερειακοί Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Περιφερειακοί Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Περιφερειακοί Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Περιφερειακοί Συνεργατικοί Σχηµατισµοί 

για την Έρευνα και την Καινοτοµίαγια την Έρευνα και την Καινοτοµίαγια την Έρευνα και την Καινοτοµίαγια την Έρευνα και την Καινοτοµία    
 

Τον ιδιαίτερο ρόλο του τοπικού και του 

περιφερειακού επιπέδου για τη δηµιουργία 

συνεργειών µεταξύ των πολιτικών έρευνα̋ και 

καινοτοµία̋ και των πολιτικών συνοχή̋ που 

έχουν αντίκτυπο στι̋ οικονοµικέ̋ και 

βιοµηχανικέ̋ δραστηριότητε̋ και στι̋ 

κοινωνικέ̋ πρακτικέ̋ υπογραµµίζει σε 

πρόσφατη γνωµοδότησή τη̋ η Ολοµέλεια τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών. 

 

Εν προκειµένω, προτείνεται να αναγνωριστούν 

οι τοπικέ̋ και οι περιφερειακέ̋ αρχέ̋ ω̋ το 

κατεξοχήν επίπεδο διάρθρωση̋ µεταξύ των 

στρατηγικών των εθνικών και ευρωπἀκών 

προγραµµάτων για την έρευνα και την 

καινοτοµία, όπω̋ και για τη συνοχή, ενώ 

τονίζεται ότι µια πραγµατική πρόκληση για την 

Επιτροπή και τι̋ περιφέρειε̋ είναι η δηµιουργία 

συνεργιών µεταξύ των διαφόρων µέσων 

χρηµατοδότηση̋ για να είναι σε θέση να 

εφαρµόσουν την στρατηγική Ευρώπη 2020, 

υπενθυµίζοντα̋ ότι το επόµενο πρόγραµµα-

πλαίσιο πρέπει να επεκτείνει τα προγράµµατα 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των κατά 

τόπου̋ ικανοτήτων και στη διευκόλυνση τη̋ 

συµµετοχή̋ των τοπικών και των 

περιφερειακών αρχών, των οποίων η έρευνα και 

η ανάπτυξη είναι συµπληρωµατικέ̋. Αυτό για 

    

    

  

παράδειγµα, θα µπορούσε να γίνει εισάγοντα̋ 

κριτήρια που διευκολύνουν τη συµµετοχή ικανών 

εταίρων από περιφέρειε̋ που υστερούν από 

πλευρά̋ έρευνα̋ σε έργα και προγράµµατα που 

διεξάγονται από γνωστού̋ και διακεκριµένου̋ 

επιστήµονε̋. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητείται από τι̋ τοπικέ̋ 

και περιφερειακοί αρχέ̋ να συµµετέχουν στι̋ 

τεχνολογικέ̋ πλατφόρµε̋, ώστε να 

διαµορφώνουν στρατηγικέ̋ έρευνα̋ και 

καινοτοµία̋ για τη δηµιουργία νέων 

τεχνολογικών πλατφόρµων και την ανάπτυξη 

των ήδη ενεργών πλατφόρµων µε βάση τι̋ 

ανάγκε̋ των εδαφικών φορέων και µε 

συνυπολογισµό των ευκαιριών που προσφέρουν 

οι παγκόσµιε̋ αγορέ̋ και η συµµετοχή των ΜΜΕ, 

αναγνωρίζοντα̋ µε αυτό τον τρόπο το ρόλο των 

περιφερειακών συνεργατικών σχηµατισµών στι̋ 

πρωτοβουλίε̋ µε σκοπό την προώθηση τη̋ 

ανάπτυξη̋ τεχνολογιών πληροφόρηση̋ και 

επικοινωνία̋ (ΤΠΕ), την ενεργειακή 

αποδοτικότητα, τι̋ ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ 

ενέργεια̋ και την οικολογική καινοτοµία. 

ΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίε̋:ε̋:ε̋:ε̋:    
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Προ̋ τούτο, τονίστηκε ότι οι ευρωπἀκέ̋ 

στρατηγικέ̋ για τι̋ µακροπεριφέρειε̋ 

αποτελούν σηµαντικό µέσο επιτάχυνση̋ τη̋ 

διαδικασία̋ ολοκλήρωση̋ µε την ενίσχυση του 

ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 

ενώ θεωρείται ότι η στρατηγική τη̋ ΕΕ για την 

περιοχή του ∆ούναβη και η µελλοντική 

στρατηγική τη̋ ΕΕ για τη µακροπεριφέρεια 

Αδριατική̋-Ιονίου δηµιουργούν νέε̋ 

δυνατότητε̋ περιφερειακή̋ συνεργασία̋ και µε 

τι̋ χώρε̋ τη̋ διεύρυνση̋. Μάλιστα για την 

περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων επισηµάνθηκε 

ότι η Πρωτοβουλία Αδριατική̋-Ιονίου έχει θέσει 

από το 2000 ω̋ στόχο  την εγγύηση τη̋ ειρήνη̋, 

τη̋ ασφάλεια̋, τη̋ ανάπτυξη̋ και τη̋ 

συνεργασία̋ στην περιοχή ΕΕ-∆υτικών 

Βαλκανίων και ότι το Συµβούλιο Αδριατική̋-

Ιουνίου δεσµεύθηκε να στηρίξει τη στρατηγική 

τη̋ ΕΕ για την περιοχή Αδριατική̋-Ιουνίου 

πελάγου̋ από κοινού µε τα ευρωπἀκά όργανα 

και µε τη συµµετοχή των εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών αρχών. 

Επίση̋, κατόπιν πρόταση̋ τη̋ ελληνική̋ 

αντιπροσωπεία̋, ζητείται από την Ευρωπἀκή 

Επιτροπή να εξετάσει την αξιοποίηση του 

δυναµικού των υφιστάµενων Ευρωπἀκών 

Οµίλων Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ) που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή των ∆υτικών 

    

Τα Οικονοµικά των Τοπικών και Τα Οικονοµικά των Τοπικών και Τα Οικονοµικά των Τοπικών και Τα Οικονοµικά των Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών τη̋ ΕΕΠεριφερειακών Αρχών τη̋ ΕΕΠεριφερειακών Αρχών τη̋ ΕΕΠεριφερειακών Αρχών τη̋ ΕΕ    
 

Η ευρωπἀκή τράπεζα DEXIA δηµοσίευσε 

πρόσφατα (1 Ιουλίου τ.ε.) µια µελέτη όπου 

καταγράφονται οι τάσει̋ των οικονοµικών των 

υποεθνικών αρχών των 27 κρατών-µελών τη̋ ΕΕ  

για την χρονική περίοδο 2000-2010. Σύµφωνα µε 

τα στοιχεία τη̋ εν λόγω µελέτη̋, οι τοπικέ̋ και 

οι περιφερειακέ̋ αρχέ̋ ανταποκρίθηκαν άµεσα 

στι̋ συνέπειε̋ τη̋ χρηµατοπιστωτική̋, τη̋ 

δηµοσιονοµική̋ και τη̋ κοινωνική̋ κρίση̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Ε.Ο.Ε.Σ. και Μακροπεριφέρειε̋ ω̋ Ε.Ο.Ε.Σ. και Μακροπεριφέρειε̋ ω̋ Ε.Ο.Ε.Σ. και Μακροπεριφέρειε̋ ω̋ Ε.Ο.Ε.Σ. και Μακροπεριφέρειε̋ ω̋ 

εργαλεία για τη διεύρυνση τη̋ ΕΕεργαλεία για τη διεύρυνση τη̋ ΕΕεργαλεία για τη διεύρυνση τη̋ ΕΕεργαλεία για τη διεύρυνση τη̋ ΕΕ    

    

Υπογραµµίζοντα̋ µε έµφαση ότι οι τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ κατέχουν καίριο ρόλο στο 

διάλογο µε τι̋ υποψήφιε̋ και τι̋ εν δυνάµει 

υποψήφιε̋ χώρε̋, οι οποίε̋ χαρακτηρίζονται 

από διαφορετικά επίπεδα αποκέντρωση̋ που 

σχετίζονται µε την ιστορία και τον πολιτισµό 

του̋, η Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ των 

Περιφερειών υπογράµµισε σε πρόσφατη 

γνωµοδότησή τη̋ την πεποίθηση ότι οι 

προσπάθειε̋ διεύρυνση̋ δεν µπορούν να 

ευοδωθούν χωρί̋ επαρκώ̋ προετοιµασµένου̋ 

και καταρτισµένου̋ πολιτικού̋ και διοικητικού̋ 

εκπροσώπου̋ σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. 
 

20      20      20      20      
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Βαλκανίων και τη̋ Μεσογειακή̋ λεκάνη̋, για 

παράδειγµα, του ΕΟΕΣ Αµφικτυονία, για την 

προσαρµογή των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών των κρατών των ∆υτικών Βαλκανίων και 

τη̋ Τουρκία̋ στο κοινοτικό κεκτηµένο. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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XVqdLxAYnYqvwQ%3dXVqdLxAYnYqvwQ%3dXVqdLxAYnYqvwQ%3dXVqdLxAYnYqvwQ%3d    

    

Αποδοτική Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνησηΑποδοτική Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνησηΑποδοτική Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνησηΑποδοτική Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνηση
 

Στην ΕΕ στην οποία το 73% του πληθυσµού τη̋ 

κατοικούν σε αστικέ̋ περιοχέ̋ άνω των 20.000 

κατοίκων, µε εξαίρεση τι̋ δύο µεγάλε̋ 

µητροπόλει̋, Λονδίνο και Παρίσι, διαπιστώνεται 

µια µοναδική πολυκεντρική δοµή µεγάλων, 

µεσαίου µεγέθου̋ και µικρών πόλεων. Η ΕΕ 

χρειάζεται πόλει̋ όλων των µεγεθών για να 

υλοποιήσει του̋ στόχου̋ για µια ευφυή, βιώσιµη 

και κοινωνικά περιεκτική µεγέθυνση στο πλαίσιο 

τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020. Αυτό θα συµβεί εφόσον 

όλε̋ οι περιφέρειε̋, ιδιαίτερα εκείνε̋ που 

διαθέτουν µεγάλο δυναµικό για υψηλή 

παραγωγικότητα και απασχόληση 

διαδραµατίσουν το ρόλο του̋. 

Αυτά είναι σε αδρέ̋ γραµµέ̋ τα συµπεράσµατα 

του συνεδρίου µε τίτλο ‘Αποδοτική 

Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνηση-Λειτουργικέ̋ 

σχέσει̋ ανάµεσα σε αστικά κέντρα και 

αγροτικέ̋ περιοχέ̋’ που πραγµατοποιήθηκε  

πρόσφατα στην αίθουσα του Ευρωπἀκού 

Κοινοβουλίου στι̋ Βρυξέλλε̋. Το συνέδριο, το 

οποίο διοργάνωσαν τα δίκτυα METREX, 

 

 

     

    

EUROCITIES και PURPLE, επικεντρώθηκε στο 

ζήτηµα τη̋ καλύτερη̋ εδαφική̋ συνοχή̋. 

Σύµφωνα µε του̋ διοργανωτέ̋, η ορθή 

µητροπολιτική διακυβέρνηση, η οποία 

περιλαµβάνει τι̋ αστικέ̋ και αγροτικέ̋ 

περιοχέ̋, θεωρείται πρὁπόθεση για την 

εδαφική συνοχή.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ Καινοτόµων Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ Καινοτόµων Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ Καινοτόµων Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ Καινοτόµων 

ΠεριφερειώνΠεριφερειώνΠεριφερειώνΠεριφερειών    

 

Το σχεδιασµό ενό̋ ευρωπἀκού χάρτη των 

Περιφερειών µε γνώµονα το επίπεδο 

καινοτοµία̋ τη̋ καθεµιά̋ εξ αυτών, ώστε η 

κατάταξη αυτή να χρησιµεύσει για τη θέσπιση 

ειδικών µηχανισµών στήριξη̋ στι̋ περιφέρειε̋ 

  

που εµφανίζουν υστέρηση, µε την παροχή 

ειδικών πόρων που θα συµβάλουν στη σύγκλισή 

του̋ µε τι̋ πλέον καινοτόµε̋ περιφέρειε̋, 

πρότεινε πρόσφατα σε γνωµοδότησή τη̋ για την 

‘Ένωση Καινοτοµία̋’ η Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ 

των Περιφερειών (ΕτΠ). Αυτό̋ ο χάρτη̋ 

αναµένεται να αποτελέσει ένα µέσο για να 

αυξηθεί η συνεργασία  µεταξύ των διαφόρων 

περιφερειών για τη θέσπιση διαδικασιών µέσω 

των οποίων οι λιγότερο ανεπτυγµένε̋ 

περιφέρειε̋ θα έχουν πρόσβαση και θα 

χρησιµοποιούν τη γνώση και τι̋ εφαρµογέ̋ τη̋ 

έρευνα̋ από διάφορα µέρη τη̋ Ευρώπη̋, π.χ., 

µε τη στήριξη των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

  

  

21212121                    
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Στο σχετικό ψήφισµα τονίζεται η αντίθεση τη̋ 

ΕτΠ κατά οποιασδήποτε πρόθεση̋ να 

χρησιµοποιηθεί η έξυπνη εξειδίκευση για να 

δοθεί προτεραιότητα σε περιφέρειε̋ ή τοπικέ̋ 

αρχέ̋ που κατέχουν ήδη ηγετική θέση, 

αφήνοντα̋ άλλε̋ περιοχέ̋ µε ελάχιστη ή 

µηδενική στήριξη. Αυτό θα ήταν αντίθετο µε την 

πρωταρχική αρχή τη̋ εδαφική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ. 

Προ̋ τούτο, ζητείται η συµµετοχή τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στην πλατφόρµα για την 

έξυπνη εξειδίκευση καθώ̋ και στην αξιολόγηση 

των επιχειρησιακών προγραµµάτων που 

συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία µε σκοπό να ληφθούν δεόντω̋ υπόψη τα 

τοπικά και περιφερειακά ζητήµατα στα εθνικά 

προγράµµατα µεταρρυθµίσεων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Ενεργό̋ κοινωνική ένταξη των νέωνΕνεργό̋ κοινωνική ένταξη των νέωνΕνεργό̋ κοινωνική ένταξη των νέωνΕνεργό̋ κοινωνική ένταξη των νέων 

Τι̋ εµπειρίε̋ εννέα ευρωπἀκών πόλεων 

(Birmingham, Bologna, Brno, Copenhagen, Krakow, 

Lille Metropole-Roubaix, Rotterdam, Stockholm και 

Sofia) από την υλοποίηση πολιτικών ενεργού 

     

     

κοινωνική̋ ένταξη̋ νέων ανθρώπων 

παρουσίασε σε σχετικέ̋ εκθέσει̋ του το δίκτυο 

των µεγαλύτερων ευρωπἀκών πόλεων 

EUROCITIES (NLAO). Οι εν λόγω πόλει̋ φαίνεται 

να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα για την 

κοινωνική ένταξη, προσφέροντα̋ ευκαιρίε̋ για 

µεγαλύτερη κινητικότητα και δυνατότητε̋ 

απασχόληση̋ σε άτοµα µε ειδικέ̋ ανάγκε̋ µέσω 

συµπράξεων µε τον τρίτο τοµέα. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eurocitihttp://www.eurocitihttp://www.eurocitihttp://www.eurocitieseseses----nlao.eu/nlao.eu/nlao.eu/nlao.eu/    

    

Εκστρατεία εγκατάλειψη̋ τη̋ χρήση̋ Εκστρατεία εγκατάλειψη̋ τη̋ χρήση̋ Εκστρατεία εγκατάλειψη̋ τη̋ χρήση̋ Εκστρατεία εγκατάλειψη̋ τη̋ χρήση̋ 

των αυτοκινήτωντων αυτοκινήτωντων αυτοκινήτωντων αυτοκινήτων    

Η δηµοτική αρχή τη̋ ισπανική̋ πόλη̋ Μούρθια 

ξεκίνησε πρόσφατα µια ριζοσπαστική 

εκστρατεία για να πείσει του̋ κατοίκου̋ τη̋ να    

εγκαταλείψουν τελείω̋ τη χρήση του 

αυτοκινήτου ω̋ µέσου µετακίνηση̋, 

προσφέροντα̋ εφόρου ζωή̋ δωρεάν κάρτε̋ 

απεριόριστων διαδροµών στα τραµ. Παρά τη 

δηµοτικότητα των υβριδικών και ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων, ο µόνο̋ τρόπο̋ µείωση̋ των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα έχει 

αποδειχθεί ότι σχετίζεται µε την 

ελαχιστοποίηση τη̋ χρήση̋ των αυτοκινήτων.  

Γι’ αυτό το λόγο, η τοπική αρχή τη̋ Μούρθια 

ανέδειξε ω̋ ένα βασικό µειονέκτηµα τη̋ χρήση̋ 

των αυτοκινήτων την χρονοβόρα αναζήτηση  
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πόλει̋ που διαγωνίστηκαν για τον τίτλο στην 

Ισπανία ήταν η Alcalá de Henares, το Burgos, η 

Cáceres, η Κόρδοβα, η Cuenca, η Donostia-San 

Sebastián, η Μάλαγα, η Μούρθια, το Οβιέδο, η Las 

Palmas de Gran Canaria, η Παµπλόνα, η Santander, 

η Segovia, η Tarragona και η Σαραγόσα. Από 

αυτέ̋, οι έξι συµπεριλήφθηκαν στον κατάλογο 

των επικρατέστερων υποψηφίων: το Burgos, η 

Κόρδοβα, η Donostia-San Sebastián, η Las Palmas 

de Gran Canaria, η Segovia και η Σαραγόσα. 

 

 

Η επιτροπή εξέτασε τι̋ υποψηφιότητε̋ βάσει 

των κριτηρίων που ορίζονται στην απόφαση του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  

Οι πόλει̋ πρέπει να καταρτίσουν πολιτιστικό 

πρόγραµµα µε έντονη ευρωπἀκή διάσταση και 

να επιδιώξουν τη συµµετοχή των πολιτών που 

ζουν στην πόλη, στα περίχωρά τη̋ αλλά και στο 

εξωτερικό. Η ευρωπἀκή διάσταση 

αντικατοπτρίζεται στα επιλεγµένα θέµατα 

 

 

    

 

 

χώρου στάθµευση̋, τοποθετώντα̋ αυτοκίνητα 

στα πιο απίθανα σηµεία τη̋ πόλη̋, όπω̋ το 

ένα πάνω στο άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, σε 

πυκνοκατοικηµένα κέντρα, όπου διαπιστώνεται 

ανυπαρξία υποδοµών για τη χρήση ποδηλάτων 

ή άλλων εναλλακτικών µέσων µετακίνηση̋, 

απαιτείται η επιστράτευση διαφόρων µεθόδων 

δηµιουργικού µάρκετινγκ για να πειστεί η 

πλειοψηφία του πληθυσµού για την µη 

αναγκαιότητα τη̋ χρήση̋ των αυτοκινήτων του. 
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Οι Πολιτιστικέ̋ Πρωτεύουσε̋ τη̋ Οι Πολιτιστικέ̋ Πρωτεύουσε̋ τη̋ Οι Πολιτιστικέ̋ Πρωτεύουσε̋ τη̋ Οι Πολιτιστικέ̋ Πρωτεύουσε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ για το 2016Ευρώπη̋ για το 2016Ευρώπη̋ για το 2016Ευρώπη̋ για το 2016    

    

Η ισπανική πόλη Donostia-San Sebastián και η 

πολωνική πόλη Βρότσλαβ προτάθηκαν από 

ανεξάρτητη επιτροπή επιλογή̋ για να 

µοιραστούν τον τίτλο τη̋ ευρωπἀκή̋ 

πολιτιστική̋ πρωτεύουσα̋ για το 2016.     

    

   

 

Ο επίσηµο̋ ορισµό̋ του̋ από το Συµβούλιο των 

Υπουργών τη̋ ΕΕ θα γίνει το Μάιο του 2012.    Οι 

ευρωπἀκέ̋ πολιτιστικέ̋ πρωτεύουσε̋ 

επιλέγονται από ανεξάρτητη επιτροπή: 

καταρτίζεται αρχικό̋ κατάλογο̋ των 

επικρατέστερων πόλεων, ύστερα από φάση 

προεπιλογή̋, και µετά από εννέα µήνε̋ γίνεται 

η τελική επιλογή. Οι δύο πόλει̋ που επιλέγονται 

(µία ανά χώρα) ορίζονται στη συνέχεια επίσηµα 

από το Συµβούλιο των Υπουργών τη̋ ΕΕ. Οι 15 
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και στον τρόπο οργάνωση̋ των εκδηλώσεων 

του προγράµµατο̋ (ενθαρρύνεται η 

συνεργασία µεταξύ πολιτιστικών φορέων σε 

διάφορε̋ χώρε̋ τη̋ ΕΕ). Το πρόγραµµα 

πρέπει επίση̋ να έχει µακρόπνοο αντίκτυπο 

και να συµβάλλει στην µακροπρόθεσµη 

πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη τη̋ 

πόλη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/our----programmesprogrammesprogrammesprogrammes----

andandandand----actions/doc413_en.htmactions/doc413_en.htmactions/doc413_en.htmactions/doc413_en.htm    

 

Πρακτικό̋ Οδηγό̋ για µια Πρακτικό̋ Οδηγό̋ για µια Πρακτικό̋ Οδηγό̋ για µια Πρακτικό̋ Οδηγό̋ για µια 

Ολοκληρωµένη Αστική ∆ιακυβέρνησηΟλοκληρωµένη Αστική ∆ιακυβέρνησηΟλοκληρωµένη Αστική ∆ιακυβέρνησηΟλοκληρωµένη Αστική ∆ιακυβέρνηση    

    

Προσπαθώντα̋ να ανταποκριθούν στι̋ 

σύγχρονε̋ προκλήσει̋ του αστικού 

περιβάλλοντο̋, οι τοπικέ̋ αρχέ̋ διαπιστώνουν 

ότι οι τοµεακέ̋ προσεγγίσει̋ είναι συχνά 

αναποτελεσµατικέ̋. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

 

 
 

τοπική αρχή του Βερολίνου εκπόνησε ένα 

εγχειρίδιο για µια ολοκληρωµένη αστική 

διακυβέρνηση σύµφωνα µε το οποίο οι πόλει̋ 

υιοθετούν µέτρα προσαρµοσµένα στι̋ τοπικέ̋ 

συνθήκε̋ µε τη συµµετοχή τοπικών φορέων. Ενώ 

το εγχειρίδιο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 

σχέδιο διακυβέρνηση̋ σε τοπικό επίπεδο, 

περιέχει προσεγγίσει̋ που συναντώνται κυρίω̋ 

σε µεγάλε̋ πόλει̋ σε ευρωπἀκό και διεθνέ̋ 

επίπεδο. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.metropolis.org/sites/default/files/publhttp://www.metropolis.org/sites/default/files/publhttp://www.metropolis.org/sites/default/files/publhttp://www.metropolis.org/sites/default/files/publ

ications/2011/C3%20Metropolis%20Urban%20Goveications/2011/C3%20Metropolis%20Urban%20Goveications/2011/C3%20Metropolis%20Urban%20Goveications/2011/C3%20Metropolis%20Urban%20Gove

rnance%20rnance%20rnance%20rnance%20----%20eng.pdf%20eng.pdf%20eng.pdf%20eng.pdf    

 

Το ∆ιαπολιτισµικό Σχέδιο τη̋ Το ∆ιαπολιτισµικό Σχέδιο τη̋ Το ∆ιαπολιτισµικό Σχέδιο τη̋ Το ∆ιαπολιτισµικό Σχέδιο τη̋ 

Βαρκελώνη̋Βαρκελώνη̋Βαρκελώνη̋Βαρκελώνη̋    

    

Με σκοπό την καταπολέµηση των φυλετικών 

διακρίσεων ανάµεσα σε µέλη τη̋ κοινότητα̋ 

των µεταναστών και την προώθηση τη̋ 

ειρηνική̋ συνύπαρξη̋, η τοπική αρχή τη̋ 

Βαρκελώνη̋ σχεδίασε ένα διαπολιτισµικό σχέδιο 

µε την υποστήριξη 200 τοπικών οργανώσεων 

και 3000 εθελοντών. Η δωρεάν κατάρτιση 

τοπικών φορέων που εργάζονται σε 

    

    

κοινότητε̋ µεταναστών, η διάχυση 

εκπαιδευτικού υλικού, η διανοµή ενό̋ 

εγχειριδίου για φορεί̋ που εργάζονται στο 

πεδίο τη̋ κοινωνική̋ συνοχή̋ και  

διαπολιτισµική̋ ένταξη̋, καθώ̋ και η 

δηµιουργία ιστοσελίδα̋ ω̋ πηγή̋ για την  

αναζήτηση πολιτικών για την  καταπολέµηση 

τη̋ µισαλλοδοξία̋ είναι µερικά από τα µέτρα 

που περιέχονται στο εν λόγω σχέδιο. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwww3.3.3.3.bcnbcnbcnbcn....eseseses////fitxersfitxersfitxersfitxers////premsapremsapremsapremsa/24112010/24112010/24112010/24112010nprumnprumnprumnprum

orsitopicsfinalorsitopicsfinalorsitopicsfinalorsitopicsfinal.063..063..063..063.pdfpdfpdfpdf 
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα        

    

Ισχυρέ̋ Πόλει̋, Ισχυρέ̋ Κοινότητε̋Ισχυρέ̋ Πόλει̋, Ισχυρέ̋ Κοινότητε̋Ισχυρέ̋ Πόλει̋, Ισχυρέ̋ Κοινότητε̋Ισχυρέ̋ Πόλει̋, Ισχυρέ̋ Κοινότητε̋    

 

Η αµερικανική κυβέρνηση εγκαινίασε 

πρόσφατα την πιλοτική πρωτοβουλία ‘Ισχυρέ̋ 

πόλει̋, ισχυρέ̋ κοινότητε̋’ µε σκοπό να 

ενισχύσει την οικονοµική µεγέθυνση στι̋ 

τοπικέ̋ κοινωνίε̋, διασφαλίζοντα̋ ότι τα 

χρήµατα των Αµερικανών φορολογουµένων  

αξιοποιούνται αποδοτικά. Προ̋ τούτο, οι 

οµοσπονδιακέ̋ αρχέ̋ θα παρέχουν ειδικευµένο 

προσωπικό σε έξι πόλει̋ (Chester-PA, 

Cleveland-OH, Detroit-MI Fresno-CA, Memphis-

TN, New Orleans-LA) για να συνεργαστούν µε 

τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ του̋, φορεί̋ του ιδιωτικού 

τοµέα και άλλου̋ οργανισµού̋ για την τοπική 

ανάπτυξη. Περαιτέρω, οι τοπικέ̋ κοινότητε̋ 

είναι επιλέξιµε̋ για την παροχή βοήθεια̋ όσον 

αφορά σε έναν ολοκληρωµένο οικονοµικό 

σχεδιασµό µε σκοπό την ανάδειξη τη̋ τοπική̋ 

καινοτοµία̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.whitehouse.gov/thehttp://www.whitehouse.gov/thehttp://www.whitehouse.gov/thehttp://www.whitehouse.gov/the----presspresspresspress----

office/2011/07/11/obamaoffice/2011/07/11/obamaoffice/2011/07/11/obamaoffice/2011/07/11/obama----administrationadministrationadministrationadministration----

launcheslauncheslauncheslaunches----strongstrongstrongstrong----citiescitiescitiescities----strongstrongstrongstrong----communitiescommunitiescommunitiescommunities----

supportsupportsupportsupport----llll    

  

Πρόγραµµα βιώσιµων κτιρίων σΠρόγραµµα βιώσιµων κτιρίων σΠρόγραµµα βιώσιµων κτιρίων σΠρόγραµµα βιώσιµων κτιρίων στην την την την 

ΑργεντινήΑργεντινήΑργεντινήΑργεντινή    

 

Ένα φιλόδοξο πρόγραµµα βελτίωση̋ τη̋ 

ενεργειακή̋ απόδοση̋ των κτιρίων ξεκίνησε η 

τοπική αρχή του Μπουένο̋ Ά̓ρε̋, η οποία είναι 

υπεύθυνη για τη συντήρηση σχεδόν 1.500 κτιρίων, 

 

 

δαπανώντα̋ πάνω από 20 εκατ. δολάρια. Εάν τα 

µέτρα που περιέχονται στο σχέδιο βιώσιµων 

πολιτικών για τα κτίρια  (POLICS) τότε υπολογίζεται 

ότι θα µειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση κατά 27% 

στο φωτισµό, 54% από τη χρήση υπολογιστών και 

37% από τη ψύξη και θέρµανση. Ήδη από το 2008 ο 

τοπικό̋ φορέα̋ για την προστασία του 

περιβάλλοντο̋ (APRA) κατάρτισε ένα πρόγραµµα 

ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋ των δηµοσίων κτιρίων 

(PEEEP), στο πλαίσιο τη̋ πολιτική̋ µείωση̋ των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Στόχο̋ του 

προγράµµατο̋ είναι η βελτιστοποίηση τη̋ 

ενεργειακή̋ κατανάλωση̋ σε δηµόσια κτίρια µε 

απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση ολόκληρη̋  
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τη̋ κοινωνία̋. Η επιτυχία τη̋ εν λόγω 

πρωτοβουλία̋ αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση 

των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Ghttp://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Ghttp://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Ghttp://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/G

lobal/case_studies/ICLEI_Case_Study_Buenos_Aires_plobal/case_studies/ICLEI_Case_Study_Buenos_Aires_plobal/case_studies/ICLEI_Case_Study_Buenos_Aires_plobal/case_studies/ICLEI_Case_Study_Buenos_Aires_p

apyrus_v1apyrus_v1apyrus_v1apyrus_v1----CS4_final_20110324_2_.pdfCS4_final_20110324_2_.pdfCS4_final_20110324_2_.pdfCS4_final_20110324_2_.pdf    

 

Η κατάσταση των ασιατικών πόλεων Η κατάσταση των ασιατικών πόλεων Η κατάσταση των ασιατικών πόλεων Η κατάσταση των ασιατικών πόλεων 

2010/20112010/20112010/20112010/2011    

 

Η πρώτη έκθεση για την κατάσταση των 

ασιατικών πόλεων που εκδόθηκε στο πλαίσιο του 

προγράµµατο̋ για του̋ ανθρώπινου̋ οικισµού̋ 

(UN-HABITAT) και την Οικονοµική και Κοινωνική 

Επιτροπή για την Ασία και τον Ειρηνικό (ESCAP) 

των Ηνωµένων Εθνών, αποτυπώνει τα σύγχρονα 

προβλήµατα και τι̋ προκλήσει̋ που 

αντιµετωπίζουν οι εθνικέ̋ και τοπικέ̋ αρχέ̋ 

καθώ̋ και ο επιχειρηµατικό̋ τοµέα̋ και η 
 

οργανωµένη κοινωνία πολιτών στην Ασία. Οι 

δηµογραφικέ̋ και οικονοµικέ̋ τάσει̋, η φτώχεια 

και η ανισότητα, το περιβάλλον, η κλιµατική 

αλλαγή, η αστική διακυβέρνηση και διαχείριση 

αλλά και ορθέ̋ και καινοτόµε̋ πρακτικέ̋ 

βιώσιµων ανθρώπινων οικισµών καθώ̋ και η 

συνεργασία των δηµόσιων αρχών µε τον ιδιωτικό 

και τον εθελοντικό τοµέα είναι µερικά από τα 

σηµαντικά θέµατα που αποτυπώνει η έκθεση. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspxhttp://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspxhttp://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspxhttp://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx

?publicationID=3078?publicationID=3078?publicationID=3078?publicationID=3078    

    

Πρόγραµµα δηµόσια̋ χρήση̋ ποδηλάτων Πρόγραµµα δηµόσια̋ χρήση̋ ποδηλάτων Πρόγραµµα δηµόσια̋ χρήση̋ ποδηλάτων Πρόγραµµα δηµόσια̋ χρήση̋ ποδηλάτων 

σε αµεσε αµεσε αµεσε αµερικανικέ̋ πόλει̋ρικανικέ̋ πόλει̋ρικανικέ̋ πόλει̋ρικανικέ̋ πόλει̋    

    

Όλο και περισσότερε̋ αµερικανικέ̋ πόλει̋, από 

το Μἀάµι µέχρι το Ντένβερ, µιµούνται το  

 

 
 

ευρωπἀκό παράδειγµα όσον αφορά στι̋ 

πολιτικέ̋ κοινόχρηστων ποδηλάτων σε τοπικό 

επίπεδο. Μάλιστα, έρευνε̋ έχουν δείξει ότι οι πιο 

ενεργέ̋ ηλικιακέ̋ οµάδε̋ του πληθυσµού που 

συµµετέχουν σε τέτοιου είδου̋  προγράµµατα 

είναι µεταξύ 25 και 35 ετών. Εν προκειµένω, η 

Ουάσινγκτον εγκαινίασε τον περασµένο 

Σεπτέµβριο το πρόγραµµα Capital Bikeshare, 

σύµφωνα µε το οποίο 1.100 ποδήλατα είναι 

διαθέσιµα από 118 σηµεία τη̋ πόλη̋. Ένα̋ από 

του̋ λόγου̋ διάδοση̋ αυτών των προγραµµάτων 

είναι η οµοσπονδιακή χρηµατοδότηση ύψου̋ 4.8 

εκατ. δολαρίων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.mcclatchydc.com/2011/06/30/116799/http://www.mcclatchydc.com/2011/06/30/116799/http://www.mcclatchydc.com/2011/06/30/116799/http://www.mcclatchydc.com/2011/06/30/116799/

bikebikebikebike----sharingsharingsharingsharing----gearsgearsgearsgears----upupupup----inininin----usususus----as.htmlas.htmlas.htmlas.html    
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νοµοθετική πρωτοβουλία, καλούνται οι  τοπικέ̋ 

αρχέ̋ τη̋ ανωτέρω Πολιτεία̋ να περιορίσουν τι̋ 

λωρίδε̋ κυκλοφορία̋ των οχηµάτων σε δύο από 

τέσσερι̋, προβλέποντα̋, µε αυτόν τον τρόπο, χώρο 

για ποδηλατοδρόµου̋, µονοπάτια για πεζού̋ και 

για τη φύτευση δένδρων. Ήδη 18 πόλει̋ έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση του 

ανωτέρω έργου. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.startribune.com/local/south/123670044.hhttp://www.startribune.com/local/south/123670044.hhttp://www.startribune.com/local/south/123670044.hhttp://www.startribune.com/local/south/123670044.h

tmltmltmltml    

Νέο̋ κώδικα̋Νέο̋ κώδικα̋Νέο̋ κώδικα̋Νέο̋ κώδικα̋ χρήσεων γη̋ του Σιάτλ για  χρήσεων γη̋ του Σιάτλ για  χρήσεων γη̋ του Σιάτλ για  χρήσεων γη̋ του Σιάτλ για 

βιώσιµε̋ γειτονιέ̋βιώσιµε̋ γειτονιέ̋βιώσιµε̋ γειτονιέ̋βιώσιµε̋ γειτονιέ̋    

 

Στην αναθεώρηση των κανονισµών που διέπουν τι̋ 

χρήσει̋ γη̋ προχωρεί ο δήµαρχο̋ τη̋ αµερικανική̋ 

πόλη̋ του Σιάτλ µε σκοπό τη δηµιουργία βιώσιµων 

γειτονιών και θέσεων απασχόληση̋.  Ο βασικό̋ 

στόχο̋ τη̋ οµάδα̋ εµπειρογνωµόνων που έχει 

αναλάβει τη σύνταξη του σχετικού κειµένου είναι, 

εκτό̋ από την αναθεώρηση του ολοκληρωµένου 

αναπτυξιακού σχεδίου τη̋ πόλη̋, να πείσει του̋ 

κατοίκου̋ του Σιάτλ να ζουν πιο κοντά στου̋ 

τόπου̋ εργασία̋ του̋ και να αποκτήσει η αειφορία 

νοµικό περίβληµα. Εν προκειµένω, η προώθηση τη̋ 

οικιακή̋ επιχειρηµατικότητα̋, η συγκέντρωση των 

 

 
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων σε ειδικέ̋ 

ζώνε̋ του κέντρου τη̋ πόλη̋, η µείωση και 

σταδιακή εξάλειψη των πρὁποθέσεων για χώρου̋ 

στάθµευση̋, µικρέ̋ εµπορικέ̋ χρήσει̋ σε 

πυκνοκατοικηµένε̋ περιοχέ̋, η βελτίωση τη̋ 
 

            Το σχέδιο υπερυψωµένη̋             Το σχέδιο υπερυψωµένη̋             Το σχέδιο υπερυψωµένη̋             Το σχέδιο υπερυψωµένη̋     

σιδηροδροµική̋ γραµµή̋ του Σάο Πάοσιδηροδροµική̋ γραµµή̋ του Σάο Πάοσιδηροδροµική̋ γραµµή̋ του Σάο Πάοσιδηροδροµική̋ γραµµή̋ του Σάο Πάολολολολο    

 

Την πρώτη υπερυψωµένη σιδηροδροµική γραµµή 

ύψου̋ 15 µέτρων, µήκου̋ 18 µιλίων µε 18 

σταθµού̋, εγκαινιάζει το Σάο Πάολο για να 

συνδέσει το αεροδρόµιο µε το υπόγειο σύστηµα 

  
 

µεταφορών τη̋ πόλη̋. Η κατασκευή τη̋ γραµµή̋, 

αν και αποτελεί µέρο̋ τη̋ ανανέωση̋ του 

συστήµατο̋ µεταφορών τη̋ χώρα̋, θα διαρκέσει 

περίπου τριάµισι χρόνια και είναι απίθανο να έχει 

ολοκληρωθεί πριν το παγκόσµιο κύπελλο 

ποδοσφαίρου του 2014, το οποίο θα φιλοξενήσει η 

Βραζιλία. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.smartplanet.com/blog/transportation/saohttp://www.smartplanet.com/blog/transportation/saohttp://www.smartplanet.com/blog/transportation/saohttp://www.smartplanet.com/blog/transportation/sao

----paulospaulospaulospaulos----newnewnewnew----monorailmonorailmonorailmonorail----tootootootoo----latelatelatelate----forforforfor----thethethethe----worldworldworldworld----

cup/548cup/548cup/548cup/548    

    

Οι ολοκληρωµένοι δρόµοι τη̋ ΜιννεσόταΟι ολοκληρωµένοι δρόµοι τη̋ ΜιννεσόταΟι ολοκληρωµένοι δρόµοι τη̋ ΜιννεσόταΟι ολοκληρωµένοι δρόµοι τη̋ Μιννεσότα    

 

Το 2010 η βουλή τη̋ αµερικανική̋ Πολιτεία̋ τη̋ 

Μιννεσότα ψήφισε νοµοσχέδιο µε το οποίο 

προωθείται νέο̋ σχεδιασµό̋ για του̋ δρόµου̋ των 

πόλεών τη̋. Σύµφωνα µε την εν λόγω  
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Η ευφυή̋ στρατηγική υδροδότηση̋ του Η ευφυή̋ στρατηγική υδροδότηση̋ του Η ευφυή̋ στρατηγική υδροδότηση̋ του Η ευφυή̋ στρατηγική υδροδότηση̋ του 

ΣτίρλινγκΣτίρλινγκΣτίρλινγκΣτίρλινγκ    

    

Η υδροδότηση των πάρκων, των κήπων και των 

χώρων αναψυχή̋ είναι υπεύθυνη για τη µεγαλύτερη 

κατανάλωση νερού (που φθάνει το 50% συνολικά) 

από τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ τη̋ δυτική̋ Αυστραλία̋. Η 

µεγαλύτερη τοπική αρχή τη̋ εν λόγω γεωγραφική̋ 

περιφέρεια̋, το Στίρλινγκ, χρησιµοποιεί υπόγεια 

ύδατα όπω̋ και η µητροπολιτική περιφέρεια 

  

 

του Πέρθ. Ωστόσο, λόγω τη̋ ξηρού κλίµατο̋ στην 

ανωτέρω περιφέρεια, διαπιστώνεται µια κάµψη τη̋ 

παροχή̋ νερού από τι̋ γεωτρήσει̋, λαµβάνοντα̋ 

υπόψη και τι̋ πιέσει̋ που ασκεί ο επιχειρηµατικό̋ 

και ιδιωτικό̋ τοµέα̋. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

Στίρλινγκ έθεσε νέου̋ όρου̋ και τεχνικέ̋ για την 

αποδοτική αξιοποίηση των αποθεµάτων νερού, 

κατηγοριοποιώντα̋ τα πάρκα σε οικο-ζώνε̋ και 

υδροζώνε̋ βάσει του επιπέδου κατανάλωση̋. Η 

ευφυή̋ στρατηγική ύδρευση̋ των πάρκων αποτελεί 

µέρο̋ τη̋ ευρύτερη̋ στρατηγική̋ του Στίρλινγκ για 

τη συντήρηση των υδάτινων πόρων, η οποία 

διερευνά τι̋ επιπτώσει̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ 

στη διαχείριση τη̋ κατανάλωση̋ του νερού.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documenthttp://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documenthttp://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documenthttp://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/document

s/Global/case_studies/121_ICLEI_Case_Study_Stirling_s/Global/case_studies/121_ICLEI_Case_Study_Stirling_s/Global/case_studies/121_ICLEI_Case_Study_Stirling_s/Global/case_studies/121_ICLEI_Case_Study_Stirling_

Australia_20110117_Final.pdf.pdf/Australia_20110117_Final.pdf.pdf/Australia_20110117_Final.pdf.pdf/Australia_20110117_Final.pdf.pdf/    

    

    
 

εφαρµογή̋ τη̋ πολιτειακή̋ πολιτική̋ για την 

προστασία του περιβάλλοντο̋ είναι µερικά από τα 

µέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. 

    

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

http://crosscut.com/2011/07/18/seattlehttp://crosscut.com/2011/07/18/seattlehttp://crosscut.com/2011/07/18/seattlehttp://crosscut.com/2011/07/18/seattle----citycitycitycity----

hall/21103/Writinghall/21103/Writinghall/21103/Writinghall/21103/Writing----codecodecodecode----forforforfor----moremoremoremore----sustainablesustainablesustainablesustainable----    

neighborhoods/neighborhoods/neighborhoods/neighborhoods/    

    

Το Σχέδιο του Βανκούβερ για του̋ αστέγου̋Το Σχέδιο του Βανκούβερ για του̋ αστέγου̋Το Σχέδιο του Βανκούβερ για του̋ αστέγου̋Το Σχέδιο του Βανκούβερ για του̋ αστέγου̋

    

Η τοπική αρχή του Βανκούβερ σχεδιάζει να 

επενδύσει 42 εκατ. δολάρια µέσω επιχορηγήσεων 

σε γη και κεφάλαιο για νέε̋ κατοικίε̋, στο πλαίσιο 

 

  
 

ενό̋ δεκαετού̋ σχεδίου για την επίλυση του 

προβλήµατο̋ των αστέγων. Στόχο̋ του σχεδίου 

είναι µέχρι το 2021 όλοι οι κάτοικοι τη̋ καναδική̋ 

πόλη̋ να έχουν µια αξιοπρεπή κατοικία. Αυτό θα 

γίνει µέσω τη̋ κατασκευή̋ 7.900 µονάδων 

κοινωνική̋ στέγαση̋, 11.000 ενοικιαζόµενων 

χώρων και 20.000 ιδιόκτητων κατοικιών. Η πρώτη 

φάση του σχεδίου θα υλοποιηθεί σε τριετή βάση 

που θα ολοκληρωθεί µέχρι το 2015, οπότε και θα 

έχει λυθεί το ζήτηµα των  αστέγων. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.vancouversun.com/news/City+create+affohttp://www.vancouversun.com/news/City+create+affohttp://www.vancouversun.com/news/City+create+affohttp://www.vancouversun.com/news/City+create+affo

rdable+housing+units+part+plan+homelessness/515rdable+housing+units+part+plan+homelessness/515rdable+housing+units+part+plan+homelessness/515rdable+housing+units+part+plan+homelessness/515

2952/story.html2952/story.html2952/story.html2952/story.html    

    
 



Η οδηγία INSPIRE περιλαµβάνει γεωγραφικέ̋ 

και περιβαλλοντικέ̋ πληροφορίε̋ , συνολικά 

σε 34 θεµατικέ̋ ενότητε̋ , οµαδοποιηµένε̋ σε 

τρία Παραρτήµατα του κειµένου τη̋ Οδηγία̋, 

που αντιστοιχούν περίπου και στην 

προτεραιότητα ένταξή̋ του̋ στο 

πληροφοριακό σύστηµα. 

Ο λεπτοµερή̋ ορισµό̋ και το πεδίο εφαρµογή̋ 

που καλύπτει κάθε θεµατική ενότητα 

περιλαµβάνεται στο τεύχο̋ «Definition of 

Annex Themes and Scope”. 

Η Οδηγία έχει σχεδιαστεί για να 

βελτιστοποιήσει τι̋ δυνατότητε̋ αξιοποίηση̋ 

των χωρικών δεδοµένων µέσω τη̋ 

τεκµηρίωσή̋ του̋, τη̋ λειτουργία̋ υπηρεσιών 

που αποσκοπούν στη διευκόλυνση τη̋ 

πρόσβαση̋ σ΄ αυτά, στην αύξηση τη̋ 

διαλειτουργικότητά̋ του̋ και στην 

αντιµετώπιση των δυσκολιών στι̋ οποίε̋ 

προσκρούει η χρήση του̋. 

Η Οδηγία θα δώσει άµεσα ώθηση στην 

ανάπτυξη των Εθνικών Υποδοµών Χωρικών 

Πληροφοριών των κρατών-µελών αφού τα 

θεµέλια τη̋ εν λόγω Ευρωπἀκή̋ Υποδοµή̋ 

είναι οι Εθνικέ̋ Υποδοµέ̋ των κρατών-µελών. 

Πρόσφατα, οι θεµατικέ̋  οµάδε̋ εργασία̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ για την Οδηγία, καθώ̋ και εκείνε̋ 

που ασχολούνται µε τι̋ διευκρινήσει̋ επί των 

δεδοµένων  έχουν καταλήξει σε ένα προσχέδιο 

για τι̋ θεµατικέ̋ των χωρικών δεδοµένων το 

οποίο τίθεται προ̋ διαβούλευση προ̋ όλου̋ 

του̋ ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋, ώστε, εν 

συνεχεία, η Ευρωπἀκή Επιτροπή θα 

προετοιµάσει την πρότασή τη̋ για την 

τροποποίηση των κανόνων για τη 

διαλειτουργικότητα των χωρικών δεδοµένων 

και υπηρεσιών. 

    

Προθεσµία: 21 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 21 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 21 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 21 Οκτωβρίου 2011    

ΠληρΠληρΠληρΠληροφορίε̋:οφορίε̋:οφορίε̋:οφορίε̋:    

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageidhttp://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageidhttp://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageidhttp://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid
/201/consultation/45851#lang=%5Fen.htm/201/consultation/45851#lang=%5Fen.htm/201/consultation/45851#lang=%5Fen.htm/201/consultation/45851#lang=%5Fen.htm    

∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

    

Σχέδιο νοµοθετική̋ πράξη̋ για την Σχέδιο νοµοθετική̋ πράξη̋ για την Σχέδιο νοµοθετική̋ πράξη̋ για την Σχέδιο νοµοθετική̋ πράξη̋ για την 

εναρµόνιση και τη διαλειτουργικότητα εναρµόνιση και τη διαλειτουργικότητα εναρµόνιση και τη διαλειτουργικότητα εναρµόνιση και τη διαλειτουργικότητα 

πληροφοριών για το περιβάλλον (όπω̋ πληροφοριών για το περιβάλλον (όπω̋ πληροφοριών για το περιβάλλον (όπω̋ πληροφοριών για το περιβάλλον (όπω̋ 

ορίζονται σορίζονται σορίζονται σορίζονται στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τη̋ τα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τη̋ τα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τη̋ τα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τη̋ 

Οδηγία̋ INSPIRE [2/2007])Οδηγία̋ INSPIRE [2/2007])Οδηγία̋ INSPIRE [2/2007])Οδηγία̋ INSPIRE [2/2007])    

    

Στι̋ 14 Μαρτίου 2007 ψηφίστηκε από το 

Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο η Οδηγία 2007/2/EC

INSPIRE (InInInInfrastructure for SpSpSpSpatial IIIInforrrrmation in

EEEEurope) η οποία τέθηκε σε ισχύ είκοσι µέρε̋ µετά 

από τη δηµοσίευσή τη̋ στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ στι̋ 25 Απριλίου 2007 , 

ήτοι στι̋ 15 Μἀου 2007. 

Η Οδηγία δηµιουργεί το νοµικό πλαίσιο για την 

ίδρυση και λειτουργία τη̋ υποδοµή̋ για τη 

χωρική πληροφορία στην Ευρώπη µε σκοπό τη 

διαµόρφωση, εφαρµογή, διαχείριση και εκτίµηση 

των πολιτικών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ σε όλα 

τα επίπεδα αλλά και για την παροχή 

πληροφοριών προ̋ το κοινό. 

Για την υλοποίηση τη̋ Οδηγία̋ , η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή θα είναι ο συντονιστή̋ σε ευρωπἀκό 

επίπεδο και τα κράτη µέλη θα είναι αρµόδια για 

την υλοποίηση τη̋ Οδηγία̋ σε εθνικό επίπεδο . 
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋     

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο 

∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPAEIPAEIPAEIPA))))    
 

 
A Practical Guide to the European Neighbourhood A Practical Guide to the European Neighbourhood A Practical Guide to the European Neighbourhood A Practical Guide to the European Neighbourhood 

PolicyPolicyPolicyPolicy    

Ηµεροµηνία: 3333----4 Οκτωβρί4 Οκτωβρί4 Οκτωβρί4 Οκτωβρίου 2011ου 2011ου 2011ου 2011 

Τόπο̋: Μάαστριχτ Μάαστριχτ Μάαστριχτ Μάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4383=4383=4383=4383    

    

European Negotiations I, Representation and European Negotiations I, Representation and European Negotiations I, Representation and European Negotiations I, Representation and 

Negotiation in the Council of the EUNegotiation in the Council of the EUNegotiation in the Council of the EUNegotiation in the Council of the EU    

Ηµεροµηνία: 3333----5 Οκτωβρίου 20115 Οκτωβρίου 20115 Οκτωβρίου 20115 Οκτωβρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.ehttp://seminars.ehttp://seminars.ehttp://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4445ipa.eu/en/activities09/show/&tid=4445ipa.eu/en/activities09/show/&tid=4445ipa.eu/en/activities09/show/&tid=4445    

    

European Negotiations II: Interpersonal and European Negotiations II: Interpersonal and European Negotiations II: Interpersonal and European Negotiations II: Interpersonal and 

Intercultural Dimensions Intercultural Dimensions Intercultural Dimensions Intercultural Dimensions     

Ηµεροµηνία: 6666----7 Οκτωβρίου 20117 Οκτωβρίου 20117 Οκτωβρίου 20117 Οκτωβρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4448http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4448http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4448http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4448    

    

eHealth: Innovation, ImplemeeHealth: Innovation, ImplemeeHealth: Innovation, ImplemeeHealth: Innovation, Implementation and ntation and ntation and ntation and 

Transferability Transferability Transferability Transferability     

Ηµεροµηνία: 13131313----14 Οκτωβρίου 201114 Οκτωβρίου 201114 Οκτωβρίου 201114 Οκτωβρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4482=4482=4482=4482    

    

Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds     
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httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4337=4337=4337=4337    
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Improving Quality and Reducing Costs: A Mission Improving Quality and Reducing Costs: A Mission Improving Quality and Reducing Costs: A Mission Improving Quality and Reducing Costs: A Mission 
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Πληροφορίε̋:  
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EEEEuropean Public Procurement, Publicuropean Public Procurement, Publicuropean Public Procurement, Publicuropean Public Procurement, Public----Private Private Private Private 
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Τόπο̋: Ντουµπρόβνικ Ντουµπρόβνικ Ντουµπρόβνικ Ντουµπρόβνικ    

Πληροφορίε̋:  
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Managing Change in Public Administration Managing Change in Public Administration Managing Change in Public Administration Managing Change in Public Administration     
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Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  
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Σελ.312 

Philip Cooke, Dafna Schwartz  

Εκδ. Routledge 

 

Η περιφερειακή δηµιουργικότητα αποτελεί το 

βασικό θέµα του εν λόγω έργου, αναλύοντα̋, εν 

προκειµένω, του̋ διαφορετικού̋ παράγοντε̋ που 

δυνητικά επηρεάζουν τη διαδικασία τη̋ 

δηµιουργικότητα̋ και τη̋ καινοτοµία̋ στο 

πλαίσιο τη̋ οικονοµία̋ τη̋ γνώση̋ σε 

περιφερειακό επίπεδο. Προσεγγίζοντα̋ τη 

δηµιουργικότητα από τεχνολογική, οργανωτική και 

περιφερειακή άποψη, οι συγγραφεί̋ του ανωτέρω 

βιβλίου λαµβάνουν υπόψη τι̋ πολυ-επίπεδε̋ 

αλληλεπιδράσει̋ οικονοµία̋ και πολιτική̋. Εν 

συντοµία, στο κείµενο παρουσιάζεται ο τρόπο̋ µε 

τον οποίο οι περιφέρειε̋ µπορούν να είναι 

δηµιουργικέ̋ και ανταγωνιστικέ̋ στην παγκόσµια 

αγορά και οικονοµία τη̋ γνώση̋.    

 

  

Πρότυπα και Πολιτικέ̋ Περιφερειακή̋ Πρότυπα και Πολιτικέ̋ Περιφερειακή̋ Πρότυπα και Πολιτικέ̋ Περιφερειακή̋ Πρότυπα και Πολιτικέ̋ Περιφερειακή̋ 

Ανάπτυξη̋Ανάπτυξη̋Ανάπτυξη̋Ανάπτυξη̋    
 

 

Σελ.162 

Αθ. ∆. Παπαδασκαλόπουλο̋ 

Εκδ. ∆ΙΟΝΙΚΟΣ, τηλ & fax:  210 38 01777 
 

Βασικοί στόχοι τη̋ περιφερειακή̋ πολιτική̋ είναι 

η άµβλυνση των περιφερειακών προβληµάτων, η 

ενίσχυση των υποβαθµισµένων περιφερειών, η 

στήριξη των κορεσµένων ή φθινουσών 

περιφερειών και η αξιοποίηση των νέων 

αναπτυξιακών ευκαιριών. Η διατύπωση µια̋ 

αποτελεσµατική̋ στρατηγική̋ περιφερειακή̋ 

ανάπτυξη̋ επιβάλλεται από το σύνθετο 

χαρακτήρα των προβληµάτων σ’ όλα τα επίπεδα 

περιφερειακή̋ οργάνωση̋. Η σηµασία τη̋ 

περιφερειακή̋ πολιτική̋ και τη̋ στρατηγική̋ για 

την Περιφερειακή Ανάπτυξη αποβαίνει ιδιαίτερα 

χρήσιµη και κρίσιµη στην Ελλάδα σήµερα. Τα 

στοιχεία που προσδιορίζουν την ανάγκη µια̋ νέα̋ 

προσέγγιση̋ είναι η πρόσφατη διοικητική 

αναδιάρθρωση του κράτου̋ (Πρόγραµµα 

Καλλικράτη̋), οι εξελίξει̋ στον περιφερειακό και 

χωροταξικό σχεδιασµό (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, Γενικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξη̋ 2008 κ.τ.λ.), καθώ̋ και οι νέε̋ 

εξελίξει̋ στην στρατηγική τη̋ περιφερειακή̋ 

ανάπτυξη̋, που αφορούν τα µητροπολιτικά 

κέντρα, του̋ άξονε̋ ανάπτυξη̋, το νησιωτικό 

χώρο και τι̋ ορεινέ̋ περιοχέ̋. 
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
 

Τηλ: 210 3744735 
Fax: 210 3744713 

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

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋    

� Ευρωπἀκή Επιχειρηµατική 

Περιφέρεια 

� Επιδοτήσει̋ δράσεων για τη 

νεολαία, τον πολιτισµό, τον 

τουρισµό και την έρευνα 

� Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ 

� Έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ για του̋ Ε.Ο.Ε.Σ. 

� Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ δήµων και 

περιφερειών για το περιβάλλον 

� ∆ίκτυο Πόλεων για την Καινοτόµο 

Κεραµική    

� Ο ρόλος της περιγφερειακής πολιτικής 
για το µέλλον της Ευρώπης 

 
 
 

                                                                                            

 Ευρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά Προγράµµατα    

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
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Ε λλη ν ικ ή

1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία 1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία 1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία 1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία σε ∆ράση, σε ∆ράση, σε ∆ράση, σε ∆ράση, 

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

 

Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην 

κοινωνία πολιτών, το πρόγραµµα ‘Νεολαία σε ∆ράση’ 

αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι 

ανήκουν στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει 

επίση̋ να συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση 

και κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να 

καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τη̋ αίσθηση̋ 

των νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό 

αποτελεί επίση̋ τη συνέχεια των στόχων τη̋ 

διαδικασία̋ τη̋ Λισσαβόνα̋.  

 

 

 



υλοποιείται σε συνεργασία µε «συνδιοργανωτή(-έ̋) 

εταίρο (-ου̋)» που συµµετέχει(-ουν) εκτενώ̋ στον 

σχεδιασµό και στην υλοποίηση του σχεδίου και 

ορίζεται(-ονται) από τον αιτούντα κατά τον χρόνο 

υποβολή̋ τη̋ αίτηση̋ (διαδικασία B).  

Σε αµφότερε̋ τι̋ περιπτώσει̋ (διαδικασία A ή 

διαδικασία B), το πρόγραµµα δραστηριοτήτων 

µπορεί να περιλαµβάνει «συνεργαζόµενου̋ 

εταίρου̋». Οι συνεργαζόµενοι εταίροι συµµετέχουν 

στην υλοποίηση των προτεινόµενων 

δραστηριοτήτων του σχεδίου, αλλά όχι στον ίδιο 

βαθµό και στο ίδιο επίπεδο συµµετοχή̋ όπω̋ οι 

συνδιοργανωτέ̋ εταίροι. 

 

Στο πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ 

προτάσεων επιλέξιµε̋ είναι οι ακόλουθε̋ 

δραστηριότητε̋:  

� ∆ιακρατικέ̋ ανταλλαγέ̋ νέων.  

� Πρωτοβουλίε̋ νέων σε εθνικό ή διακρατικό 

επίπεδο.  

� Ευρωπἀκή εθελοντική υπηρεσία. 

� Κατάρτιση και δικτύωση. 

Οι αιτούντε̋ πρέπει να υποβάλουν πρόγραµµα 

δραστηριοτήτων που θα συνάδει µε τα ειδικά 

κριτήρια που ισχύουν για κάθε µία από τι̋ 

επιλέξιµε̋ δραστηριότητε̋. Επίση̋, το πρόγραµµα 

δραστηριοτήτων πρέπει να περιλαµβάνει 

δραστηριότητε̋ που να διασφαλίζουν τον 

συντονισµό του σχεδίου και την προβολή τη̋ 

σύµπραξη̋.  Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων πρέπει 

να ξεκινήσει µεταξύ 1η̋ Μαρτίου 2012 και 1η̋ 

Σεπτεµβρίου 2012, µπορεί δε να διαρκέσει το πολύ  
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Η πρόσφατη πρόταση υποβολή̋ προτάσεων για 

την επιµέρου̋ δράση 4.6 «Συµπράξει̋» στοχεύει 

στην υποστήριξη συµπράξεων µε περιφέρειε̋, 

δήµου̋, φορεί̋ τη̋ κοινωνία̋ των πολιτών και 

φορεί̋ που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ 

εταιρική̋ κοινωνική̋ ευθύνη̋ προκειµένου να 

καταρτίσουν µακροπρόθεσµα σχέδια που θα 

συνδυάζουν µέτρα του προγράµµατο̋ «Νεολαία 

σε δράση». Ο εν λόγω µηχανισµό̋ στοχεύει στην 

ενθάρρυνση συνεργιών και την ανάπτυξη 

συνεργασία̋ µεταξύ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ -

µέσω του Εκτελεστικού Οργανισµού Εκπαίδευση̋, 

Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού- και 

των ποικίλων φορέων που δραστηριοποιούνται 

στον τοµέα τη̋ νεολαία̋. Οι σχεδιαζόµενε̋ 

δράσει̋ κατατείνουν στη συγκέντρωση και 

αξιοποίηση πόρων και πρακτικών µε στόχο τη 

µεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προγράµµατο̋ 

και την αύξηση του αριθµού των δικαιούχων. 

 

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων θα 

υποστηρίξει την ανάπτυξη ενό̋ προγράµµατο̋ στο 

πλαίσιο του οποίου θα περιλαµβάνεται µία 

δραστηριότητα ή συνδυασµό̋ δραστηριοτήτων που 

θα εµπνέονται από το πρόγραµµα «Νεολαία σε 

δράση». Το εν λόγω πρόγραµµα δραστηριοτήτων 

είναι δυνατόν είτε να υλοποιείται απευθεία̋ από 

τον ίδιο τον αιτούντα (διαδικασία A) ή είτε να  

 

 



έω̋ 2 χρόνια(24 µήνε̋).  Ο συνολικό̋ 

πρὁπολογισµό̋ που διατίθεται για τη 

συγχρηµατοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο τη̋ 

παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων 

εκτιµάται σε 2 300 000 EUR. Η µέγιστη 

επιχορήγηση που διατίθεται για κάθε επιµέρου̋ 

σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR. Η 

χρηµατοδοτική ενίσχυση εκ µέρου̋ του 

Οργανισµού δεν θα καλύπτει ποσοστό µεγαλύτερο 

του 50 % επί του συνόλου των επιλέξιµων 

δαπανών του σχεδίου. 

 

Προθεσµία: 3 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 3 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 3 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 3 Νοεµβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋ 

Συντονίστρια Προγράµµατο̋: 

κα Αναστασία Φιλίνη 

τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

E-mail: a.filini@neagenia.gr 

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

youth/funding /2011/call_action_4_6_en.php 

 

2. Ευρωπἀκή επιχειρηµατική 2. Ευρωπἀκή επιχειρηµατική 2. Ευρωπἀκή επιχειρηµατική 2. Ευρωπἀκή επιχειρηµατική     

περιφέρεια 2013περιφέρεια 2013περιφέρεια 2013περιφέρεια 2013    

 

Η Ευρωπἀκή Επιχειρηµατική Περιφέρεια 

(European Entrepreneurial Region – EER) είναι ένα 

πρόγραµµα εντοπισµού και βράβευση̋ των 

περιφερειών τη̋ ΕΕ που διαθέτουν εξαιρετικό 

επιχειρηµατικό όραµα, ανεξαρτήτω̋ του 

µεγέθου̋, τη̋ οικονοµική̋ ευρωστία̋ και των  

 

 

 

 

 

 

ικανοτήτων του̋.  Στι̋ περιφέρειε̋ µε την πλέον 

πειστική και µελλοντοστραφή στρατηγική θα 

απονεµηθεί ο τίτλο̋: «Επιχειρηµατική περιφέρεια 

τη̋ χρονιά̋».  Στόχο̋ τη̋ πρωτοβουλία̋ είναι να 

δηµιουργηθούν δυναµικέ̋, οικολογικέ̋ και 

επιχειρηµατικέ̋ περιφέρειε̋ σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και να υλοποιηθεί η "Small Business Act 

για την Ευρώπη" σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. Η διάκριση θεσπίσθηκε από την 

Επιτροπή των Περιφερειών το 2009, έχει δε ω̋ 

τώρα απονεµηθεί σε έξι περιφέρειε̋: 

Βρανδεµβούργο (Γερµανία), County Kerry 

(Ιρλανδία) και Μούρθια (Ισπανία) το 2011· 

Καταλωνία (Ισπανία), Ελσίνκι-Uusimaa 

(Φινλανδία) και αυτοδιοικούµενη περιφέρεια 

Trnava (Σλοβακία) το 2012. Μετά το έντονο 

ενδιαφέρον για τον διαγωνισµό του 2011 και του 

2012 και την επιτυχία του πιλοτικού σταδίου, η 

ΕτΠ στο πλαίσιο τη̋ συνόδου ολοµέλειά̋ τη̋ 

30η̋ Ιουνίου τ.ε. που πραγµατοποιήθηκε στι̋ 

Βρυξέλλε̋, κήρυξε την έναρξη του διαγωνισµού 

για το πρόγραµµα ΕΕΠ 2013.   

Για να λάβουν τον τίτλο EER, οι περιφέρειε̋ 

πρέπει να προωθήσουν ένα σχέδιο οράµατο̋ που 

να ανταποκρίνεται σε έξι κριτήρια. Οι 

περιφέρειε̋ θα πρέπει να προτείνουν µέτρα 

στου̋ ακόλουθου̋ τοµεί̋:  

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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� υλοποίηση, διακυβέρνηση και επικοινωνία: 

εξασφάλιση τη̋ υλοποίηση̋ των 

προτεινόµενων δράσεων, κατά προτίµηση 

βάσει ενό̋ συνόλου δεικτών, παρουσίαση 

κατάλληλη̋ επικοινωνιακή̋ στρατηγική̋.  

 

Προθεσµία: 10 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 10 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 10 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 10 Νοεµβρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Επιτροπή των Περιφερειών 

Ιστοσελίδα: www.cor.europa.eu/eer 

 

3. ∆ια3. ∆ια3. ∆ια3. ∆ια----περιφερειακό̋ συντονισµό̋ Ε & Τ περιφερειακό̋ συντονισµό̋ Ε & Τ περιφερειακό̋ συντονισµό̋ Ε & Τ περιφερειακό̋ συντονισµό̋ Ε & Τ 

συνεργασία̋, καθορισµό̋ συνεργασία̋, καθορισµό̋ συνεργασία̋, καθορισµό̋ συνεργασία̋, καθορισµό̋ 

προτεραιοτήτων και ορισµό̋ των προτεραιοτήτων και ορισµό̋ των προτεραιοτήτων και ορισµό̋ των προτεραιοτήτων και ορισµό̋ των 

πολιτικών Ε & Τ συνεργασία̋ (πολιτικών Ε & Τ συνεργασία̋ (πολιτικών Ε & Τ συνεργασία̋ (πολιτικών Ε & Τ συνεργασία̋ (INCOINCOINCOINCO----NETNETNETNET) ) ) ) 

(7(7(7(7οοοο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα----Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα 

και την Τεχνολογία)και την Τεχνολογία)και την Τεχνολογία)και την Τεχνολογία)    

 

Το Πρόγραµµα «Ικανότητε̋» του 7ου 

Προγράµµατο̋-Πλαισίου για την Ε&Τ.Α. στοχεύει 

στη βελτιστοποίηση τη̋ χρήση̋ και τη̋ 

ανάπτυξη̋ των ερευνητικών υποδοµών, 

ενισχύοντα̋ παράλληλα τι̋ ικανότητε̋ 

καινοτοµία̋ των ΜΜΕ, προκειµένου αυτέ̋ να 

αποκοµίζουν οφέλη από την έρευνα. Το 

Πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει 

την έρευνα που διενεργείται κατ’ έµπνευση 

περιφερειακών συσπειρώσεων, και συγχρόνω̋ να 

απελευθερώνει το ερευνητικό  δυναµικό των 

περιφερειών σύγκλιση̋ και των εξόχω̋ 

απόκεντρων περιφερειών τη̋ ΕΕ. Υποστηρίζονται  

 

 

� "Small Business Act" για την Ευρώπη και 

κύριε̋ πολιτικέ̋ πρωτοβουλίε̋ και µέσα 

τη̋ ΕΕ, όπω̋ π.χ. η στρατηγική «Ευρώπη 

2020» και η Πράξη για την Ενιαία Αγορά˙ 

� προώθηση τη̋ επιχειρηµατικότητα̋ µε την 

εγγύηση τη̋ πλήρου̋ συνέπεια̋ µεταξύ 

των θεµατολογίων για την 

επιχειρηµατικότητα τη̋ περιφέρεια̋ και 

τη̋ ΕΕ˙ 

� διατοµεακά ζητήµατα/ενωσιακή διάσταση, 

π.χ. βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και 

των λοιπών δηµοσίων χρηµατοδοτήσεων˙ 

προορατικότητα και προώθηση του έτου̋ 

EER καθαυτού, αφού ληφθούν υπόψη και 

όσα πρόκειται να συµβούν µετά το έτο̋ 

EER˙ 

� περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία 

µεταξύ όλων των φορέων εντό̋ τη̋ 

περιφέρεια̋ αλλά και µεταξύ των 

περιφερειών EER˙ καλύτερη ένταξη τη̋ 

περιφέρεια̋ στην αγορά τη̋ γεωγραφική̋ 

περιοχή̋ που την περιβάλλει˙  

� βιωσιµότητα, ήτοι συµβολή στην επίτευξη 

των στόχων «20-20-20» τη̋ Ευρώπη̋˙ 
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οι οριζόντιε̋ δραστηριότητε̋ και τα µέτρα που 

δίνουν έµφαση στη διεθνή συνεργασία. Εν 

κατακλείδι, οι πρωτοβουλίε̋ του προγράµµατο̋ 

«Ικανότητε̋» προάγουν την ενσωµάτωση τη̋ 

επιστήµη̋ στον ευρωπἀκό κοινωνικό ιστό. Η 

πρόσκληση INCO-NET επικεντρώνεται στην 

αντιµετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, 

υποστηρίζοντα̋ τον πολιτικό διάλογο, και την 

ανάπτυξη τη̋ συνεργασία̋ στην καινοτοµία. Οι 

περιφέρειε̋ που καλύπτονται από την πρόσκληση 

είναι:  

� Υποσαχάρια Αφρική. 

� Λατινική Αµερική και Καρἀβική. 

� Μεσογειακέ̋ Χώρε̋ Εταίροι.  

� Χώρε̋ τη̋ Νοτιοανατολική̋ Ασία̋. 

Η πρόσκληση έχει ω̋ στόχο την:  

 

� ∆όµηση και ενίσχυση τη̋ διαπεριφερειακή̋ 

συνεργασία̋ για την επιστήµη, την 

τεχνολογία και την καινοτοµία,  

� Υποστήριξη θεσµικού διαπεριφερειακού 

διαλόγου πολιτική̋ για την επιστήµη και 

την τεχνολογία̋,  

� Παρακολούθηση τη̋ προόδου στη 

διαπεριφερειακή επιστηµονική και 

τεχνολογική συνεργασία.  

 

    

 

 

Προτεινόµενε̋ δραστηριότητε̋, κοινέ̋ για όλε̋ 

τι̋ περιοχέ̋ που καλύπτονται από το πρόγραµµα 

εργασία̋. Τα νέα έργα INCO-NET θα:  

 

� Εστιάσουν σε µείζονε̋ κοινωνικέ̋ 

προκλήσει̋. 

� Υποστηρίξουν τον πολιτικό διάλογο. 

� Ενδυναµώσουν τη συνεργασία.  

� Αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα και τον 

αντίκτυπο. 

 

Όσον αφορά στι̋ Μεσογειακέ̋ χώρε̋ εταίρου̋ θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συστάσει̋ που 

εκδόθηκαν από την «Επιτροπή παρακολούθηση̋ 

για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία στον τοµέα 

τη̋ ΕΤΑ» (MOCO) στην 14η συνεδρίασή τη̋ µε 

στόχο την υλοποίηση των στόχων τη̋ ∆ιακήρυξη̋ 

του Κα˙ρου του Ιουνίου 2007. 

 

Προθεσµία: 15 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 15 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 15 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 15 Νοεµβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://ecececec....europaeuropaeuropaeuropa....eueueueu////rerereresearchsearchsearchsearch////participantsparticipantsparticipantsparticipants////portalportalportalportal////papapapa

gegegege////capacitiescapacitiescapacitiescapacities????callIdentifiercallIdentifiercallIdentifiercallIdentifier====FPFPFPFP7777----INCOINCOINCOINCO----2012201220122012----1111    
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4. 4. 4. 4. ΠρόσκλησηΠρόσκλησηΠρόσκλησηΠρόσκληση υποβολή̋  υποβολή̋  υποβολή̋  υποβολή̋ προτάσεωνπροτάσεωνπροτάσεωνπροτάσεων    γιαγιαγιαγια    

τοτοτοτο    ΕυρωπαΕυρωπαΕυρωπαΕυρωπἀ̓̓̓κόκόκόκό    ΠρόγραµµαΠρόγραµµαΠρόγραµµαΠρόγραµµα « « « «ΠολιτισµΠολιτισµΠολιτισµΠολιτισµόόόό̋,  ̋,  ̋,  ̋,  

2007200720072007----2013»2013»2013»2013»    
 
Το Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 2007-2013» 

επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου, ο 

οποίο̋ είναι κοινό̋ για του̋ Ευρωπαίου̋ και 

βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, 

µέσω τη̋ ανάπτυξη̋ συνεργατικών 

δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών 

παραγόντων από τι̋ χώρε̋ που συµµετέχουν στο 

Πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη 

δηµιουργία ευρωπἀκή̋ ιθαγένεια̋. 

 

Σύµφωνα µε πρόσφατη πρόσκληση υποβολή̋ 

προτάσεων, οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋ καλούνται 

να υποβάλλουν αιτήσει̋ για την κάτωθι 

δραστηριότητα: 

Σκέλο̋ 1.3.6: Στήριξη για ευρωπἀκά πολιτιστικά Σκέλο̋ 1.3.6: Στήριξη για ευρωπἀκά πολιτιστικά Σκέλο̋ 1.3.6: Στήριξη για ευρωπἀκά πολιτιστικά Σκέλο̋ 1.3.6: Στήριξη για ευρωπἀκά πολιτιστικά 

φεστιβάλφεστιβάλφεστιβάλφεστιβάλ    

    

Το παρόν σκέλο̋ αποσκοπεί στη στήριξη 

ευρωπἀκών πολιτιστικών φεστιβάλ µε 

στόχο: 

 

� να ενθαρρύνει την ανταλλαγή εµπειριών 

µέσω τη̋ κινητικότητα̋ των ευρωπαίων 

επαγγελµατιών στον πολιτιστικό τοµέα˙ 

� να προαγάγει την κυκλοφορία 

πολιτιστικών έργων παρέχοντα̋ πρόσβαση 

σε µη εθνικά ευρωπἀκά πολιτιστικά έργα 

στο ευρύτερο δυνατό κοινό˙ 

� να προαγάγει τον διαπολιτιστικό διάλογο. 

 

 

 

� να προαγάγει την κυκλοφορία 

πολιτιστικών έργων παρέχοντα̋ πρόσβαση 

σε µη εθνικά ευρωπἀκά πολιτιστικά έργα 

στο ευρύτερο δυνατό κοινό˙ 

� να προαγάγει τον διαπολιτιστικό διάλογο. 

 

Οι οργανισµοί µπορούν να επιλέξουν να 

υποβάλουν αίτηση για έναν από του̋ ακόλουθου̋ 

τύπου̋ επιδότηση̋: (α) στήριξη για µία 

διοργάνωση του φεστιβάλ (κάθε χρόνο έω̋ το 

2012) ή (β) στήριξη για τρει̋ διοργανώσει̋ του 

φεστιβάλ – εταιρική σχέση (για τρία χρόνια, 2011-

2013). 

 
Μόνο τα φεστιβάλ που έχουν διοργανωθεί 

τουλάχιστον 5 φορέ̋ πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολή̋ τη̋ αίτηση̋ είναι επιλέξιµα. Ο 

προγραµµατισµό̋ του προηγούµενου έτου̋ και ο 

προσωρινό̋ προγραµµατισµό̋ του έτου̋ για το 

οποίο ζητείται η στήριξη πρέπει να 

περιλαµβάνουν έργα από τουλάχιστον 7 χώρε̋ 

που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 
 
Το µέγιστο ποσό επιδότηση̋ ανέρχεται σε 

100.000€, το οποίο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο 

του 60% των επιλέξιµων δαπανών. Η στήριξη 

µπορεί να χορηγηθεί µέχρι και για τρία φεστιβάλ. 

 

Προθεσµία: 16 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 16 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 16 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 16 Νοεµβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή̋ Ελλάδα̋ 

Πληροφορίε̋: κ. Ειρήνη Κοµνηνού 

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894 

E-mail: ccp.greece@culture.gr   

Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr/ 

 

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

   

6666                        

Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11117777                            11/2011    11/2011    11/2011    11/2011                        



 
στο πρόγραµµα περιελήφθη και η επίσκεψή του̋ 

στα Μουσεία Πέλλα̋ και Βεργίνα̋, στη ∆ιεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκη̋ και στο Βυζαντινό Μουσείο 

τη̋ πόλη̋. Τι̋ φυσικέ̋ οµορφιέ̋ τη̋ Έδεσσα̋ και 

τη̋ περιοχή̋ των Λουτρών Λουτρακίου (Πόζαρ), 

απόλαυσαν σε ηµερήσια εξόρµησή του̋ και  

ξεναγήθηκαν στο πάρκο των καταρρακτών και 

στα Λουτρά. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που 

ξεχώρισαν για την σηµασία του̋ στην 

συνεργασία των δύο πόλεων στο πλαίσιο του 

παραπάνω Προγράµµατο̋ είναι η παρουσίαση 

των δήµων και οι θεµατικέ̋ συνεδρίε̋ που 

πραγµατοποιήθηκαν στην παρόχθια περιοχή  του 

ποταµού Λουδία.  

 

Συγκεκριµένα οργανώθηκαν συζητήσει̋: 

 

α) για την εκπαίδευση,  

β) για την ιστορία και τον πολιτισµό,  

γ) για τον αθλητισµό,  

δ) για τι̋ κοινωνικέ̋ δοµέ̋ και την τρίτη ηλικία, 

ε) για τη δράση  των συλλόγων και ειδικά του̋ 

στόχου̋ του οδηγισµού & προσκοπισµού. 
 

Μετά τι̋ ενδιαφέρουσε̋ παρουσιάσει̋,  οι 

εκπρόσωποι των δηµοτικών αρχών των δύο 

πόλεων επικέντρωσαν τι̋ οµιλίε̋ του̋ στην 

ανάγκη επικοινωνία̋ και συνεργασία̋ µεταξύ 

των λαών τη̋ Ευρώπη̋  ώστε τα κοινά 

προβλήµατα και τα µεγάλα ζητήµατα τη̋ 

ευρωπἀκή̋ οικογένεια̋ να  βρεθούν στο 

επίκεντρο ενό̋ ουσιαστικού διαλόγου που 

αναπτύσσεται µέσα από ανάλογε̋ 

πρωτοβουλίε̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Πέ∆ήµο̋ Πέ∆ήµο̋ Πέ∆ήµο̋ Πέλλα̋λλα̋λλα̋λλα̋    

Ιστοσελίδα δράση̋: 

http://www.giannitsa.gr/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=712&Itemid=186 

 

 

 
 

Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα 

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1.1.1.1.    ∆ήµο̋ Γιαννιτσών                        ∆ήµο̋ Γιαννιτσών                        ∆ήµο̋ Γιαννιτσών                        ∆ήµο̋ Γιαννιτσών                        

(νυν ∆ήµο̋ Πέλλα̋)(νυν ∆ήµο̋ Πέλλα̋)(νυν ∆ήµο̋ Πέλλα̋)(νυν ∆ήµο̋ Πέλλα̋)    

«Ολοκληρωµένο̋ Σχεδιασµό̋ Αστική̋ «Ολοκληρωµένο̋ Σχεδιασµό̋ Αστική̋ «Ολοκληρωµένο̋ Σχεδιασµό̋ Αστική̋ «Ολοκληρωµένο̋ Σχεδιασµό̋ Αστική̋ 

Ανάπτυξη̋»Ανάπτυξη̋»Ανάπτυξη̋»Ανάπτυξη̋»    

 (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για 

του̋ Πολτου̋ Πολτου̋ Πολτου̋ Πολίτε̋, 2007ίτε̋, 2007ίτε̋, 2007ίτε̋, 2007----2013»)2013»)2013»)2013»)    

 

Για µια εβδοµάδα ο (πρώην) δήµο̋ Γιαννιτσών 

φιλοξένησε στο πλαίσιο υλοποίηση̋ του 

Προγράµµατο̋ «Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013» (µέτρο 1.1 Συναντήσει̋ Πολιτών 

Αδελφοποιηµένων Πόλεων) πολωνική 

αντιπροσωπεία από την πόλη Πλότσκ τη̋ 

Πολωνία̋. Στη διάρκεια τη̋ παραµονή̋ του̋ 

είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εµπειρίε̋ και 

να συζητήσουν  µε εκπροσώπου̋ φορέων  για 

θέµα που αφορούν την πολιτισµό, τον αθλητισµό, 

την εκπαίδευση, την τρίτη ηλικία κα. καθώ̋ και 

για τη λειτουργία του δήµου γενικότερα. 

Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 

ιστορικά Μνηµεία τη̋ πόλη̋, να περιηγηθούν 

στην αγορά τη̋, να παρακολουθήσουν τοπικού̋ 

παραδοσιακού̋ χορού̋ στο Ανοιχτό Θέατρο ενώ   
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2. ∆ήµο̋ Νεάπολη̋2. ∆ήµο̋ Νεάπολη̋2. ∆ήµο̋ Νεάπολη̋2. ∆ήµο̋ Νεάπολη̋----ΣυκεώνΣυκεώνΣυκεώνΣυκεών    

Εργασιακή αποκατάσταση των ΑΜΕργασιακή αποκατάσταση των ΑΜΕργασιακή αποκατάσταση των ΑΜΕργασιακή αποκατάσταση των ΑΜΕΑΕΑΕΑΕΑ    

((((Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ΄∆ια Βίου Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ΄∆ια Βίου Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ΄∆ια Βίου Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ΄∆ια Βίου 

ΜάθησηΜάθησηΜάθησηΜάθηση----LeonardoLeonardoLeonardoLeonardo    DaDaDaDa    VinciVinciVinciVinci’’’’))))    

∆ιακρατική ηµερίδα µε κεντρικό θεµατικό 

αντικείµενο τι̋ δράσει̋ για την ένταξη των 

ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασία̋, 

διοργάνωσε ο δήµο̋ Νεάπολη̋-Συκεών για την 

ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού, των 

γονέων και εµπλεκόµενων φορέων σε ζητήµατα 

επαγγελµατική̋ ένταξη̋ των ΑµεΑ. 

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του 

ευρωπἀκού έργου «GENTI» (άνθρωποι), το οποίο 

υλοποιεί ο δήµο̋ Νεάπολη̋-Συκεών σε 

συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εκπαίδευση̋ ISFOR 

API και τέσσερι̋ ακόµη ευρωπἀκού̋ φορεί̋ από 

την Ιταλία και την Τουρκία. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι την ένταξη στο έργο πέτυχε η δηµοτική αρχή 

στον πρώην δήµο Συκεών τον Αύγουστο του 2010, 

µε την έγκριση τη̋ πρότασή̋ τη̋ από το Ιταλικό 

Σηµείο Επαφή̋ για το ταµειακό πρόγραµµα 

«Leonardo Da Vinci» (2007-2013). Το έργο έχει 

24µηνη διάρκεια, θα ολοκληρωθεί στι̋ 

31/12/2012 και εντάσσεται στο ταµειακό 

πρόγραµµα «Leonardo Da Vinci» (2007-2013) τη̋ 

Γενική̋ ∆ιεύθυνση̋ Εκπαίδευση̋ και Πολιτισµού 

τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. 

Στόχο̋ του έργου είναι η µεταφορά 

τεχνογνωσία̋, η υλοποίηση καινοτόµων 

προσεγγίσεων και η ανταλλαγή εµπειριών, 

προκειµένου να υποστηριχτούν άτοµα µε 

αναπηρία στο δικαίωµα και την προσπάθειά του̋ 

να ενταχθούν δυναµικά στην ιδιαίτερα αφιλόξενη 

προ̋ το παρόν αγορά εργασία̋. 

 

 

Προ̋ την κατεύθυνση αυτή, οι επωφελούµενοι 

συµµετέχοντε̋ εκπαιδεύονται ώστε να 

µπορούν να ανταποκριθούν στι̋ µεγάλε̋ 

πλέον απαιτήσει̋ τη̋ σηµερινή̋ 

επαγγελµατική̋ αγορά̋. Επίση̋, εφαρµόζεται 

ένα πιλοτικό µοντέλο εκπαίδευση̋, 

εντοπισµού και ανάδειξη̋ των 

επαγγελµατικών του̋ δεξιοτήτων, µε 

παράλληλη πρακτική άσκηση. 

Σε αυτή τη λογική, άλλωστε, βασίζεται και η 

επιτυχηµένη λειτουργία τη̋ Υπηρεσία̋ 

Ατόµων µε Αναπηρία του δήµου Νεάπολη̋-

Συκεών, όπου νέοι και νέε̋ απασχολούνται σε 

συγκεκριµένε̋ εργασιακέ̋ δοµέ̋ όπω̋ στο 

πλυντήριο-στεγνωτήριο και το εργαστήρι 

χειροτεχνικών κατασκευών, ενώ παράλληλα 

ενισχύουν την ατοµική του̋ ανάπτυξη και 

εντάσσονται οµαλά και ισότιµα στη ζωή και 

τη δράση τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋. 

Ο πρὁπολογισµό̋ του έργου για το δήµο 

Νεάπολη̋-Συκεών ανέρχεται σε 44.760,12€, εκ 

των οποίων το 75% (33.570,00€) 

χρηµατοδοτεί-ται από το πρόγραµµα 

«Leonardo Da Vinci» και το 25% (11.190,12€) 

από ιδίου̋ πόρου̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Νεάπολη̋∆ήµο̋ Νεάπολη̋∆ήµο̋ Νεάπολη̋∆ήµο̋ Νεάπολη̋----ΣυκεώνΣυκεώνΣυκεώνΣυκεών    

Ιστοσελίδα δράση̋: 

http://www.sykies.gr/web/guest/home 

 

8888                        

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

   
    11/2011    11/2011    11/2011    11/2011                        Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11117777                        



Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Στέγαση∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Στέγαση∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Στέγαση∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Στέγαση    

 (Ρόττερνταµ, 1 (Ρόττερνταµ, 1 (Ρόττερνταµ, 1 (Ρόττερνταµ, 1----2 Νοεµβρίου 2011)2 Νοεµβρίου 2011)2 Νοεµβρίου 2011)2 Νοεµβρίου 2011)    

 

Η παγκόσµια προσέγγιση σε πολιτικέ̋ και 

στρατηγικέ̋ για προσβάσιµη και επαρκή κατοικία 

σε ένα µεγάλο αριθµό χωρών, νέοι ρόλοι, νέε̋  

 

προοπτικές, τοπικές και περιφερειακέ̋ στρατηγικέ̋, 

διαφορετικοί µηχανισµοί χρηµατοδότηση̋ 

στεγαστικών λύσεων και η διαµόρφωση τη̋ 

Παγκόσµια̋ Στεγαστική̋ Στρατηγική̋ µέχρι το 2025 

είναι µερικά από τα θέµατα που αναπτύσσονται 

στο δεύτερο διεθνέ̋ συνέδριο για την στέγαση. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.internationalhousingsummit.com/http://www.internationalhousingsummit.com/http://www.internationalhousingsummit.com/http://www.internationalhousingsummit.com/    

    

Σχεδιάζοντα̋ για του̋ ανθρώπου̋Σχεδιάζοντα̋ για του̋ ανθρώπου̋Σχεδιάζοντα̋ για του̋ ανθρώπου̋Σχεδιάζοντα̋ για του̋ ανθρώπου̋    

(Γένοβα, 2(Γένοβα, 2(Γένοβα, 2(Γένοβα, 2----5 Νοεµβρίου 2011)5 Νοεµβρίου 2011)5 Νοεµβρίου 2011)5 Νοεµβρίου 2011)    

 

Το ευρωπἀκό δίκτυο των µεγαλύτερων πόλεων τη̋ 

Ευρώπη̋ διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό τη̋ στη 

Γένοβα µε θέµα µια νέα προσέγγιση για την αστική 

ανάπλαση, επικεντρωµένη λιγότερο στο χώρο και 

περισσότερο στου̋ ανθρώπου̋. Αξιοποιώντα̋ τη 

δηµιουργικότητα, τι̋ δεξιότητε̋, τι̋ ιδέε̋, την 

ενέργεια των πολιτών του̋, οι δηµοτικέ̋ αρχέ̋ 

δύνανται να αναµορφώσουν υποβαθµισµένε̋ 

περιοχέ̋, προωθώντα̋ την κοινωνική συνοχή. Σε 

αυτό το πλαίσιο, το συνέδριο θα διερευνήσει 

πολιτικέ̋ για την αντιµετώπιση των προκλήσεων  
    

 

τη̋ µετανάστευση̋, των ανισοτήτων και τη̋ 

ασφάλεια̋ στα αστικά κέντρα. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eurocities2011.eu/http://www.eurocities2011.eu/http://www.eurocities2011.eu/http://www.eurocities2011.eu/    

    

Το Μέλλον του ΤουρισµούΤο Μέλλον του ΤουρισµούΤο Μέλλον του ΤουρισµούΤο Μέλλον του Τουρισµού    

(Leeuwarden, 2(Leeuwarden, 2(Leeuwarden, 2(Leeuwarden, 2----5 Νοεµβρίου 2011)5 Νοεµβρίου 2011)5 Νοεµβρίου 2011)5 Νοεµβρίου 2011)    

 

Οι δηµιουργικέ̋ πόλει̋, τα καταλύµατα του 

µέλλοντο̋ και οι αναδυόµενε̋ οικονοµικά και 

πολιτικά χώρε̋ είναι µερικέ̋ από τι̋ θεµατικέ̋ 

  

  

ενότητε̋ του διεθνού̋ συνεδρίου που 

διοργανώνει το Ευρωπἀκό Ινστιτούτο για το 

µέλλον του τουρισµού σε συνεργασία µε την  

Ευρωπἀκή Επιτροπή στην Ολλανδία. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.etfi.eu/conferencehttp://www.etfi.eu/conferencehttp://www.etfi.eu/conferencehttp://www.etfi.eu/conference    
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Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Αστική Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Αστική Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Αστική Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Αστική 

ΑνάπτυξηΑνάπτυξηΑνάπτυξηΑνάπτυξη    

(Λυόν και Γκρενόµπλ, (Λυόν και Γκρενόµπλ, (Λυόν και Γκρενόµπλ, (Λυόν και Γκρενόµπλ,     

6666----10 Νοεµβρίου 2011)10 Νοεµβρίου 2011)10 Νοεµβρίου 2011)10 Νοεµβρίου 2011)    

 

Το ζήτηµα τη̋ αστική̋ διακυβέρνηση̋, η 

κοινωνική συνοχή, οι νέοι τρόποι ζωή̋ και η 

περιβαλλοντική ευθύνη, η µητροπολιτική 

ταυτότητα, οι µητροπολιτικέ̋ συµµαχίε̋, η 

διαπραγµάτευση ανάµεσα σε διοικητικά επίπεδα 

είναι τα πιο σηµαντικά θέµατα που πρόκειται να 

    

 
 

συζητηθούν στη διάρκεια τη̋ ετήσια̋ συνόδου 

του δικτύου ΙΝΤΑ (∆ιεθνή̋ Ένωση Νέων Πόλεων) 

στα µητροπολιτικά κέντρα τη̋ Λυόν και τη̋ 

Γκρενόµπλ. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.inta35.org/en/pages/inta35http://www.inta35.org/en/pages/inta35http://www.inta35.org/en/pages/inta35http://www.inta35.org/en/pages/inta35----accueilaccueilaccueilaccueil 

Κάνοντα̋ τι̋ δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ µέρο̋ Κάνοντα̋ τι̋ δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ µέρο̋ Κάνοντα̋ τι̋ δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ µέρο̋ Κάνοντα̋ τι̋ δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ µέρο̋ 

του σύγχρονου τρόπου ζωή̋ στι̋ πόλει̋του σύγχρονου τρόπου ζωή̋ στι̋ πόλει̋του σύγχρονου τρόπου ζωή̋ στι̋ πόλει̋του σύγχρονου τρόπου ζωή̋ στι̋ πόλει̋    

(Βενετία, 7(Βενετία, 7(Βενετία, 7(Βενετία, 7----8 Νοεµβρίου 2011)8 Νοεµβρίου 2011)8 Νοεµβρίου 2011)8 Νοεµβρίου 2011)    

Η ∆ιεθνή̋ Ένωση για τι̋ δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ 

διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα  

  

 

τι̋ επιτυχηµένε̋ και πρωτότυπε̋ στρατηγικέ̋ για 

την αλλαγή των στάσεων και τη̋ ζήτηση̋ 

απέναντι στι̋ δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ στα αστικά 

κέντρα.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....uitpuitpuitpuitp....orgorgorgorg////eventseventseventsevents/2010//2010//2010//2010/venisevenisevenisevenise////enenenen//// 

 

ΈΈΈΈκθεση Ευφυών Πόλεωνκθεση Ευφυών Πόλεωνκθεση Ευφυών Πόλεωνκθεση Ευφυών Πόλεων    

(Αµβούργο, 8(Αµβούργο, 8(Αµβούργο, 8(Αµβούργο, 8----10 Νοεµβρίου 201110 Νοεµβρίου 201110 Νοεµβρίου 201110 Νοεµβρίου 2011    

 

Η έκθεση ευφυών πόλεων είναι η µοναδική 

παγκοσµίω̋ έκθεση αφιερωµένη στην ανάπτυξη 

συνδεδεµένων και βιώσιµων πόλεων του 21ου 

αιώνα.   

 

 

 

Τα αποδοτικά συστήµατα µεταφορών και 

ύδρευση̋, οι αποτελεσµατικέ̋ τηλεπικοινωνίε̋ 

και η ατµοσφαιρική µόλυνση είναι µερικέ̋ από τι̋ 

προκλήσει̋ των πόλων στην προσπάθειά του̋ να 

επιτύχουν του̋ οικονοµικού̋, κοινωνικού̋ και 

περιβαλλοντικού̋ στόχου̋ του̋ και αποτελούν 

βασικά ζητήµατα που θα συζητηθούν στη 

διάρκεια των εργαστηρίων τη̋ εν λόγω έκθεση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.intelligentcitiesexpo.com/http://www.intelligentcitiesexpo.com/http://www.intelligentcitiesexpo.com/http://www.intelligentcitiesexpo.com/    

Ασφαλεί̋ Πόλει̋Ασφαλεί̋ Πόλει̋Ασφαλεί̋ Πόλει̋Ασφαλεί̋ Πόλει̋    

(Βενετία, 7(Βενετία, 7(Βενετία, 7(Βενετία, 7----8 Νοεµβρίου 2011)8 Νοεµβρίου 2011)8 Νοεµβρίου 2011)8 Νοεµβρίου 2011)    

    

Σε καταστάσει̋ εκτάκτου ανάγκη̋, οι σύγχρονε̋ 

πόλει̋ καλούνται να θέσουν σε εφαρµογή µια 

ολοκληρωµένη στρατηγική στην οποία 

συµµετέχουν ισότιµα όλοι οι εµπλεκόµενοι φορεί̋ 
(αστυνοµία, πυροσβεστική, τοπική αυτοδιοίκηση). 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   

         
    

Σε αυτό το πλαίσιο, το συνέδριο των ασφαλών 

πόλεων παρέχει µια πλατφόρµα διαλόγου για τον 

τρόπο διαµόρφωση̋ ενό̋ ολιστικού σχεδίου 

ασφάλεια̋ ή εκτάκτου ανάγκη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://securedcities.com/index.phphttp://securedcities.com/index.phphttp://securedcities.com/index.phphttp://securedcities.com/index.php    

    

4444ηηηη Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τι̋ Πόλει̋ τη̋  Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τι̋ Πόλει̋ τη̋  Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τι̋ Πόλει̋ τη̋  Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τι̋ Πόλει̋ τη̋ 

Γνώση̋Γνώση̋Γνώση̋Γνώση̋    

(Γαλιλαία και Χολόν, 14(Γαλιλαία και Χολόν, 14(Γαλιλαία και Χολόν, 14(Γαλιλαία και Χολόν, 14----17 Νοεµβρίου 17 Νοεµβρίου 17 Νοεµβρίου 17 Νοεµβρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    

Η αειφορία, πόλει̋ και τεχνολογία, η ταυτότητα 

των πόλεων στον 21ο αιώνα και οι Περιφέρειε̋ 

 

   

  

τη̋ Γνώση̋ είναι µερικέ̋ από τι̋ θεµατικέ̋ τη̋ 

παγκόσµια̋ συνόδου για τι̋ πόλει̋ τη̋ γνώση̋ 

που πραγµατοποιείται στο Ισραήλ.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.knowledgecities2011.org/http://www.knowledgecities2011.org/http://www.knowledgecities2011.org/http://www.knowledgecities2011.org/    

    

 

Πόλει̋ του Μέλλοντο̋Πόλει̋ του Μέλλοντο̋Πόλει̋ του Μέλλοντο̋Πόλει̋ του Μέλλοντο̋    

(Ξιάν, 15(Ξιάν, 15(Ξιάν, 15(Ξιάν, 15----19 Νοεµβρίου 2011)19 Νοεµβρίου 2011)19 Νοεµβρίου 2011)19 Νοεµβρίου 2011)    

 

Η αστικοποίηση ω̋ ένδειξη οικονοµική̋ 

ανάπτυξη̋ και οι συνέπειέ̋ τη̋ σε επίπεδο 

παροχή̋ υπηρεσιών αναπτύσσεται στο πλαίσιο 

διεθνού̋ συνεδρίου που πραγµατοποιείται στην 

Κίνα.  Εν προκειµένω, οι τεχνολογίε̋ διαχείρι- 

 

 

 

ση̋ των υδάτινων πόρων αποτελεί τον βασικό 

θεµατικό άξονα των επιµέρου̋ στρογγυλών 

τραπεζιών. 

  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.cofhttp://www.cofhttp://www.cofhttp://www.cof----xian2011.com/xian2011.com/xian2011.com/xian2011.com/    

    

Πόλει̋ και ΥγείαΠόλει̋ και ΥγείαΠόλει̋ και ΥγείαΠόλει̋ και Υγεία    

(Χονγκ Κονγκ, 16(Χονγκ Κονγκ, 16(Χονγκ Κονγκ, 16(Χονγκ Κονγκ, 16----17 Νοεµβρίου 2011)17 Νοεµβρίου 2011)17 Νοεµβρίου 2011)17 Νοεµβρίου 2011)    

    

Με παραδείγµατα από τι̋ πόλει̋ του Λονδίνου, 

του Βανκούβερ, του Κέιπ Τάουν κ.α. και σχετικέ̋ 

συγκριτικέ̋ αναλύσει̋, το 10ο διεθνέ̋ συνέδριο 
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για την υγεία και την ευηµερία στα αστικά κέντρα 

επικεντρώνεται σε ζητήµατα τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ 

στι̋ πόλει̋, του σχεδιασµού του χώρου, τη̋ 

ανάδειξη̋ των ανισοτήτων κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.urbanhttp://www.urbanhttp://www.urbanhttp://www.urban----age.net/conferences/hongkong/age.net/conferences/hongkong/age.net/conferences/hongkong/age.net/conferences/hongkong/

 

 Συνάντηση Πόλεων και ΑθλητισµούΣυνάντηση Πόλεων και ΑθλητισµούΣυνάντηση Πόλεων και ΑθλητισµούΣυνάντηση Πόλεων και Αθλητισµού    

 (Λοζάννη, 16 (Λοζάννη, 16 (Λοζάννη, 16 (Λοζάννη, 16----18 Νοεµβρίου 2011)18 Νοεµβρίου 2011)18 Νοεµβρίου 2011)18 Νοεµβρίου 2011)    

 

Η διεθνή̋ οµοσπονδία πανεπιστηµιακού 

αθλητισµού διοργανώνει συνέδριο µε θέµα τη 

Συνάντηση πόλεων µε αθλητικού̋ οργανισµού̋, 

    

 

επιτρέποντα̋      στου̋ εκπροσώπου̋ των 

τοπικών αρχών να εντοπίσουν και να 

συζητήσουν απευθεία̋ µε του̋ οργανωτέ̋ για 

τι̋ µελλοντικέ̋ αθλητικέ̋ εκδηλώσει̋ που 

επιθυµούν να φιλοξενήσουν. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.cityeventshttp://www.cityeventshttp://www.cityeventshttp://www.cityevents----

sport.com/2011/sport.com/2011/sport.com/2011/sport.com/2011/index.php?lang=enindex.php?lang=enindex.php?lang=enindex.php?lang=en    
 

Πράσινη ΟικονοµίαΠράσινη ΟικονοµίαΠράσινη ΟικονοµίαΠράσινη Οικονοµία    

(Βόννη, 16(Βόννη, 16(Βόννη, 16(Βόννη, 16----18 Νοεµβρίου 2011)18 Νοεµβρίου 2011)18 Νοεµβρίου 2011)18 Νοεµβρίου 2011)    

 

Η πόλη τη̋ Βόννη̋ και το Οµοσπονδιακό 

Υπουργείο Οικονοµική̋ Συνεργασία̋ και 

Ανάπτυξη̋ διοργανώνουν ένα διεθνέ̋ συνέδριο 

σχετικά µε τα ζητήµατα τη̋ αειφορία̋ και τη̋ 

 

 

 

πράσινη̋ οικονοµία̋. Οι υδάτινοι πόροι, η 

ενέργεια, η διατροφική κρίση, η αστικοποίηση, και 

οι κλιµατικέ̋ αλλαγέ̋ είναι µερικέ̋ θεµατικέ̋ 

ενότητε̋ του ανωτέρω συνεδρίου.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.waterhttp://www.waterhttp://www.waterhttp://www.water----energyenergyenergyenergy----

food.org/en/bonn_perspectives.htmlfood.org/en/bonn_perspectives.htmlfood.org/en/bonn_perspectives.htmlfood.org/en/bonn_perspectives.html 

Χώρο̋ και ΚινητικότηταΧώρο̋ και ΚινητικότηταΧώρο̋ και ΚινητικότηταΧώρο̋ και Κινητικότητα    

 (Τοσκάνη, 17 (Τοσκάνη, 17 (Τοσκάνη, 17 (Τοσκάνη, 17----18 Νοεµβρίου 2011)18 Νοεµβρίου 2011)18 Νοεµβρίου 2011)18 Νοεµβρίου 2011)    

 

Οι εν εξελίξει χωρικοί, κοινωνικοί, ιδεολογικοί και 

πολιτικοί µετασχηµατισµοί σε παγκόσµιο επίπεδο  

  

και οι ροέ̋ και µετακινήσει̋ από το Βορρά προ̋ 

το Νότο και το αντίστροφο µεταµορφώνουν τι̋ 

πόλει̋, τα προάστια και τι̋ αγροτικέ̋ περιοχέ̋. 

Κατά τη διάρκεια διεθνού̋ συνεδρίου που 

διοργανώνει το Πανεπιστήµιο Πράτο θα 

συζητηθούν οι συνέπειε̋ των ανωτέρω 

φαινοµένων στο αστικό περιβάλλον.   

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
httphttphttphttp://://://://spacesandflowsspacesandflowsspacesandflowsspacesandflows....comcomcomcom////conferenceconferenceconferenceconference----2011/2011/2011/2011/ 

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

   

Υδάτινοι Πόροι και ΑνάπτυξηΥδάτινοι Πόροι και ΑνάπτυξηΥδάτινοι Πόροι και ΑνάπτυξηΥδάτινοι Πόροι και Ανάπτυξη    

(Κουάλα Λαµπούρ, (Κουάλα Λαµπούρ, (Κουάλα Λαµπούρ, (Κουάλα Λαµπούρ,     

21212121----24 Νοεµβρίου 2011)24 Νοεµβρίου 2011)24 Νοεµβρίου 2011)24 Νοεµβρίου 2011)    

 

Η διεθνή̋ ένωση για του̋ υδάτινου̋ πόρου̋ 

διοργανώνει το δεύτερο διεθνέ̋ συνέδριο για τη 

 

 

διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Μαλαισία µε 

σκοπό την ανάδειξη καινοτόµων λύσεων, την 

ανταλλαγή πρακτικών και τη διερεύνηση 

υλοποίηση̋ εταιρικών συνεργασιών µεταξύ 

γειτονικών εδαφικών αρχών. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iwa2011kl.orghttp://www.iwa2011kl.orghttp://www.iwa2011kl.orghttp://www.iwa2011kl.org 

 

Καινοτοµία και Οδικέ̋ Υποδοµέ̋Καινοτοµία και Οδικέ̋ Υποδοµέ̋Καινοτοµία και Οδικέ̋ Υποδοµέ̋Καινοτοµία και Οδικέ̋ Υποδοµέ̋    

(Μόσχα, 22(Μόσχα, 22(Μόσχα, 22(Μόσχα, 22----24 Νοεµβρίου 2011)24 Νοεµβρίου 2011)24 Νοεµβρίου 2011)24 Νοεµβρίου 2011)    

    

Οι πρόσφατε̋ εξελίξει̋ και οι καινοτόµε̋ 

πρακτικέ̋ σε όλα τα στάδια τη̋ κατασκευή̋ 

οδικών αρτηριών, από το σχεδιασµό, την 
κατασκευή, τη συντήρηση και διαχείριση µέχρι 

τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα και του̋ 

τρόπου̋ προσέλκυση̋ ιδιωτικών κεφαλαίων θα 

αποτελέσουν τον βασικό άξονα των εισηγήσεων 

του τριήµερου διεθνού̋ συνεδρίου που 

διοργανώνει το Υπουργείο Μεταφορών τη̋ 

Ρωσική̋ Οµοσπονδία̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

hthththttptptptp://://://://wwwwwwwwwwww....irfnetirfnetirfnetirfnet....chchchch////eventdetaileventdetaileventdetaileventdetail....phpphpphpphp????catidcatidcatidcatid=1&=1&=1&=1&idididid=32=32=32=32

7&7&7&7&titletitletitletitle====IRFIRFIRFIRF%20%20%20%20InternationalInternationalInternationalInternational%20%20%20%20RoadRoadRoadRoad%20%20%20%20CongressCongressCongressCongress:%2:%2:%2:%2

0000InnovationInnovationInnovationInnovation%20%20%20%20inininin%20%20%20%20RoadRoadRoadRoad%20%20%20%20InfrastructureInfrastructureInfrastructureInfrastructure    

    

11111111ηηηη Σύνοδο̋ των Πόλεων Παγκόσµια̋  Σύνοδο̋ των Πόλεων Παγκόσµια̋  Σύνοδο̋ των Πόλεων Παγκόσµια̋  Σύνοδο̋ των Πόλεων Παγκόσµια̋ 

Κληρονοµιά̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋Κληρονοµιά̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋Κληρονοµιά̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋Κληρονοµιά̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋    

(Σίντρα, 22(Σίντρα, 22(Σίντρα, 22(Σίντρα, 22----25 Νοεµβρίου 2011)25 Νοεµβρίου 2011)25 Νοεµβρίου 2011)25 Νοεµβρίου 2011)    

 

Οι Πόλει̋ Παγκόσµια̋ Κληρονοµιά̋ συνιστούν 

δυναµικά περιβάλλοντα που φιλοξενούν 

παγκόσµια̋ αξία̋ µνηµεία και χώρου̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋. Η φετινή παγκόσµια 

σύνοδο̋ τη̋ UNESCO προσφέρει µια πλατφόρµα 

επιπτώσει̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ και την 

επίτευξη τη̋ ισορροπία̋ ανάµεσα στην βελτίωση 

τη̋ κοινωνικο-οικονοµική̋ ευηµερία̋ και στην 
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συντήρηση τη̋ πλούσια̋ κληρονοµιά̋ των 

αστικών κέντρων. 

 

ΠληροφορΠληροφορΠληροφορΠληροφορίε̋:ίε̋:ίε̋:ίε̋:    

httphttphttphttp://://://://whcwhcwhcwhc....unescounescounescounesco....orgorgorgorg////enenenen////eventseventseventsevents/739//739//739//739/    

    

Πόλει̋ σε ΜετάβασηΠόλει̋ σε ΜετάβασηΠόλει̋ σε ΜετάβασηΠόλει̋ σε Μετάβαση    

(Πόρτο Αλέγκρε, 22(Πόρτο Αλέγκρε, 22(Πόρτο Αλέγκρε, 22(Πόρτο Αλέγκρε, 22----26 Νοεµβρίου 2011)26 Νοεµβρίου 2011)26 Νοεµβρίου 2011)26 Νοεµβρίου 2011)    

 

Η αναθεώρηση των έω̋ σήµερα εφαρµοζόµενων 

αστικών πολιτικών και η υλοποίηση δηµιουρ-

γικών και βιώσιµων λύσεων στο πλαίσιο ενό̋  

 

  

 

νέου παραδείγµατο̋ στο πλαίσιο ενό̋ νέου 

παραδείγµατο̋ που βελτιώνει την ποιότητα ζωή̋ 

των κατοίκων αποτελεί το βασικό θέµα του 10ου 

συνεδρίου του δικτύου Metropolis. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.metropolis.org/news/metropolishttp://www.metropolis.org/news/metropolishttp://www.metropolis.org/news/metropolishttp://www.metropolis.org/news/metropolis----10th10th10th10th----

worldworldworldworld----congresscongresscongresscongress----citiescitiescitiescities----transitiontransitiontransitiontransition----portoportoportoporto----alegrealegrealegrealegre----23232323----

26262626----novembernovembernovembernovember----2010201020102010    

    

Πόλει̋ και Επενδύσει̋ στην ΕυρώπηΠόλει̋ και Επενδύσει̋ στην ΕυρώπηΠόλει̋ και Επενδύσει̋ στην ΕυρώπηΠόλει̋ και Επενδύσει̋ στην Ευρώπη    

(Άµστερνταµ, 23(Άµστερνταµ, 23(Άµστερνταµ, 23(Άµστερνταµ, 23----24 Νοεµβρίου 2011)24 Νοεµβρίου 2011)24 Νοεµβρίου 2011)24 Νοεµβρίου 2011)    

    

Υπό την αιγίδα τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋ του 

Άµστερνταµ, το συνέδριο του δικτύου αστική̋ 

ανάπτυξη̋ (UIN) εξετάζει τα νέα χρηµατοδοτικά 

µοντέλα και εργαλεία που διαθέτουν οι πόλει̋ 

    

    

 

 

σήµερα καθώ̋ και τι̋ νέε̋ προκλήσει̋ στι̋ 

οποίε̋ απευθύνονται αυτά. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....uuuurbaninvestmentnetworkrbaninvestmentnetworkrbaninvestmentnetworkrbaninvestmentnetwork....comcomcomcom/?/?/?/?pagepagepagepage====evevevev

entententent    

Καινοτόµε̋ Μεταφορέ̋ για Βιώσιµε̋ Καινοτόµε̋ Μεταφορέ̋ για Βιώσιµε̋ Καινοτόµε̋ Μεταφορέ̋ για Βιώσιµε̋ Καινοτόµε̋ Μεταφορέ̋ για Βιώσιµε̋ 

Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Πόλει̋ και Περιφέρειε̋    

(Βρυξέλλε̋, 29(Βρυξέλλε̋, 29(Βρυξέλλε̋, 29(Βρυξέλλε̋, 29----30 Νοεµβρίου 2011)30 Νοεµβρίου 2011)30 Νοεµβρίου 2011)30 Νοεµβρίου 2011)    

 

Το δίκτυο POLIS και η Ευρωπἀκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή διοργανώνουν το ετήσιο 

συνέδριο του δικτύου µε θέµα τα καινοτόµα σχέδια 

και πολιτικέ̋ µεταφορών που υλοποιούνται σε 

επίπεδο δήµων και περιφερειών. Εν προκειµένω, 

θα αναπτυχθούν, µεταξύ άλλων, τα µελλοντικά 

σχέδια για τη ν κατασκευή ασφαλέστερων δρόµων 

 

και ενό̋ περισσότερο ασφαλού̋ δικτύου 

µεταφορών καθώ̋ και τη χρηµατοδότηση των 

µεταφορικών συστηµάτων και τη βελτίωση τη̋ 

προσβασιµότητα̋. 

 

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

http://www.polisnetwork.eu/publicevents/68/61/Polhttp://www.polisnetwork.eu/publicevents/68/61/Polhttp://www.polisnetwork.eu/publicevents/68/61/Polhttp://www.polisnetwork.eu/publicevents/68/61/Pol
isisisis----AnnualAnnualAnnualAnnual----GeGeGeGeneralneralneralneral----AssemblyAssemblyAssemblyAssembly----andandandand----AnnualAnnualAnnualAnnual----    

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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Ευρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά Θέµατα    
    

Έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ Έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ Έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ Έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋     

για του̋ Ευρωπἀκού̋ Οµίλου̋ για του̋ Ευρωπἀκού̋ Οµίλου̋ για του̋ Ευρωπἀκού̋ Οµίλου̋ για του̋ Ευρωπἀκού̋ Οµίλου̋     

Εδαφική̋ Εδαφική̋ Εδαφική̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (Ε.Ο.Ε.Σ.)Συνεργασία̋ (Ε.Ο.Ε.Σ.)Συνεργασία̋ (Ε.Ο.Ε.Σ.)Συνεργασία̋ (Ε.Ο.Ε.Σ.)    
    
Σύµφωνα µε την έκθεση που υπέβαλε πρόσφατα 

η Ευρωπἀκή Επιτροπή προ̋ το Ευρωπἀκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την εφαρµογή 

του Κανονισµού 1082/2006Ο ΕΟΕΣ προσφέρει 

έναν πολύτιµο µηχανισµό που τυγχάνει ολοένα 

και µεγαλύτερη̋ αποδοχή̋. στην πρακτική 

εφαρµογή καταδεικνύουν τόσο τη δυνατότητα 

όσο και την αναγκαιότητα βελτιώσεων. Η 

Επιτροπή, συνεπώ̋, εξετάζει µια σειρά 

τροποποιήσεων του κανονισµού για τον ΕΟΕΣ. Οι 

εν λόγω τροποποιήσει̋ δεν θα επιφέρουν 

αλλαγέ̋ στη δραστηριότητα των ήδη 16 

συσταθέντων  ΕΟΕΣ, αλλά θα προσαρµόσουν, 

αφενό̋, τη διατύπωση στη συνθήκη για τη 

λειτουργία τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ και θα 

εστιάσουν, αφετέρου, στην απλοποίηση και 

επίσπευση τη̋ διαδικασία̋ ίδρυση̋ και τη̋ 

εφαρµογή̋. Για παράδειγµα, εάν διευρυνθεί το 

πεδίο εφαρµογή̋ τη̋ νοµική̋ πράξη̋, θα µπο-

ρούσε να επιτραπεί η σύσταση ΕΟΕΣ µεταξύ δη-

µόσιων φορέων ενό̋ µόνο κράτου̋ µέλου̋ και 

κρατών που δεν είναι µέλη τη̋ ΕΕ. Ένα καθεστώ̋ 

σιωπηρή̋ απόφαση̋, που θα δίνει τη δυνατότη-

τα ίδρυση̋ ΕΟΕΣ ελλείψει  αιτιολογηµένων 

αντιρρήσεων από εθνικέ̋ αρχέ̋ εντό̋ εύλογου 

χρονικού διαστήµατο̋, ενδέχεται να αντικατα-

στήσει την ισχύουσα υποχρέωση για λήψη από-

φαση̋ εντό̋ τριών µηνών, κατά κανόνα. Ο σκο-

πό̋ του ΕΟΕΣ µπορεί να επεκταθεί προκειµένου 

να καλύψει του̋ τοµεί̋ στρατηγική̋ και σχεδια-

σµού και διαχείριση̋ περιφερειακών και τοπι-

κών ζητηµάτων σύµφωνα µε τι̋ πολιτικέ̋ τη̋ 

ΕΕ. Τέλο̋, στην ενότητα αυτή, η λύση που βασί-

ζεται στη σύναψη ασφαλιστήριων συµβάσεων 

και θεσπίστηκε σύµφωνα µε το δίκαιο τη̋ ΕΕ για 

ένα άλλο νοµικό µέσο  θα µπορούσε να αντιµε-

τωπίσει το πρόβληµα ίδρυση̋ ΕΟΕΣ περιορισ-

µενη̋ ευθύνη̋, που επιτρέπεται µεν σε ορισµένα 

κράτη µέλη, αλλά όχι κατ’ ανάγκη και στα όµορα 

κράτη µέλη. 

 

  

 

    

Το πεδίο των δραστηριοτήτων που αναλαµ-

βάνουν επί του παρόντο̋ οι ΕΟΕΣ είναι ιδιαίτερα 

ευρύ και κυµαίνεται από την κοινή διαχείριση 

φυσικών πόρων έω̋ τη βελτίωση τη̋ 

πρόσβαση̋ σε διασυνοριακά συστήµατα 

µεταφορών, τη διαχείριση των υπηρεσιών 

κοινή̋ ωφέλεια̋ (όπω̋ η υγεία ή η εκπαίδευση) 

και άλλα εδαφικά ζητήµατα. Πολλοί ΕΟΕΣ 

σχεδιάζουν την υλοποίηση στρατηγικών 

µεγέθυνση̋ και βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ σύµφωνα 

µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», συµβάλλοντα̋ 

κατ’ αυτόν τον τρόπο στην πλήρη ανάπτυξη των 

εν λόγω περιοχών. 

 

Συχνά, το πεδίο δραστηριοτήτων των ΕΟΕΣ 

επεκτείνεται πέραν τη̋ υλοποίηση̋ 

προγραµµάτων και σχεδίων συνεργασία̋ στο 

πλαίσιο τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋, που ορίζονται 

ω̋ πρωταρχικά καθήκοντα στον κανονισµό για 

τον ΕΟΕΣ. Ορισµένοι, ωστόσο, από του̋ εν 

λόγω ΕΟΕΣ προχωρούν πλέον στην υποβολή 

σχεδίων που θα χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο 

τη̋ ΕΕΣ ή άλλων προγραµµάτων τη̋ ΕΕ.  
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Μολονότι οι ήδη συσταθέντε̋ ΕΟΕΣ χαιρετίζουν 

το γεγονό̋ ότι του̋ δίνεται η δυνατότητα 

να αναλάβουν την ευθύνη τη̋ διαχειριστική̋ 

αρχή̋ και τη̋ κοινή̋ τεχνική̋ γραµµατεία̋ στο 

πλαίσιο ευρωπἀκών προγραµµάτων 

συνεργασία̋, µέχρι στιγµή̋ µόνο ο ΕΟΕΣ Grande 

Région έχει αξιοποιήσει τη συγκεκριµένη 

δυνατότητα. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στου̋ 

χρονικού̋ περιορισµού̋ που θέτουν η υιοθέτηση 

του κανονισµού ΕΟΕΣ και η υποχρέωση 

θέσπιση̋ οικείων εθνικών διατάξεων από τα 

κράτη µέλη µε σκοπό την εφαρµογή του 

κανονισµού για τον ΕΟΕΣ. 

 

Η επιδιωκόµενη προσέγγιση που ακολουθεί η 

Επιτροπή επιζητά την άρση των εµποδίων για 

τη σύσταση νέων ΕΟΕΣ, εξασφαλίζοντα̋ 

παράλληλα τη συνέχιση και τη διευκόλυνση τη̋ 

λειτουργία̋ των ήδη συσταθέντων. Η Επιτροπή 

κρίνει ότι οι ανωτέρω προσαρµογέ̋ θα 

ενισχύσουν τη χρήση των ΕΟΕΣ, οι οποίοι µε τη 

σειρά του̋ θα συµβάλουν στη βελτίωση τη̋ 

συνεργασία̋ και τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ µεταξύ 

των δηµόσιων φορέων, χωρί̋ την περαιτέρω 

επιβάρυνση των εθνικών ή ευρωπἀκών 

διοικήσεων.    
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Ανακήρυξη του 2013 ω̋ Ανακήρυξη του 2013 ω̋ Ανακήρυξη του 2013 ω̋ Ανακήρυξη του 2013 ω̋     

‘Ευρωπἀκό Έτο̋ των Πολιτών’‘Ευρωπἀκό Έτο̋ των Πολιτών’‘Ευρωπἀκό Έτο̋ των Πολιτών’‘Ευρωπἀκό Έτο̋ των Πολιτών’    

 

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή πρότεινε στι̋ 11 

Αυγούστου 2011 να ανακηρυχθεί το 2013 

«Ευρωπἀκό έτο̋ των πολιτών». Με την 

ανακήρυξη του 2013 ω̋ «Ευρωπἀκού έτου̋ των 

πολιτών», η Ευρωπἀκή Επιτροπή πραγµατώνει 

την υπόσχεση που διατυπωνόταν στην έκθεση 

σχετικά µε την ιθαγένεια τη̋ Ε.Ε. και 

ανταποκρίνεται στο κάλεσµα του Ευρωπἀκού 

Κοινοβουλίου για ένα τέτοιο Έτο̋.  

Η ιθαγένεια τη̋ Ένωση̋ και τα δικαιώµατα που 

απορρέουν από αυτή είναι ένα̋ από του̋ 

κύριου̋ πυλώνε̋ τη̋ Ε.E. 20 έτη µετά τη 

θέσπιση τη̋ ιθαγένεια̋ τη̋ Ένωση̋, έχει 

συντελεσθεί χειροπιαστή πρόοδο̋, η οποία 

επηρεάζει άµεσα τη ζωή εκατοµµυρίων 

ανθρώπων. 

 

Σκοπό̋ του «Ευρωπἀκού έτου̋ των πολιτών» 

είναι να διευκολυνθεί η άσκηση από του̋ 

πολίτε̋ τη̋ Ένωση̋ του δικαιώµατό̋ του̋ να 

κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στο 

εσωτερικό τη̋ Ε.Ε., µε τη διασφάλιση τη̋ 

εύκολη̋ πρόσβαση̋ σε πληροφορίε̋ σχετικά µε 

τα δικαιώµατά του̋. 
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για την περίοδο 2014για την περίοδο 2014για την περίοδο 2014για την περίοδο 2014----2020202020202020    

 

Σύµφωνα µε την πρόσφατη Ανακοίνωση τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ προ̋ το Ευρωπἀκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο η κοινοτική 

χρηµατοδότηση για το ευρωπἀκό πρόγραµµα 

για τι̋ αδελφοποιήσει̋ πόλεων θα είναι κατά 

16 εκατ. ευρώ µικρότερη για την περίοδο 2014-

2020 (από 219 σε 203 εκατ. ευρώ). Σε αυτό το 

πλαίσιο θα δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην 

επικοινωνία µε το κοινό και σε µεγαλύτερε̋ 

συνέργιε̋ µεταξύ των επικοινωνιακών δράσεων 

τη̋ Επιτροπή̋ για να διασφαλιστεί ότι οι 

πολιτικέ̋ προτεραιότητε̋ τη̋ ΕΕ φθάνουν µε 

αποτελεσµατικό τρόπο στου̋ ευρωπαίου̋ 

πολίτε̋. Το πρόγραµµα ‘Ευρώπη για του̋ 

Πολίτε̋’ αποτελεί το µοναδικό εργαλείο που 

επιτρέπει στου̋ ευρωπαίου̋ πολίτε̋ να 

συµµετέχουν σε ευρωπἀκά θέµατα γενικού 

ενδιαφέροντο̋ – Συνθήκε̋ τη̋ ΕΕ, εκλογέ̋ για το 

Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο κ.α. Εποµένω̋, η 

πληροφόρηση και η επικοινωνία µε το ευρύ 

κοινό για τι̋ ευρωπἀκέ̋ πολιτικέ̋ συνιστά 

έναν ακόµη τρόπο ευαισθητοποίηση̋ των 

πολιτών για τα δικαιώµατά του̋. 

Περαιτέρω, η Ευρωπἀκή Επιτροπή προτίθεται 

να υποστηρίξει τι̋ εκπαιδευτικέ̋ και 

πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋ µέσω δύο 

χρηµατοδοτικών µέσων: 

 

 

    

 

Ειδικότερα, ο στόχο̋ του Έτου̋ είναι: 

 

� να ενισχύσει την ενηµέρωση των πολιτών 

σχετικά µε το δικαίωµά του̋ να 

διαµένουν ελεύθερα στο εσωτερικό τη̋ 

Ε.E.˙ 

� να ενισχύσει την ενηµέρωση των πολιτών 

σχετικά µε το πώ̋ µπορούν να 

αξιοποιήσουν τα δικαιώµατα που του̋ 

αναγνωρίζονται σε επίπεδο Ε.Ε. και από 

τι̋ πολιτικέ̋ τη̋ Ε.Ε. και να προωθήσει 

την ενεργό συµµετοχή του̋ στη χάραξη 

των πολιτικών τη̋ Ένωση̋˙ 

� να δώσει ώθηση στι̋ συζητήσει̋ σχετικά 

µε τον αντίκτυπο και τι̋ δυνατότητε̋ που 

προσφέρει το δικαίωµα τη̋ ελεύθερη̋ 

κυκλοφορία̋, ιδίω̋ από την άποψη τη̋ 

ενίσχυση̋ τη̋ συνοχή̋ και τη̋ 

αλληλοκατανόηση̋ των ανθρώπων. 

 

Ο προτεινόµενο̋ πρὁπολογισµό̋ για τι̋ 

δραστηριότητε̋ που προβλέπεται να ενταχθούν 

στο «Ευρωπἀκό έτο̋ των πολιτών 2013» ανέρ-

χεται σε 1 εκατ. ευρώ.  Η απόφαση θα πρέπει 

να εγκριθεί από το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και 

από το Συµβούλιο των Υπουργών µε τη «συνήθη 

νοµοθετική διαδικασία» (συναπόφαση).  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Το πρόγραµµα ‘Education Europe’ θα 

αντικαταστήσει τα υφιστάµενα προγράµµατα 

‘∆ια Βίου Μάθηση’, ‘Erasmus Mundus’ και 

‘Νεολαία εν δράσει’. Αυτό αναµένεται να 

αποφέρει µεγαλύτερη αποδοτικότητα και 

περισσότερε̋ συνεργασίε̋.  

Το νέο πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τρει̋ 

µορφέ̋ δράσεων:  

(α) ∆ιεθνική κινητικότητα σπουδαστών,  

(β) Συνεργασίε̋ µεταξύ εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων και του χώρου τη̋ εργασία̋,  

(γ) Υποστήριξη πολιτικών πρωτοβουλιών για την 

επιτυχή υλοποίηση των εθνικών δράσεων για 

την παιδεία. 

Επίση̋, προτείνεται η πρόβλεψη ενό̋ υπο-

προγράµµατο̋ για τον αθλητισµό. Το συνολικό 

ύψο̋ του προτεινόµενου πρὁπολογισµού για το 

εν λόγω πρόγραµµα ανέρχεται σε 15.2 δισ. 

ευρώ. 

Η ‘∆ηµιουργική Ευρώπη’ (Creative Europe) 

αποτελεί το δεύτερο χρηµατοδοτικό µέσο για τι̋ 

πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋ και την 

οπτικοακουστική βιοµηχανία. Ουσιαστικά το εν 

λόγω πρόγραµµα αντικαθιστά τα υφιστάµενα 

προγράµµατα Culture, MEDIA, MEDIA Mundus µε 

σκοπό να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στου̋ 

     

    

    

στόχου̋ τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020 και να 

αξιοποιηθεί πλήρω̋ το δυναµικό δηµιουργία̋ 

νέων θέσεων απασχόληση̋ του πολιτιστικού και 

δηµιουργικού τοµέα. Το πρόγραµµα θα ενισχυθεί  

από ένα καινοτόµο χρηµατοδοτικό µηχανισµό 

για τι̋ πολιτιστικέ̋ και δηµιουργικέ̋ 

βιοµηχανίε̋. Ο συνολικό̋ προτεινόµενο̋ 

πρὁπολογισµό̋ για το ανωτέρω πρόγραµµα 

φθάνει το 1.6 δισ. ευρώ. 
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Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ περιβαλλοντικών Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ περιβαλλοντικών Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ περιβαλλοντικών Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ περιβαλλοντικών 

δράσεων δήµων και περιφερειώνδράσεων δήµων και περιφερειώνδράσεων δήµων και περιφερειώνδράσεων δήµων και περιφερειών    
 

Οι ευρωπἀκοί δήµοι και περιφέρειε̋ µπορούν 

να αξιοποιήσουν το δυναµικό του ευρωπἀκού 

προγράµµατο̋ για το περιβάλλον (Life) και να 

  

 
 

γνωρίσουν τι̋ εµπειρίε̋ και πρακτικέ̋ των 

φορέων τη̋ αυτοδιοίκηση̋ που έχουν υλοποι-

ήσει άνω των 70 δράσεων στο πλαίσιο του εν 

λόγω προγράµµατο̋ µέσω ειδική̋ έκδοση̋, στην 

οποία αναλύονται οι τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ 

προκλήσει̋ στα πεδία των αειφόρων µεταφο-

ρών, τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋, τη̋ διαχείριση̋ 

υδάτινων πόρων και απορριµµάτων και του 

χωρικού σχεδιασµού.  
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∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   

Εγχειρίδιο δράσεων για µετανάστε̋ Εγχειρίδιο δράσεων για µετανάστε̋ Εγχειρίδιο δράσεων για µετανάστε̋ Εγχειρίδιο δράσεων για µετανάστε̋ 

τρίτη̋ ηλικία̋τρίτη̋ ηλικία̋τρίτη̋ ηλικία̋τρίτη̋ ηλικία̋    
 

Το Συµβούλιο ∆ήµων και Περιφερειών τη̋ 

Ευρώπη̋, σε συνεργασία µε την Επιτροπή των 

Περιφερειών και υπό την αιγίδα του Ευρωπἀκού 

Κοινοβουλίου, εξέδωσε έναν οδηγό στον οποίο 

περιλαµβάνονται όλε̋ εκείνε̋ οι πόλει̋ οι 

οποίε̋ βραβεύτηκαν για δράσει̋ που στόχευαν 

 

 
 

σε µετανάστε̋ τρίτη̋ ηλικία̋. Στον πρόσφατο 

διαγωνισµό, στον οποίο συµµετείχαν 34 τοπικέ̋ 

αρχέ̋ σε πανευρωπἀκό επίπεδο, οι πόλει̋ του 

Εδιµβούργου, του Κελζενκίρχεν και των 

Βρυξελλών ανακηρύχτηκαν νικήτριε̋ για τι̋ 

πρωτοβουλίε̋ ένταξη̋ των µεταναστών τρίτη̋ 

ηλικία̋ ω̋ ισότιµων εταίρων, υποστήριξη̋ τη̋ 

ενεργού γήρανση̋ και συµµετοχή̋ στα κοινά. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ccre.org/docs/ELAC_for_migrant_elderhttp://www.ccre.org/docs/ELAC_for_migrant_elderhttp://www.ccre.org/docs/ELAC_for_migrant_elderhttp://www.ccre.org/docs/ELAC_for_migrant_elder

s.EN.pdfs.EN.pdfs.EN.pdfs.EN.pdf    

∆ίκτυο Πόλεων τη̋ Καινοτόµου ∆ίκτυο Πόλεων τη̋ Καινοτόµου ∆ίκτυο Πόλεων τη̋ Καινοτόµου ∆ίκτυο Πόλεων τη̋ Καινοτόµου 

Κεραµική̋Κεραµική̋Κεραµική̋Κεραµική̋    

Τα τελευταία χρόνια, σε ευρωπἀκό επίπεδο,  η 

µετάβαση από τη βαριά βιοµηχανία̋, η οποία 

ολισθαίνει σε ανταγωνιστικότητα παγκοσµίω̋,  

 

     

σε ένα οικονοµικό µοντέλο, βασισµένο στην 

καινοτοµία, αδικεί όλο και περισσότερο πόλει̋ 

των οποίων η ιστορία και η οικονοµική 

ανάπτυξη συνιστούν εκ των ουκ άνευ όρου̋ σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση. Οι εννέα πόλει̋ που 

συµµετέχουν στο σχέδιο Αστικό ∆ίκτυο για την 

Καινοτοµία στην Κεραµική, στο πλαίσιο του 

προγράµµατο̋ URBACT, διαθέτουν ισχυρή 

παράδοση στην κεραµική βιοµηχανία και  

 

αναπτύσσουν από κοινού τοπικέ̋ πολιτικέ̋, 

προσαρµοσµένε̋ σε ένα µεταβαλλόµενο 

οικονοµικό πλαίσιο για να καταστήσουν την 

κεραµική ισχυρό πλεονέκτηµα για την εδαφική 

του̋ επικράτεια µε όρου̋ καινοτοµία̋, 

πολιτιστικού δυναµισµού και ελκυστικότητα̋. 

Ω̋ επιστέγασµα των δράσεών του̋, δηµοσιεύ-

τηκε πρόσφατα ένα εγχειρίδιο για την αντιµε-

τώπιση τη̋ κρίση̋, στο οποίο παρουσιάζονται  

οι πιο σχετικέ̋ δράσει̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ προ-

ώθηση̋ τη̋ καινοτοµία̋, τη̋ συνεργασία̋ 

βιοµηχανία̋ και πανεπιστηµίων, τη̋ αστική̋ 

ολοκλήρωση̋, του πολιτιστικού και τουριστικού 

δυναµικού και τη̋ αστική̋ ταυτότητα̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://urbact.eu/en/projects/innovationhttp://urbact.eu/en/projects/innovationhttp://urbact.eu/en/projects/innovationhttp://urbact.eu/en/projects/innovation----

creativity/unic/news/?newsid=590creativity/unic/news/?newsid=590creativity/unic/news/?newsid=590creativity/unic/news/?newsid=590 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   

∆ράσει̋ Τοπικών και Περιφερειακών ∆ράσει̋ Τοπικών και Περιφερειακών ∆ράσει̋ Τοπικών και Περιφερειακών ∆ράσει̋ Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών για την Ενεργό ΓήρανσηΑρχών για την Ενεργό ΓήρανσηΑρχών για την Ενεργό ΓήρανσηΑρχών για την Ενεργό Γήρανση 

Το 2012 είναι το Ευρωπἀκό Έτο̋ Ενεργού 

Γήρανση̋ και Αλληλεγγύη̋ µεταξύ των Γενεών 

και η βελτίωση των ευκαιριών για ενεργό 

γήρανση γενικότερα και για ανεξάρτητη 

διαβίωση αποτελούν πρόκληση για του̋ 

πολιτικού̋ και τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώ̋ 

καλούνται να δράσουν σε τοµεί̋ τελείω̋ διαφο-

ρετικού̋ όπω̋ η απασχόληση, η υγειονοµική 

περίθαλψη, οι κοινωνικέ̋ υπηρεσίε̋, η επιµόρ-

φωση των ενηλίκων, ο εθελοντισµό̋, η στέγαση,  

 

οι υπηρεσίε̋ ΤΠ και οι µεταφορέ̋. Το Ευρωπἀ-

κό Έτο̋ επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει του̋ 

πολίτε̋ στα ζητήµατα αυτά˙ πάνω απ’ όλα 

όµω̋ επιδιώκει να ενθαρρύνει όλου̋ του̋ 

φορεί̋ χάραξη̋ πολιτική̋ και τα ενδιαφερόµενα 

µέρη να θέσουν στόχου̋ και να αναλάβουν 

δράση για την επίτευξή του̋. Προ̋ τούτο, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφε-

ρειών και η ευρωπἀκή πλατφόρµα AGE εξέδω-

σαν εγχειρίδιο στο οποίο παρουσιάζονται 

παραδείγµατα επιχορηγούµενων σχεδίων των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών που προω-

θούν την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη 

µεταξύ των γενεών. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?lhttp://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?lhttp://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?lhttp://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?langIdangIdangIdangId

=el&catId=970&newsId=1065&furtherNews=yes#=el&catId=970&newsId=1065&furtherNews=yes#=el&catId=970&newsId=1065&furtherNews=yes#=el&catId=970&newsId=1065&furtherNews=yes#    

 

 

    

Ο κρίσιµο̋ ρόλο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ο κρίσιµο̋ ρόλο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ο κρίσιµο̋ ρόλο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ο κρίσιµο̋ ρόλο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ 

Πολιτική̋ για το µέλλον τη̋ Ευρώπη̋Πολιτική̋ για το µέλλον τη̋ Ευρώπη̋Πολιτική̋ για το µέλλον τη̋ Ευρώπη̋Πολιτική̋ για το µέλλον τη̋ Ευρώπη̋    

Το τελευταίο τεύχο̋ του περιοδικού PANORAMA 

που εκδίδει η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακή̋ 

Πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ εξετάζει 

τον επιβοηθητικό ρόλο τη̋ περιφερειακή̋ 

πολιτική̋ ώστε τα κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ να 

επιτύχουν του̋ στόχου̋ τη̋ στρατηγική̋ 

ΕΕ2020, δηλαδή υψηλά επίπεδα απασχόληση̋, 

παραγωγικότητα̋ και κοινωνική̋ συνοχή̋.  

 

Εν προκειµένω, εξετάζονται οι τρει̋ βασικοί 

πυλώνε̋ τη̋ στρατηγική̋ και ο τρόπο̋ µε τον 

οποίο η περιφερειακή πολιτική υποστηρίζει την 

ευφυή, αειφόρο και χωρί̋ αποκλεισµού̋ ανάπ-

τυξη, διασφαλίζοντα̋ την άµεση συµµετοχή των 

πολιτών στην εκπόνηση σχεδίων από τα κάτω 

και την αποδοτική χρήση των πόρων. Επίση̋, 

στο εν λόγω τεύχο̋ φιλοξενούνται συνεντεύξει̋ 

µε σηµαντικού̋ παράγοντε̋ σε ζητήµατα 

αειφόρου και περιεκτική̋ ανάπτυξη̋ σε 

περιφέρειε̋ και παρουσιάζονται σχέδια από 

όλη την Ευρώπη, τα οποία διευρύνουν  του̋ 

στόχου̋ τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

htthtthtthttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docg

ener/panorama/pdf/mag39/mag39_en.pdfener/panorama/pdf/mag39/mag39_en.pdfener/panorama/pdf/mag39/mag39_en.pdfener/panorama/pdf/mag39/mag39_en.pdf 
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα        

    

ΠόληΠόληΠόληΠόλη----πρότυπο πράσινη̋ ανάπτυξη̋πρότυπο πράσινη̋ ανάπτυξη̋πρότυπο πράσινη̋ ανάπτυξη̋πρότυπο πράσινη̋ ανάπτυξη̋

 

Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, η ιαπωνική πόλη  

Kitakyushu, τη̋ επαρχία̋ Fukuoka, αποτελεί 

µια πόλη-πρότυπο πράσινη̋ ανάπτυξη̋ που 

συνδυάζει το περιβάλλον µε την οικονοµία. Το 

πρόγραµµα του οργανισµού µε τίτλο   

 
 

 

‘Πρόγραµµα Πράσινε̋ Πόλει̋’ επιλέγει τι̋ 

πλέον περιβαλλοντικά ανεπτυγµένε̋ πόλει̋ 

ω̋ πρότυπα. Στόχο̋ του προγράµµατο̋ είναι 

η ανάλυση και αξιολόγηση των προσπαθειών 

των πόλεων και ακολούθω̋ η σύνταξη έκθεση̋ 

που διανέµεται στα κράτη-µέλη του 

οργανισµού. Εκτό̋ από την ιαπωνική πόλη, το 

Παρίσι, το Σικάγο και η Στοκχόλµη είναι µεταξύ 

των πόλεων που επιλέχθηκαν γι’ αυτό το 

σκοπό τον περασµένο Ιούλιο. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iclei.org/index.php?id=1487&tx_ttnehttp://www.iclei.org/index.php?id=1487&tx_ttnehttp://www.iclei.org/index.php?id=1487&tx_ttnehttp://www.iclei.org/index.php?id=1487&tx_ttne

ws[tt_news]=46ws[tt_news]=46ws[tt_news]=46ws[tt_news]=4693&tx_ttnews[backPid]=983&cHa93&tx_ttnews[backPid]=983&cHa93&tx_ttnews[backPid]=983&cHa93&tx_ttnews[backPid]=983&cHa

sh=db920769b9sh=db920769b9sh=db920769b9sh=db920769b9    

 

 

 

Εγχειρίδιο για τα Οικονοµικά των Εγχειρίδιο για τα Οικονοµικά των Εγχειρίδιο για τα Οικονοµικά των Εγχειρίδιο για τα Οικονοµικά των 

Οικοσυστηµάτων και τη̋ Βιοποικιλότητα̋Οικοσυστηµάτων και τη̋ Βιοποικιλότητα̋Οικοσυστηµάτων και τη̋ Βιοποικιλότητα̋Οικοσυστηµάτων και τη̋ Βιοποικιλότητα̋    

    

Το διεθνέ̋ δίκτυο πόλεων για τη βιοποικιλότητα 

(ICLEI) εξέδωσε πρόσφατα ένα εγχειρίδιο για τα 

οικονοµικά των οικοσυστηµάτων. Αυτό̋ ο 

πρακτικό̋ οδηγό̋ αναδεικνύει τον τρόπο µε τον 

οποίο οι υπηρεσίε̋ των οικοσυστηµάτων µπορούν 

να δηµιουργήσουν άµεσα οφέλη για τι̋ αστικέ̋ 

περιοχέ̋ ακόµη και στο πλαίσιο οικονοµικών 

περιορισµών. Τα υγιή οικοσυστήµατα αποτελούν  

 

 

 

τη βάση για τι̋ αειφόρε̋ πόλει̋, επηρεάζοντα̋ 

καταλυτικά την ευηµερία και την οικονοµική 

δραστηριότητα. Λαµβάνοντα̋ υπόψη το 

οικοσύστηµά του̋, οι εκπρόσωποι τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ µπορούν να λάβουν περισσότερο 

τεκµηριωµένε̋ αποφάσει̋ και να προβούν σε 

θετικέ̋ αλλαγέ̋, εξοικονοµώντα̋ δηµοτικού̋ 

πόρου̋ και ενισχύοντα̋ τι̋ τοπικέ̋ οικονοµίε̋, 

βελτιώνοντα̋ την ποιότητα ζωή̋ και την ασφάλεια 

των κατοίκων του̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iclei.org/index.php?id=12349http://www.iclei.org/index.php?id=12349http://www.iclei.org/index.php?id=12349http://www.iclei.org/index.php?id=12349 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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ευρωπἀκή βιοµηχανία και οι ευρωπαίοι  

καταναλωτέ̋ θα µπορούν να επωφεληθούν 

από τι̋ οικονοµίε̋ κλίµακα̋ που παρέχει η 

ενιαία ψηφιακή αγορά. Μετά από κάθε 

ενότητα ακολουθεί ένα̋ µη εξαντλητικό̋ 

κατάλογο̋ ερωτήσεων για την καθοδήγηση τη̋ 

συνεισφορά̋ των ενδιαφερόµενων µερών. 

 

Προθεσµία: 18 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 18 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 18 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 18 Νοεµβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/internal_market/consultationhttp://ec.europa.eu/internal_market/consultationhttp://ec.europa.eu/internal_market/consultationhttp://ec.europa.eu/internal_market/consultation

s/2011/audiovisual_en.htms/2011/audiovisual_en.htms/2011/audiovisual_en.htms/2011/audiovisual_en.htm    

    

∆ιεύρυνση Ευρωπἀκού Χώρου Έρευνα̋∆ιεύρυνση Ευρωπἀκού Χώρου Έρευνα̋∆ιεύρυνση Ευρωπἀκού Χώρου Έρευνα̋∆ιεύρυνση Ευρωπἀκού Χώρου Έρευνα̋

και Καινοτοµία̋και Καινοτοµία̋και Καινοτοµία̋και Καινοτοµία̋    

    

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή ξεκίνησε δηµόσια 

διαβούλευση για να εξεύρει τον τρόπο µε τον 

οποίο µπορεί να βελτιωθεί ριζικά το 

ευρωπἀκό ερευνητικό περιβάλλον. Στόχο̋ 

είναι η επίτευξη του Ευρωπἀκού Χώρου 

Έρευνα̋ (ΕΧΕ) έω̋ το 2014, µε τη δηµιουργία 

µια̋ πραγµατική̋ ενιαία̋ αγορά̋ για τη 

γνώση, την έρευνα και την καινοτοµία. Αυτό θα 

επιτρέψει στου̋ ερευνητέ̋, τα ερευνητικά 

ιδρύµατα και τι̋ επιχειρήσει̋ να κυκλοφορούν, 

ανταγωνίζονται και συνεργάζονται σε 

διασυνοριακό επίπεδο, αυξάνοντα̋ το 

αναπτυξιακό δυναµικό. 

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τι̋ απαντήσει̋ 

που θα δοθούν σε αυτέ̋ και σε πολλέ̋ άλλε̋ 

ερωτήσει̋ προκειµένου να οριστικοποιήσει την 

πρότασή τη̋ για ένα ενισχυµένο πλαίσιο ΕΧΕ, η 

οποία θα δηµοσιευθεί πριν από τα τέλη του 

2012. Το πλαίσιο θα βελτιστοποιήσει τον 

συντονισµό τη̋ χρηµατοδότηση̋ τη̋ έρευνα̋ 

διαµέσου των συνόρων των κρατών µελών, 

βελτιώνοντα̋ τον βαθµό απόδοση̋ και την 

απήχηση τη̋ ευρωπἀκή̋ έρευνα̋. 

 

Προθεσµία: 30 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 30 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 30 Νοεµβρίου 2011Προθεσµία: 30 Νοεµβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/http://ec.europa.eu/research/consultations/era/http://ec.europa.eu/research/consultations/era/http://ec.europa.eu/research/consultations/era/
consultation_en.htmconsultation_en.htmconsultation_en.htmconsultation_en.htm 

∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

    

Πράσινη βίβλο̋ για τη διαδικτυακή Πράσινη βίβλο̋ για τη διαδικτυακή Πράσινη βίβλο̋ για τη διαδικτυακή Πράσινη βίβλο̋ για τη διαδικτυακή 

διανοµή οπτικοακουστικών έργων στην διανοµή οπτικοακουστικών έργων στην διανοµή οπτικοακουστικών έργων στην διανοµή οπτικοακουστικών έργων στην 

Ευρωπἀκή Ένωση: ευκαιρίε̋ και Ευρωπἀκή Ένωση: ευκαιρίε̋ και Ευρωπἀκή Ένωση: ευκαιρίε̋ και Ευρωπἀκή Ένωση: ευκαιρίε̋ και 

προβλήµατα στην πορεία προ̋ την προβλήµατα στην πορεία προ̋ την προβλήµατα στην πορεία προ̋ την προβλήµατα στην πορεία προ̋ την 

ενιαία ψηφιακή αγοράενιαία ψηφιακή αγοράενιαία ψηφιακή αγοράενιαία ψηφιακή αγορά    
 
Η εν θέµατι πράσινη βίβλο̋ δηµοσιεύτηκε στο 

πλαίσιο τη̋ στρατηγική̋ «Ευρώπη 2020», η 

οποία έχει ω̋ στόχο την προώθηση τη̋ 

έξυπνη̋, βιώσιµη̋ και χωρί̋ αποκλεισµού̋ 

ανάπτυξη̋ στην Ευρώπη, του Ψηφιακού θεµατο-

λογίου για την Ευρώπη και τη̋ ανακοίνωση̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ «Η ενιαία αγορά για τα δικαιώµατα 

διανοητική̋ ιδιοκτησία̋» («στρατηγική για τα 

∆∆Ι»). Όπω̋ ορίζεται στη στρατηγική για τα ∆∆Ι, 

παρότι το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα, οι επιγ-

ραµµικέ̋ αγορέ̋ στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι 

κατακερµατισµένε̋ εξαιτία̋ των πολυάριθµων 

εµποδίων, ενώ δεν έχει επιτευχθεί ακόµη µια 

ενιαία αγορά. Η πράσινη βίβλο̋ έχει ω̋ στόχο 

να συµβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακή̋ ενιαία̋ 

αγορά̋ ξεκινώντα̋ δηµόσια συζήτηση ειδικά 

για τι̋ ευκαιρίε̋ και τι̋ προκλήσει̋ τη̋ επιγ-

ραµµική̋ διανοµή̋ οπτικοακουστικών έργων. Το 

ανωτέρω έγγραφο εστιάζει στι̋ τεχνολογικέ̋ 

εξελίξει̋ στη διανοµή και στην πρόσβαση σε 

οπτικοακουστικά και κινηµατογραφικά έργα και 

επιδιώκει την έναρξη µια̋ δηµόσια̋ συζήτηση̋ 

σχετικά µε τι̋ επιλογέ̋ πολιτική̋ για την 
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋     

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο 

∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPAEIPAEIPAEIPA))))    
 

 
    

EU Tourism Policies and Programmes EU Tourism Policies and Programmes EU Tourism Policies and Programmes EU Tourism Policies and Programmes ---- Challenges  Challenges  Challenges  Challenges 

and Opportunities for the Futureand Opportunities for the Futureand Opportunities for the Futureand Opportunities for the Future    

Ηµεροµηνία: 8888----9 Νοεµβρίου 20119 Νοεµβρίου 20119 Νοεµβρίου 20119 Νοεµβρίου 2011 

Τόπο̋: ΒαΒαΒαΒαρκελώνηρκελώνηρκελώνηρκελώνη    

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4773http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4773http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4773http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4773    

    

How to Build a Successful European Partnership for How to Build a Successful European Partnership for How to Build a Successful European Partnership for How to Build a Successful European Partnership for 

Better Use of EU Funds ?Better Use of EU Funds ?Better Use of EU Funds ?Better Use of EU Funds ?    

Ηµεροµηνία: 9999----11 Νοεµβρίου 201111 Νοεµβρίου 201111 Νοεµβρίου 201111 Νοεµβρίου 2011 

Τόπο̋: Βαρκελώνη Βαρκελώνη Βαρκελώνη Βαρκελώνη    

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activactivactivactivityityityity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4367=4367=4367=4367    

    

Using EU Structural and Cohesion Funds Effectively Using EU Structural and Cohesion Funds Effectively Using EU Structural and Cohesion Funds Effectively Using EU Structural and Cohesion Funds Effectively 

in Publicin Publicin Publicin Public----Private Partnerships (PPP) Private Partnerships (PPP) Private Partnerships (PPP) Private Partnerships (PPP) ---- Challenges  Challenges  Challenges  Challenges 

and Opportunitiesand Opportunitiesand Opportunitiesand Opportunities    

Ηµεροµηνία: 14141414----15 Νοεµβρίου 201115 Νοεµβρίου 201115 Νοεµβρίου 201115 Νοεµβρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=433http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=433http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=433http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4339999    

    

Supporting SME and Enterprise Development Supporting SME and Enterprise Development Supporting SME and Enterprise Development Supporting SME and Enterprise Development 

through EU Programmes and Policies through EU Programmes and Policies through EU Programmes and Policies through EU Programmes and Policies     

Ηµεροµηνία: 17171717----18 Νοεµβρίου 201118 Νοεµβρίου 201118 Νοεµβρίου 201118 Νοεµβρίου 2011 

Τόπο̋: Βρυξέλλε̋Βρυξέλλε̋Βρυξέλλε̋Βρυξέλλε̋    

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4352=4352=4352=4352    

    

Management and Control Structures for Migration Management and Control Structures for Migration Management and Control Structures for Migration Management and Control Structures for Migration 

FundsFundsFundsFunds    

Ηµεροµηνία: 17171717----18 Νοεµβρίου 201118 Νοεµβρίου 201118 Νοεµβρίου 201118 Νοεµβρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4387=4387=4387=4387    
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How to Develop a Convincing Project Strategy for How to Develop a Convincing Project Strategy for How to Develop a Convincing Project Strategy for How to Develop a Convincing Project Strategy for 

EU Funding: Dos and Donts for Local and RegiEU Funding: Dos and Donts for Local and RegiEU Funding: Dos and Donts for Local and RegiEU Funding: Dos and Donts for Local and Regional onal onal onal 

Actors Actors Actors Actors     

Ηµεροµηνία: 21212121----23 Νοεµβρίου 201123 Νοεµβρίου 201123 Νοεµβρίου 201123 Νοεµβρίου 2011 

Τόπο̋: ΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνη    

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4359=4359=4359=4359    

    

Managing Change in Public AdministrationManaging Change in Public AdministrationManaging Change in Public AdministrationManaging Change in Public Administration 

Ηµεροµηνία: 21212121----22 22 22 22 ΝοεµβρίουΝοεµβρίουΝοεµβρίουΝοεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: Μάαστριχτ Μάαστριχτ Μάαστριχτ Μάαστριχτ    

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eeeeipaipaipaipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4330=4330=4330=4330    

    

EUEUEUEU    ExternalExternalExternalExternal    RelationsRelationsRelationsRelations    andandandand    EuropeanEuropeanEuropeanEuropean----LevelLevelLevelLevel    

DiplomacyDiplomacyDiplomacyDiplomacy    

Ηµεροµηνία: 28282828----29 Νοεµβρίου 201129 Νοεµβρίου 201129 Νοεµβρίου 201129 Νοεµβρίου 2011 

Τόπο̋: Μάαστριχτ Μάαστριχτ Μάαστριχτ Μάαστριχτ    

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4385=4385=4385=4385    

    

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

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

Ηµεροµηνία: 28282828----29 Νοεµβρίου 201129 Νοεµβρίου 201129 Νοεµβρίου 201129 Νοεµβρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4324http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4324http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4324http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4324    

    

TutorialTutorialTutorialTutorial: : : : ProjectProjectProjectProject    CycleCycleCycleCycle    ManagementManagementManagementManagement: : : : AAAA    TechnicalTechnicalTechnicalTechnical    

GuideGuideGuideGuide        

Ηµεροµηνία: 30 Νοεµβρίου 30 Νοεµβρίου 30 Νοεµβρίου 30 Νοεµβρίου –––– 2 ∆εκεµβρί 2 ∆εκεµβρί 2 ∆εκεµβρί 2 ∆εκεµβρίου 2011ου 2011ου 2011ου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4327http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4327http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4327http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4327    
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Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋    

Clusters andClusters andClusters andClusters and Regional Development. Critical  Regional Development. Critical  Regional Development. Critical  Regional Development. Critical 

Reflections and ExplorationsReflections and ExplorationsReflections and ExplorationsReflections and Explorations    

 

 

Σελ.320 

Bjorn Asheim 

Εκδ. Taylor & Francis 

Χρησιµοποιώντα̋ διεθνή παραδείγµατα, στο 

ανωτέρω εγχειρίδιο γίνεται µια κριτική 

παρουσίαση τη̋ θεωρία̋ των περιφερειακών 

συµπλεγµάτων, των πλεονεκτηµάτων και των 

περιορισµών του̋. Κατά τη διάρκεια τη̋ 

τελευταία̋ δεκαετία̋, το µοντέλο των 

συµπλεγµάτων θεωρείται εργαλείο για την 

προώθηση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋, τη̋ 

καινοτοµία̋ και τη̋ µεγέθυνση̋ σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, παρά 

τη δηµοτικότητά του, δείχνει προβληµατικό, 

ιδιαίτερα, όταν παραβλέπονται  θεµελιώδη 

εννοιολογικά, θεωρητικά και πρακτικά ζητήµατα. 

Προ̋ τούτο, καλύπτοντα̋ τα ζητήµατα τη̋ φύση̋, 

τη̋ χρήση̋ και αποτελεσµατικότητα̋ των 

συµπλεγµάτων, το εν θέµατι βιβλίο προσθέτει την 

απούσα από την βιβλιογραφία θεωρητική και 

εµπειρική αξιολόγηση αυτών των σύγχρονων 

µοντέλων περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋. 

 

  

Μεταφορέ̋ και Περιφερειακή ΑνάπτυξηΜεταφορέ̋ και Περιφερειακή ΑνάπτυξηΜεταφορέ̋ και Περιφερειακή ΑνάπτυξηΜεταφορέ̋ και Περιφερειακή Ανάπτυξη    

 

Σελ.160 

Μανώλη̋ Χριστοφάκη̋ 

Εκδ. ∆ΙΟΝΙΚΟΣ 

Tηλ:  210 38 01777 

 

Οι υποδοµέ̋ αποτελούν ένα από τα κύρια 

παραδοσιακά µέσα τη̋ περιφερειακή̋ πολιτική̋, 

µε αµείωτη αξία στη σύγχρονη εποχή. Ω̋ µία από 

τι̋ σηµαντικότερε̋ κατηγορίε̋ του είδου̋, οι 

υποδοµέ̋ µεταφορών κατέχουν καθοριστικό ρόλο 

στην εξέλιξη τη̋ οικονοµία̋, στην άνοδο του 

επιπέδου ανάπτυξη̋ και στη µείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων. Για τον λόγο αυτόν, 

παραµένουν διαχρονικά στο επίκεντρο των 

δηµόσιων αναπτυξιακών πολιτικών. Ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια, µε την παγκοσµιοποίηση τη̋ 

οικονοµία̋, την προσπάθεια ολοκλήρωση̋ του 

ευρωπἀκού χώρου και σε συνδυασµό µε τη 

συνεχή διεύρυνση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ και την 

ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση̋ τη̋ οικονοµική̋ και 

τη̋ κοινωνική̋ συνοχή̋ τη̋, η πολιτική για τι̋ 

υποδοµέ̋ µεταφορών αποτελεί αντικείµενο όχι 

µόνο των κρατών και των επιµέρου̋ χωρικών-

διοικητικών ενοτήτων του̋, αλλά και τη̋ E.E. 

συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται χρήσιµη 

κάθε προσπάθεια σκιαγράφηση̋ τη̋ 

αναγκαιότητα̋, αποτύπωση̋ του ρόλου των 

υποδοµών µεταφορών και παρουσίαση̋ τη̋ 

σχετική̋ πολιτική̋ στην Ευρωπἀκή Ένωση  και 

την Ελλάδα. Προ̋ αυτή την κατεύθυνση κινείται το 

παρόν βιβλίο. 
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Ε λλη ν ικ ή

    

    

    

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
 

Τηλ: 210 3744735 
Fax: 210 3744713 

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

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το µηνιαίο ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπἀκών Θεµάτων τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ 

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

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

κάνετε µέσω τη̋ κάτωθι ηλεκτρονική̋ διεύθυνση̋:  

a.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gr 
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Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋    

� Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ 

� Ισότητα Φύλων και Οικονοµική 

Κρίση 

� Συνέδριο για την Πολιτιστική 

Κληρονοµιά των Πόλεων 

� Η διακήρυξη για του̋ Πολίτε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ 

� Η Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Πολιτική̋ 

Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ 

� Οδηγό̋ για την Εδαφική 

Συνεργασία 

� Σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ 

Αγροτική̋ Πολιτική̋ 

� Η εδαφική συνεργασία στη Μεσόγειο: Η 
Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου 

 
 

                                                                                            

 Ευρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά Προγράµµατα    

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Προσκλήσεις-Προθεσµίες Σε αυτό το τεύχο̋Σε αυτό το τεύχο̋Σε αυτό το τεύχο̋Σε αυτό το τεύχο̋    

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 

 

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 3 

 

∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 5 

 

Ευρωπαϊκά Θέµατα 6 

 

∆ιεθνή Θέµατα 10 

 

∆ιαβουλεύσει̋                                               11                                    

 

Σεµινάρια Κατάρτισης 12 

 
Η Βιβλιοθήκη τη̋  Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋    13            
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Ε λλη ν ικ ή

1.1.1.1.    Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋        

τη̋ Ευρώπη̋τη̋ Ευρώπη̋τη̋ Ευρώπη̋τη̋ Ευρώπη̋    

(7(7(7(7οοοο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα----Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα 

και την  Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ)και την  Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ)και την  Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ)και την  Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ)    

 

Στην Ανακοίνωση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ µε τίτλο 

‘Επενδύοντα̋ στην Ανάπτυξη Τεχνολογιών χαµηλών 

εκποµπών άνθρακα’ (2009) επισηµάνθηκε ότι η 

Πρωτοβουλία Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋ θα ήταν 

το καταλληλότερο µέσο για να καταστεί η παραγωγή 

και χρήση τη̋ ενέργεια̋ στι̋ πόλει̋ περισσότερο 

βιώσιµη και αποδοτική. Στη συνέχεια, το Νοέµβριο του 

2010, στην Ανακοίνωση τη̋ Επιτροπή̋ ‘Ενέργεια 2020 

- Μια Στρατηγική για ανταγωνιστική, βιώσιµη και 

ασφαλή ενέργεια’ τονίστηκε ότι οι Ευφυεί̋ Πόλει̋ θα 

συνέβαλαν στην  ανάπτυξη µεγάλη̋ κλίµακα̋ 

καινοτόµων τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών 

άνθρακα. Τέλο̋, στι̋ 4 Φεβρουαρίου τ.ε., το 

Ευρωπἀκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 

εκκινήσει την πρωτοβουλία για ‘ενεργειακά 

αποδοτικέ̋ λύσει̋ στι̋ πόλει̋’. 



 

Η Πρωτοβουλία θα βασιστεί σε άλλε̋ πρωτοβουλίε̋ 

του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών 

(ΣΣΕΤ), ιδιαίτερα στην Πρωτοβουλία Solar Europe και 

στην Πρωτοβουλία European Electricity Grid όπω̋ και 

σε µία σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για 

Κτίρια και Πράσινα Αυτοκίνητα στο πλαίσιο τη̋ ΕΕ, 

η οποία δηµιουργήθηκε µε αφορµή το Ευρωπἀκό 

Σχέδιο για την Ανάκαµψη τη̋ Οικονοµία̋.  

Η πρώτη πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων 

δηµοσιεύθηκε στι̋ 19 Ιουλίου τ.ε. και αφορά την 

επιλογή  σχεδίων στα ζητήµατα τη̋ ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋, ενεργειακών δικτύων και 

παραγωγή̋ ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋, καθώ̋ 

και θέµατα όπω̋ η θέρµανση, οι µεταφορέ̋, η 

διαχείριση απορριµµάτων και υδάτινων πόρων 

συνολικού πρὁπολογισµού 40 εκατ. ευρώ. Σε 

καθένα από τα σχέδια θα πρέπει να συµµετάσχουν 

τουλάχιστον 3 πόλει̋. Τα κτίρια, οι δηµόσιε̋ 

µεταφορέ̋ και τα ενεργειακά πλέγµατα αποτελούν 

τι̋ τρει̋ επιλέξιµε̋ θεµατικέ̋ δράσει̋ τη̋ εν λόγω 

πρόσκληση̋. 

Προθεσµία: 1 ∆εκεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 ∆εκεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 ∆εκεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 ∆εκεµβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋    

Υπόψιν κκ. Γ. Μαζιώτη και Κων/νο Καραµάνη 

Τηλ: 210-7273925 & 210-7273918 

Ιστοσελίδα πρόσκληση̋: http://ec.europa.eu/research/ 

participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-

SMARTCITIES-2012 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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Κατόπιν τούτου, µε τη συµµετοχή άνω των 500 

εκπροσώπων φορέων τη̋ ευρωπἀκή̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ και επιχειρήσεων 

πραγµατοποιήθηκε στι̋ 21 Ιουνίου τ.ε. στι̋ 

Βρυξέλλε̋ το ιδρυτικό συνέδριο τη̋ Κοινοτική̋ 

Πρωτοβουλία̋ «Ευρωπἀκέ̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ και 

Κοινότητε̋». Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει ω̋ 

στόχο να ενισχύσει τη διάδοση των ορθών 

πρακτικών των τοπικών αρχών για θέµατα 

ενέργεια̋  και να διευκολύνει την ανταλλαγή 

γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Μέσω αυτού, η Επιτροπή 

επιθυµεί να καταστήσει εµπορικά ενδιαφέρουσε̋ 

τι̋ τεχνολογίε̋  και λύσει̋ χαµηλών εκποµπών 

άνθρακα , µε τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακα̋ 

µε τη βοήθεια αστικών projects. 

Εν προκειµένω, η εν λόγω πρωτοβουλία θα 

υποστηρίξει έναν περιορισµένο αριθµό σχετικά 

µεγάλων πόλεων και περιφερειών που λαµβάνουν 

πρωτοπόρα µέτρα για την επίτευξη φιλόδοξων 

κλιµατικών στόχων µέσω τη̋ βιώσιµη̋ χρήση̋ και 

παραγωγή̋ ενέργεια̋. Αυτό θα απαιτήσει 

συστηµικέ̋ προσεγγίσει̋ και οργανωτική 

καινοτοµία, περιλαµβάνοντα̋ την ενεργειακή 

απόδοση, τι̋ τεχνολογίε̋ χαµηλών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα και την έξυπνη διαχείριση 

τη̋ προσφορά̋ και ζήτηση̋. Συγκεκριµένα, τα 

µέτρα στα πεδία των κτιρίων, των τοπικών 

ενεργειακών δικτύων και των µεταφορών θα 

αποτελέσουν τι̋ κύριε̋ συνιστώσε̋ τη̋ 

Πρωτοβουλία̋.  

 

 



Στο πλαίσιο του Προγράµµατο̋ διοργανώθηκαν 

πέντε διαφορετικά συνέδρια µε τη συνδροµή 

διακεκριµένων επιστηµόνων και διεθνών 

προσκεκληµένων που έδωσαν ενεργό παρών κατά 

τη διάρκεια των εργασιών του.  

  

 

Ο πρὁπολογισµό̋ του προγράµµατο̋ που είχε 

χρονική διάρκεια δύο χρόνια από την 1η Μαρτίου 

2010 έω̋ και 27 Φεβρουαρίου 2012 αφορούσε την 

χρηµατοδότηση δράσεων σε 4 ∆ήµου̋ (Θεσσα-

λονίκη̋, Λεµεσού, Φιλιππούπολη̋ και Ηρακλείου) 

και ανέρχεται στο ποσό των 150.000 περίπου 

ευρώ. Η χρηµατοδότηση αφορούσε στην 

ανάπτυξη ενό̋ οργανωµένου οδηγού ένταξη̋ 

κοινωνικών οµάδων όπω̋ οι γυναίκε̋, τα ΑΜΕΑ, 

οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε κινητικά 

προβλήµατα.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Ηρακλείου 

Τµήµα Ευρωπἀκών Προγραµµάτων 

Υπόψιν κα. Ιωάννα Καρυωτάκη 

Τηλ: 2810 331286 - 287 
E-mail: kariotaki-i@heraklion.gr 

 Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα 

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1.1.1.1.    ∆ήµο̋ ∆ήµο̋ ∆ήµο̋ ∆ήµο̋ ΗρακλείουΗρακλείουΗρακλείουΗρακλείου: : : :     

Ισότητα τωνΙσότητα τωνΙσότητα τωνΙσότητα των Φύλων & Οικονοµική Κρίση Φύλων & Οικονοµική Κρίση Φύλων & Οικονοµική Κρίση Φύλων & Οικονοµική Κρίση    

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

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

Ο ∆ήµο̋ Ηρακλείου µέσω του Τµήµατο̋ 

Ευρωπἀκών Προγραµµάτων  προχώρησε στην 

διοργάνωση συνεδρίου µε τίτλο «Η Ισότητα των 

∆ύο Φύλων σε περίοδο Οικονοµική̋ Κρίση̋» από 

τι̋ 26/6/2011 έω̋ την 1/7/2011 µέσω του 

προγράµµατο̋ «Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋» µε 

θέµα την «Κοινωνικοποίηση των εξαρτωµένων 

ατόµων µέσα στα πλαίσια τη̋ πρακτική̋ 

εφαρµογή̋ του Ευρωπἀκού Χάρτη Ισότητα̋ των 

Φύλων στι̋ τοπικέ̋ κοινωνίε̋». Στι̋ εργασίε̋ του 

συνεδρίου έλαβαν µέρο̋ ω̋ οµιλητέ̋ αξιόλογοι 

επιστήµονε̋ και εκπρόσωποι παραγωγικών 

φορέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Κατά τη διάρκεια τoυ συνεδρίου εκφράστηκαν οι 

προβληµατισµοί των συµµετεχόντων από όλα τα 

κράτη- µέλη για την οικονοµική κρίση και 

παρουσιάστηκαν χρήσιµα συµπεράσµατα για τον 

ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι φορεί̋ 

Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ αλλά και τα γυναικεία 

σωµατεία για την έξοδο από αυτήν. 
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2. 2. 2. 2. ∆ήµο̋∆ήµο̋∆ήµο̋∆ήµο̋    ΤρικκαίωνΤρικκαίωνΤρικκαίωνΤρικκαίων: : : :     

Έξυπνε̋Έξυπνε̋Έξυπνε̋Έξυπνε̋    Οικίε̋ Ασθενών µε ΆνοιαΟικίε̋ Ασθενών µε ΆνοιαΟικίε̋ Ασθενών µε ΆνοιαΟικίε̋ Ασθενών µε Άνοια        

(7(7(7(7οοοο Πρόγρα Πρόγρα Πρόγρα Πρόγραµµαµµαµµαµµα----Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την 

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

στην ΕΕ)στην ΕΕ)στην ΕΕ)στην ΕΕ)    
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν το 2o Workshop για 

το έργο ΙSISEMD τηλε-παρακολούθηση̋ «έξυπνων 

οικιών» ασθενών µε άνοια, στο πλαίσιο του 7ου 

Π.Π. για την Έρευνα και την Τεχνολογική 

Ανάπτυξη στην ΕΕ, από το ∆ήµο Τρικκαίων, 

καθώ̋ και το Workshop από του̋ εκπρόσωπου̋ 

των τεσσάρων ευρωπἀκών ∆ήµων που 

συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα (Τρίκαλα-

Ελλάδα, Frederikshavn-∆ανία, Lappeenranta-

Φινλανδία, Belfast-Ηνωµένο Βασίλειο) και του̋ 

τεχνικού̋ εταίρου̋, όπου έγινε η παρουσίαση τη̋ 

πορεία̋ και ολοκλήρωση̋ του Ευρωπἀκού 

Προγράµµατο̋ ISISEMD στο ∆ήµο Τρικκαίων του̋ 

τελευταίου̋ 12 µήνε̋. Το ISISEMD αποτέλεσε µία 

ακόµη πρωτοποριακή υπηρεσία του ∆ήµου 

Τρικκαίων, µε στόχο την αναβάθµιση και 

επέκταση των υπαρχόντων υπηρεσιών τηλε-

φροντίδα̋, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών.  

Συγκεκριµένα, µέσω του ευρωπἀκού 

προγράµµατο̋ ISISEMD www.isisemd.eu 

εξοπλίστηκαν εδώ και ένα χρόνο δωρεάν 

κατοικίε̋ ασθενών µε ήπια άνοια, που 

επιθυµούσαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα 

µετατρέποντα̋ έτσι το σπίτι του̋ σε «έξυπνε̋ 

 

οικίε̋», οι οποίε̋ είναι σε θέση να ειδοποιούν 

το κέντρο τηλεπρόνοια̋ του ∆ήµου Τρικκαίων 

ή/και του̋ συγγενεί̋ του ασθενή για κάποιο 

πρόβληµα ή κίνδυνο λόγω προβληµάτων 

µνήµη̋ του ασθενή. Οι "έξυπνε̋" αυτέ̋ οικίε̋ 

διαθέτουν αισθητήρε̋, που είναι σε θέση να 

ειδοποιούν το κέντρο τηλεπρόνοια̋ και του̋ 

συγγενεί̋ του ασθενού̋ για κάποιο πρόβληµα 

ή κίνδυνο, λόγω των προβληµάτων µνήµη̋ του 

ασθενού̋ (π.χ. ξεχασµένο διακόπτη ηλεκτρική̋ 

κουζίνα̋, ανοιχτή πόρτα, απώλεια 

προσανατολισµού σε εξωτερικό χώρο, 

αδυναµία εκτέλεση̋ µια̋ εργασία̋ κτλ). 

 

Στο Πρόγραµµα ISISEMD (Intelligent System for 

ιndependent living and self – care of seniors with 

cognitive problems οr mild dementia) 

συµµετέχουν συνολικά 12 εταίροι από όλη την 

Ευρώπη, όπω̋ ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστήµια, πάροχοι υπηρεσιών 

ηλεκτρονική̋ υγεία̋ κι εταιρίε̋ νέων 

τεχνολογιών. Από την Ελλάδα συµµετέχει ο 

∆ήµο̋ Τρικκαίων σε συνεργασία µε την 

εταιρεία Converge ICT Solutions & Services Α.Ε., 

µέλο̋ του οµίλου PRC Group , καθώ̋ και το 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο 

Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

(ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.     

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Τρικκαίων 

Ε-Trikala Α.Ε. 

Στρατηγού Σαράφη 44 

42100 Τρίκαλα 

Τηλ: 24310 22899 

Ιστοσελίδα έργου: http://www.isisemd.eu/ 
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Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

Αστικό̋ ∆ηµόσιο̋ Χώρο̋Αστικό̋ ∆ηµόσιο̋ Χώρο̋Αστικό̋ ∆ηµόσιο̋ Χώρο̋Αστικό̋ ∆ηµόσιο̋ Χώρο̋----    

Οικονοµικά και Οικονοµικά και Οικονοµικά και Οικονοµικά και ∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση    

 ( ( ( (Κατοβίτσε, 1Κατοβίτσε, 1Κατοβίτσε, 1Κατοβίτσε, 1----2 ∆εκεµβρίου2 ∆εκεµβρίου2 ∆εκεµβρίου2 ∆εκεµβρίου 2011) 2011) 2011) 2011)    

 

Το Πανεπιστήµιο Οικονοµικών του Κατοβίτσε (Πολω-

νία) διοργανώνει συνέδριο µε θέµα την οικονοµική  

αξία του δηµόσιου χώρου και, εν προκειµένω, τι̋  

 

 
 

µεθόδου̋ οικονοµική̋ εκτίµηση̋ του αστικού δηµό-

σιου χώρου και του αστικού τοπίου, τη διακυβέρνη-  

ση του αστικού δηµόσιου χώρου, τη δηµιουργία νέων 

λειτουργιών και τι̋ χρήσει̋ του δηµόσιου χώρου κ.α.

 

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....ersaersaersaersa....orgorgorgorg////homehomehomehome////articlearticlearticlearticle////urbanurbanurbanurban----publicpublicpublicpublic----

spacespacespacespace----economicseconomicseconomicseconomics----andandandand    

    

Η Πολιτιστική Κληρονοµιά των ΠόλεωνΗ Πολιτιστική Κληρονοµιά των ΠόλεωνΗ Πολιτιστική Κληρονοµιά των ΠόλεωνΗ Πολιτιστική Κληρονοµιά των Πόλεων    

 ( ( ( (Βερολίνο, 8Βερολίνο, 8Βερολίνο, 8Βερολίνο, 8----9999 ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου 2011) 2011) 2011) 2011)    

 

Το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, 

Κατασκευών και Αστική̋ Ανάπτυξη̋ τη̋ Γερµανία̋ 

διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα την 

κληρονοµιά και τη µνήµη των πόλεων καθώ̋ και τι̋ 

νέε̋ ευκαιρίε̋ για µια ολοκληρωµένη αστική 

ανάπτυξη. Ο ρόλο̋ των πόλεων, του πολιτισµού και 

τη̋ συντήρηση̋ τη̋ ιστορική̋ κληρονοµιά̋ σε 

συνδυασµό µε εθνικέ̋ και διεθνεί̋ βέλτιστε̋ 

πρακτικέ̋ θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτηση̋ 

σχετικά µε την ευρωπἀκή πολιτική για την 

αρχιτεκτονική κληρονοµιά. Ευρωπἀκά δίκτυα και  

 

 
 

εθνικοί φορεί̋ καλούνται για ανταλλαγή 

απόψεων, προσεγγίσεων και ιδεών για τη 

διατήρηση και ανάπτυξη τη̋ ιστορική̋ 

κληρονοµιά̋ στην ευρωπἀκή πόλη του αύριο. 

    

Πληρφορίε̋:Πληρφορίε̋:Πληρφορίε̋:Πληρφορίε̋:    

http://www.welterbeprogramm.de/cln_030/sid_06http://www.welterbeprogramm.de/cln_030/sid_06http://www.welterbeprogramm.de/cln_030/sid_06http://www.welterbeprogramm.de/cln_030/sid_06

D8288FBFF7C046239A201D18A9A4E4/INUW/DE/HD8288FBFF7C046239A201D18A9A4E4/INUW/DE/HD8288FBFF7C046239A201D18A9A4E4/INUW/DE/HD8288FBFF7C046239A201D18A9A4E4/INUW/DE/H

ome/homepage__node.html?__nnn=trueome/homepage__node.html?__nnn=trueome/homepage__node.html?__nnn=trueome/homepage__node.html?__nnn=true    

    

Η Αστική ∆ιάσταση τη̋ Πολιτική̋ Η Αστική ∆ιάσταση τη̋ Πολιτική̋ Η Αστική ∆ιάσταση τη̋ Πολιτική̋ Η Αστική ∆ιάσταση τη̋ Πολιτική̋ 

Συνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕ    

((((Βαρσοβία, 8Βαρσοβία, 8Βαρσοβία, 8Βαρσοβία, 8----9 ∆εκεµβρίου9 ∆εκεµβρίου9 ∆εκεµβρίου9 ∆εκεµβρίου 2011) 2011) 2011) 2011)    

 

Οι πρακτικέ̋ όψει̋ τη̋ αστική̋ διάσταση̋ τη̋ 

πολιτική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ και εν προκειµένω του 

ρόλου των πόλεων στην υλοποίηση τη̋ 

στρατηγική̋ ΕΕ2020 αποτελεί το θέµα του 4ου 

ετήσιου συνεδρίου του ευρωπἀκού δικτύου για 

την αστική γνώση (EUKN) που πραγµατοποιείται 

στη Βαρσοβία υπό την αιγίδα τη̋ Πολωνική̋ 

Προεδρία̋ του Συµβουλίου τη̋ ΕΕ. 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eukn.org/Meetings/Register_for_the_Ehttp://www.eukn.org/Meetings/Register_for_the_Ehttp://www.eukn.org/Meetings/Register_for_the_Ehttp://www.eukn.org/Meetings/Register_for_the_E
UKN_Annual_Conference_2011UKN_Annual_Conference_2011UKN_Annual_Conference_2011UKN_Annual_Conference_2011    
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Ευρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά Θέµατα    
    

Πολίτε̋ τη̋ Ευρώπη̋Πολίτε̋ τη̋ Ευρώπη̋Πολίτε̋ τη̋ Ευρώπη̋Πολίτε̋ τη̋ Ευρώπη̋    ----    

Ευρωπἀκό Συνέδριο για τον Ενεργό Ευρωπἀκό Συνέδριο για τον Ενεργό Ευρωπἀκό Συνέδριο για τον Ενεργό Ευρωπἀκό Συνέδριο για τον Ενεργό     

Πολίτη και τι̋ Αδελφοποιήσει̋Πολίτη και τι̋ Αδελφοποιήσει̋Πολίτη και τι̋ Αδελφοποιήσει̋Πολίτη και τι̋ Αδελφοποιήσει̋    

 

Με τη συµµετοχή άνω των 300 συµµετεχόντων 

από 31 ευρωπἀκέ̋ χώρε̋ και υπό την αιγίδα 

τη̋ Πολωνική̋ Προεδρία̋ πραγµατοποιήθηκε 

στο Ρύµπνικ από 29 Σεπτεµβρίου έω̋ την 1η 

Οκτωβρίου τ.ε. το πανευρωπἀκό συνέδριο για 

τι̋ αδελφοποιήσει̋ πόλεων του Συµβουλίου των 

Ευρωπἀκών ∆ήµων και Περιφερειών (CEMR). Ο 

πρόεδρο̋ του CEMR και δήµαρχο̋ τη̋ Στουτγ-

κάρδη̋, κ. Wolfgang Schuster, υπογράµµισε τον 

ενεργό ρόλο των πολιτών στην µελλοντική 

ευρωπἀκή ολοκλήρωση. Μάλιστα, ο δήµαρχο̋ 

του Ρύµπνικ, κ.Adam Fudali, τόνισε ότι  η 

οικονοµική συνδροµή τη̋ ΕΕ στην πόλη του και 

σε άλλε̋ πολωνικέ̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ οδήγησε σε 

γενναίε̋ επενδυτικέ̋ στρατηγικέ̋. Ειδικότερα, οι 

δεσµοί αδελφοποίηση̋ µε άλλου̋ αλλοδαπού̋ 

οργανισµού̋ επέτρεψαν στην πολωνική πόλη να 

επιδείξει τη µεταµόρφωσή τη̋ σε διεθνέ̋ 

επίπεδο. 

Στη διάρκεια τη̋ δεύτερη̋ ηµέρα̋ του συνεδρίου 

συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν την 

Ευρώπη χωρί̋ σύνορα, τη φυλετική ισότητα και 

τι̋ αδελφοποιήσει̋ πόλεων ω̋ µέσο σύγκλιση̋ 

των ευρωπἀκών λαών. Επίση̋ συζητήθηκε το 

ζήτηµα τη̋ εκπαίδευση̋ ω̋ µέσου προώθηση̋  

 

 

  

 

τη̋ ευρωπἀκή̋ ιδιότητα̋ του πολίτη και το 

άνοιγµα τη̋ Ευρώπη̋ στι̋ γειτονικέ̋ τη̋ 

περιφέρειε̋. Την τελευταία ηµέρα του 

συνεδρίου, οι συµµετέχοντε̋ είχαν την ευκαιρία 

να αναζητήσουν τρόπου̋ προώθηση̋ τη̋ 

ενεργού ιδιότητα̋ του πολίτη και τη̋ 

ποικιλοµορφία̋ ω̋ ευκαιρία̋ και πρόκληση̋. 

Στην τελική διακήρυξη του συνεδρίου 

επισηµαίνεται η ανάγκη για µια νέα µορφή 

διακυβέρνηση̋ στην Ευρώπη, όπου θα µετέχουν 

οι τοπικέ̋, περιφερειακέ̋, εθνικέ̋ αρχέ̋, καθώ̋ 

και η κοινωνία πολιτών, οικονοµικοί δρώντε̋ και 

ο ακαδηµἀκό̋ κόσµο̋. Περαιτέρω, υπογραµ-

µίζεται ο ρόλο̋ των αδελφοποιήσεων πόλεων 

στην ενδυνάµωση του διαλόγου και τη̋ φιλία̋ 

µεταξύ των λαών και στην ευαισθητοποίηση για 

του̋ άλλου̋ πολιτισµού̋. Ιδιαίτερα δόθηκε 

έµφαση στην οικονοµική ενίσχυση που παρέχει η 

ΕΕ στι̋ αδελφοποιήσει̋ πόλεων µέσω του 

προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013’ και προτάθηκε η αύξηση του 

πρὁπολογισµού του για την περίοδο 2014-2020 

στο ύψο̋ των 495 εκ. ευρώ (1 ευρώ ανά 

ευρωπαίο πολίτη). 

  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.rybnik2011.eu/en/news.htmlhttp://www.rybnik2011.eu/en/news.htmlhttp://www.rybnik2011.eu/en/news.htmlhttp://www.rybnik2011.eu/en/news.html    
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Η Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Πολιτική̋ Η Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Πολιτική̋ Η Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Πολιτική̋ Η Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Πολιτική̋ 

Συνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕ    

 

Η πολιτική τη̋ EE για τη συνοχή υπήρξε δύναµη 

αλλαγή̋ κατά την περασµένη δεκαετία, 

συµβάλλοντα̋ πραγµατικά στη σύγκλιση και την 

ανάπτυξη στην ΕΕ και δηµιουργώντα̋ άµεσα 

πάνω από ένα εκατοµµύριο θέσει̋ εργασία̋, 

επενδύοντα̋ στην κατάρτιση για τη βελτίωση 

τη̋ απασχολησιµότητα̋ άνω των δέκα 

εκατοµµυρίων ατόµων, συγχρηµατοδοτώντα̋ 

την κατασκευή άνω των 2 000 χλµ αυτοκινητο-

δρόµων και 4 000 χλµ σιδηροδροµικών γραµµών 

και δηµιουργώντα̋ τουλάχιστον 800.000 

µικροµεσαίε̋ επιχειρήσει̋ (ΜME). Για να συνεχί-

σει το έργο αυτό στο µέλλον και να ενισχύσει την 

επικέντρωση στι̋ ευρωπἀκέ̋ οικονοµικέ̋ προ-

τεραιότητε̋, η Ευρωπἀκή Επιτροπή ενέκρινε  

στι̋ 6 Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο δέσµη̋ 

νοµοθετικών µέτρων για την πολιτική για τη 

συνοχή κατά την περίοδο 2014 έω̋ 2020. Αυτή η 

δέσµη έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει την 

ανάπτυξη και την απασχόληση ανά την Ευρώπη, 

στοχοθετώντα̋ τι̋ επενδύσει̋ τη̋ ΕΕ, καθώ̋ και 

για να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσει̋ τη̋ ΕΕ 

στοχεύουν στην ατζέντα τη̋ Ευρώπη̋ για 

ανάπτυξη και απασχόληση («Ευρώπη 2020»).  

 

Η δέσµη νοµοθετικών µέτρων περιλαµβάνει: 

� Έναν γενικό κανονισµό που καθορίζει του̋ 

κοινού̋ κανόνε̋ που διέπουν το Ευρωπἀκό 

Ταµείο Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΤΠΑ), το 

Ευρωπἀκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ταµείο 

Συνοχή̋, το Ευρωπἀκό Γεωργικό Ταµείο για 

την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και το 

Ευρωπἀκό Ταµείο Θάλασσα̋ και Αλιεία̋ 

(ΕΤΘΑ). Αυτό θα επιτρέψει τον καλύτερο 

συνδυασµό των ταµείων για εντονότερο 

αντίκτυπο τη̋ δράση̋ τη̋ ΕΕ. 

� Τρει̋ ειδικού̋ κανονισµού̋ για το ΕΤΠΑ, το 

ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχή̋.  

� ∆ύο κανονισµού̋ που αφορούν τον στόχο 

«Ευρωπἀκή εδαφική συνεργασία» και τον 

«Ευρωπἀκό όµιλο εδαφική̋ συνεργασία̋» 

(ΕΟΕΣ). 

� ∆ύο κανονισµού̋ σχετικά µε το Ευρωπἀκό 

Ταµείο Προσαρµογή̋ στην Παγκοσµιοποίηση 

(ΕΤΠ) και το Πρόγραµµα για την κοινωνική 

αλλαγή και καινοτοµία. 

� Ανακοίνωση για το Ταµείο Αλληλεγγύη̋  

Τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΤΑΕΕ). 

Οι προτάσει̋ αυτέ̋ θα συζητηθούν πλέον στο 

πλαίσιο του Συµβουλίου και του Ευρωπἀκού 

Κοινοβουλίου µε σκοπό την έγκρισή του̋ έω̋ το 

τέλο̋ του 2012, ώστε να καταστεί δυνατό να 

ξεκινήσει µια νέα γενιά προγραµµάτων τη̋ 

πολιτική̋ για τη συνοχή το 2014. Η Επιτροπή 

έχει ήδη προτείνει τη διάθεση 336 δισ. ευρώ για 

τα µέσα τη̋ πολιτική̋ για τη συνοχή την 

περίοδο 2014-2020. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/phttp://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/phttp://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/phttp://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/p
roposals_2014_2020_en.cfroposals_2014_2020_en.cfroposals_2014_2020_en.cfroposals_2014_2020_en.cfmmmm    
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συµπληρώνουν του̋ ελλείποντε̋ κρίκου̋ στη 

σπονδυλική στήλη τη̋ Ευρώπη̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ 

ενέργεια̋, των µεταφορών και τη̋ ψηφιακή̋ 

τεχνολογία̋. Επίση̋, θα καταστήσει την οικονο-

µία τη̋ Ευρώπη̋ περισσότερο οικολογική, 

προωθώντα̋ καθαρότερου̋ τρόπου̋ µεταφορά̋ 

και ευρυζωνικέ̋ συνδέσει̋ υψηλή̋ ταχύτητα̋ και 

διευκολύνοντα̋ τη χρήση ανανεώσιµη̋ ενέργεια̋ 

σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

Εξάλλου, η χρηµατοδότηση των ενεργειακών 

δικτύων θα ενισχύσει την ολοκλήρωση τη̋ 

εσωτερική̋ αγορά̋ ενέργεια̋, θα µειώσει την 

ενεργειακή εξάρτηση τη̋ ΕΕ και θα ενισχύσει την 

ασφάλεια εφοδιασµού. Για να βοηθήσει τη 

χρηµατοδότηση «Συνδέοντα̋ την Ευρώπη», η 

Επιτροπή ενέκρινε επίση̋ την εντολή για την 

Πρωτοβουλία για τα Οµόλογα Έργου στο πλαίσιο 

τη̋ στρατηγική̋ «Ευρώπη 2020», η οποία θα 

είναι ένα από τα µέσα επιµερισµού του κινδύνου 

όπου θα µπορεί να στρέφεται η διευκόλυνση για 

να προσελκύει χρηµατοδότηση έργων από τον 

ιδιωτικό τοµέα. Η πιλοτική φάση θα ξεκινήσει τον 

επόµενο χρόνο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://ecececec....europaeuropaeuropaeuropa....eueueueu////newsnewsnewsnews////energyenergyenergyenergy/111019_/111019_/111019_/111019_enenenen....htmhtmhtmhtm    

    

Μακροπεριφέρεια Αδριατική̋Μακροπεριφέρεια Αδριατική̋Μακροπεριφέρεια Αδριατική̋Μακροπεριφέρεια Αδριατική̋----Ιονίου: Ιονίου: Ιονίου: Ιονίου:     

Η Εδαφική Συνεργασία στη ΜεσόγειοΗ Εδαφική Συνεργασία στη ΜεσόγειοΗ Εδαφική Συνεργασία στη ΜεσόγειοΗ Εδαφική Συνεργασία στη Μεσόγειο    

 

Κατά τη διάρκεια τη̋ 92α̋ συνόδου τη̋ 

Ολοµέλεια̋ τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών 

τονίστηκε σε σχετική γνωµοδότηση ότι η 

µακροπεριφερειακή στρατηγική στην περιοχή τη̋ 

Αδριατική̋ και του Ιονίου, δεν µπορεί να 

περιλαµβάνει όλου̋ του̋ τοµεί̋ παρέµβαση̋    

    

Εδαφική Συνεργασία: Εδαφική Συνεργασία: Εδαφική Συνεργασία: Εδαφική Συνεργασία:     

∆ηµιουργώντα̋ γέφυρε̋ µεταξύ των ∆ηµιουργώντα̋ γέφυρε̋ µεταξύ των ∆ηµιουργώντα̋ γέφυρε̋ µεταξύ των ∆ηµιουργώντα̋ γέφυρε̋ µεταξύ των 

λαώνλαώνλαώνλαών    

 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ δηµοσίευσε τον 

περασµένο Σεπτέµβριο ένα νέο οδηγό για τον  

τρόπο, τι̋ µορφέ̋ και τι̋ προοπτικέ̋ τη̋ 

ευρωπἀκή̋ εδαφική̋ συνεργασία̋, συµπεριλαµ-

βανοµένων των Ευρωπἀκών Οµίλων Εδαφική̋ 

Συνεργασία̋ και τι̋ Στρατηγικέ̋ για τι̋ 

Μακροπεριφέρειε̋.  
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Συνδέοντα̋ την ΕυρώπηΣυνδέοντα̋ την ΕυρώπηΣυνδέοντα̋ την ΕυρώπηΣυνδέοντα̋ την Ευρώπη::::    

Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο για την για την για την για την 

προώθησηπροώθησηπροώθησηπροώθηση ευρωπἀκών δικτύων ευρωπἀκών δικτύων ευρωπἀκών δικτύων ευρωπἀκών δικτύων    

    

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή υπέβαλε στι̋ 19 

Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο χρηµατοδότηση̋ ύψου̋ 50 

δισ. ευρώ για επενδύσει̋ µε σκοπό τη βελτίωση 

των ευρωπἀκών δικτύων στου̋ τοµεί̋ των 

µεταφορών, τη̋ ενέργεια̋ και τη̋ ψηφιακή̋ 

τεχνολογία̋. Η διευκόλυνση «Συνδέοντα̋ την 

Ευρώπη» (∆ΣΕ) θα χρηµατοδοτήσει έργα που 

 

8888                        



 

αλλά θα πρέπει να επικεντρώνεται στι̋ 

προκλήσει̋ και τι̋ προβληµατικέ̋ που τίθενται 

στο πλαίσιο από κοινού αξιολόγηση̋ των 

εταίρων (προστασία και διατήρηση του 

περιβάλλοντο̋, ενέργεια, κλιµατική αλλαγή, 

έρευνα και καινοτοµία κλπ.). Στην ίδια 

γνωµοδότηση επισηµαίνεται ότι η µακροπερι-

φέρεια, ω̋ λειτουργικό̋ χώρο̋, δεν έχει 

προκαθορισµένα όρια, ενώ υπενθυµίζεται ότι η 

αρχή των «τριών όχι» τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ για τι̋ µακροπεριφερειακέ̋ 

στρατηγικέ̋ (όχι σε νέου̋ κανόνε̋, όχι σε νέα 

θεσµικά όργανα και όχι σε πρόσθετου̋ πόρου̋) 

θα πρέπει να συνοδεύεται από «τρία ναι»: 

υλοποίηση και παρακολούθηση των 

υφιστάµενων κανόνων στην µακροπεριφέρεια, 

δηµιουργία ενό̋ εδαφικού διαύλου, δικτύου ή 

συνασπισµού περιφερειακών και τοπικών αρχών 

και κρατών µελών, συντονισµένη χρήση των 

υφιστάµενων χρηµατοδοτικών πόρων. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 
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aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2arZ5LsN%2faspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2arZ5LsN%2faspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2arZ5LsN%2faspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2arZ5LsN%2f
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Σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ Σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ Σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ Σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ 

Γεωργική̋ ΠΓεωργική̋ ΠΓεωργική̋ ΠΓεωργική̋ Πολιτική̋ολιτική̋ολιτική̋ολιτική̋    

    

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή παρουσίασε στι̋ 12 

Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ 

Γεωργική̋ Πολιτική̋ (ΚΓΠ) για µετά το 2013. Το 

σχέδιο αυτό προσβλέπει στην ενίσχυση τη̋ 

ανταγωνιστικότητα̋ και τη̋ βιωσιµότητα̋ τη̋ 

γεωργία̋ σε όλη την ΕΕ. Τα 10 σηµεία-κλειδιά 

τη̋ αναµόρφωση̋ είναι τα εξή̋: 

 

1) Καλύτερα στοχευµένε̋ εισοδηµατικέ̋ 

ενισχύσει̋ που προωθούν την ανάπτυξη 

και την απασχόληση 

2) ∆ραστικότερα και καταλληλότερα µέσα 

για καλύτερη αντιµετώπιση των νέων 

οικονοµικών προκλήσεων 

3) Μια «περιβαλλοντική» πληρωµή µε στόχο 

τη µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα και 

τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων 

4) Συµπληρωµατικέ̋ επενδύσει̋ για έρευνα 

και καινοτοµία 

5) Πιο ανταγωνιστική και ισόρροπη τροφική 

αλυσίδα 

6) Ενθαρρύνονται οι αγροπεριβαλλοντικέ̋ 

πρωτοβουλίε̋ 

7) ∆ιευκολύνεται η εγκατάσταση νέων 

αγροτών 

8) Κίνητρα για την αγροτική απασχόληση 

και την επιχειρηµατικότητα 

9) Μεγαλύτερη προσοχή στι̋ ευάλωτε̋ 

περιοχέ̋ 

10) Μια απλούστερη και αποτελεσµατικότερη 

Κοινή Γεωργική Πολιτική 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 
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∆ιεθν∆ιεθν∆ιεθν∆ιεθνή Θέµαταή Θέµαταή Θέµαταή Θέµατα        

    

Κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για κοινωνικά Κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για κοινωνικά Κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για κοινωνικά Κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για κοινωνικά 

περιεκτικέ̋ και οικολογικέ̋ πόλει̋περιεκτικέ̋ και οικολογικέ̋ πόλει̋περιεκτικέ̋ και οικολογικέ̋ πόλει̋περιεκτικέ̋ και οικολογικέ̋ πόλει̋    

 

Η οικονοµική και κοινωνική επιτροπή των ΗΕ 

για την Ασία και τον Ειρηνικό, η οικονοµική  

 

επιτροπή των ΗΕ για τη Λατινική Αµερική και 

τι̋ χώρε̋ τη̋ Καρἀβική̋ καθώ̋ και το 

πρόγραµµα των ΗΕ για ανθρώπινου̋ 

οικισµού̋ σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο 

Columbia προετοίµασαν και δηµοσίευσαν 

κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για την ανάπτυξη 

οικολογικά αποδοτικών και κοινωνικά 

περιεκτικών υποδοµών, παρέχοντα̋ πρακτικά 

εργαλεία για του̋ πολεοδόµου̋ σχεδιαστέ̋ 

για τη µεταρρύθµιση του αστικού σχεδιασµού 

και το σχεδιασµό των αστικών υποδοµών 

σύµφωνα µε τι̋ αρχέ̋ τη̋ οικολογική̋ 

αποδοτικότητα̋ και τη̋ κοινωνική̋ 

περιεκτικότητα̋. Αυτέ̋ οι αρχέ̋ βασίζονται 

στη συσσωρευµένη γνώση και τι̋ εµπειρίε̋ 

πιλοτικών σχεδίων και επιµέρου̋ 

περιπτώσεων από τα αστικά κέντρα τη̋ Ασία̋ 

και τη̋ Λατινική̋ Αµερική̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.governing.com/topics/healthhttp://www.governing.com/topics/healthhttp://www.governing.com/topics/healthhttp://www.governing.com/topics/health----
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Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για τη διαχείριση τη̋ Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για τη διαχείριση τη̋ Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για τη διαχείριση τη̋ Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για τη διαχείριση τη̋ 

βιοποικιλότητα̋βιοποικιλότητα̋βιοποικιλότητα̋βιοποικιλότητα̋    

 

Η σηµασία των εταιρικών σχέσεων για τη 

δηµιουργία εργαλείων για τη διαχείριση τη̋ 

βιοποικιλότητα̋ σε τοπικό επίπεδο αναδεικνύεται 

µέσα από την έκθεση του Φόρουµ για τι̋ βιώσιµε̋ 

πόλει̋ που διοργανώθηκε τον περασµένο Αύγουστο 

στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τα σηµαντικότερα 

σηµεία τη̋ έκθεση̋ µπορούν να συνοψιστούν στα 

εξή̋: 

 

� Η προστασία τη̋ βιοποικιλότητα̋ είναι 

κατεξοχήν τοπικό ζήτηµα και η µείωση των 

επιπτώσεων τη̋ απώλειά̋ τη̋ σε τοπικό 

επίπεδο στα αστικά κέντρα επιβάλει στου̋ 

φορεί̋ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ να 

δηµιουργεί εταιρικέ̋ σχέσει̋ για τη 

συλλογική αναζήτηση λύσεων. 

� Τα αστικά κέντρα επιδρούν την τοπική, 

περιφερειακή και παγκόσµια βιοποικιλότητα. 

Εποµένω̋, είναι σηµαντικό οι πόλει̋ να 

συντηρήσουν την τοπική βιοποικιλότητα 

µέσω τη̋ αειφόρου χρήση̋ πόρων  πέραν 

τη̋ εδαφική̋ του̋ επικράτεια̋. 

 

 

 

� Είναι σηµαντικό για του̋ δήµου̋ να 

δηµιουργήσουν εταιρικέ̋ σχέσει̋ µε τοπικέ̋ 

κοινωνίε̋, ακαδηµἀκά ιδρύµατα και 

οργανώσει̋. 

� Οι ολοκληρωµένε̋ πολιτικέ̋ βοηθούν στην 

ενσωµάτωση τη̋ βιοποικιλότητα̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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εναλλακτικέ̋ λύσει̋ σε αρκετά χαµηλό κόστο̋ 

και µε τη βελτίωση τη̋ στεγανότητα̋ του 

εξοπλισµού  όπου τα φθοριούχα αέρια δεν 

µπορούν να αντικατασταθούν από βιώσιµε̋ 

εναλλακτικέ̋ λύσει̋. Επιπλέον η Οδηγία 

2006/40/ΕΚ σχετικά µε τι̋ εκποµπέ̋ των 

συστηµάτων κλιµατισµού των µηχανοκίνητων 

οχηµάτων απαγορεύει τη χρήση των 

φθοριούχων αερίων µε δυναµικό θέρµανση̋ 

του πλανήτη άνω των 150. Σε διεθνέ̋ επίπεδο, 

η ΕΕ υποστηρίζει κατάλληλα µέτρα για τη 

φάση προ̋ τα κάτω, δηλαδή τη σταδιακή 

µείωση τη̋ παραγωγή̋ και τη̋ κατανάλωση̋ 

υδροφθορανθράκων, στο πλαίσιο του 

πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τι̋ ουσίε̋ που 

καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντο̋. 

 

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση για 

την επανεξέταση των διατάξεων του 

Κανονισµού για τα φθοριούχα αέρια. Η έκθεση 

βασίζεται σε αναλυτικέ̋ εργασίε̋ που έχουν 

αναληφθεί για λογαριασµό τη̋ Επιτροπή̋, η 

οποία δείχνει ότι, χωρί̋ τα σηµερινά µέτρα 

τη̋ ΕΕ, για την αύξηση τη̋ χρήση̋ πρὀόντων 

και εξοπλισµού που βασίζονται σε φθοριούχα 

αέρια, θα είχε οδηγήσει σε ένα διπλασιασµό 

των εκποµπών έω̋ το 2050. Τα µέτρα αυτά – 

αν εφαρµοστούν σωστά – θα κρατήσουν 

σταθερέ̋ τι̋ εκποµπέ̋ µέχρι το 2050. Ωστόσο, 

για να επιτευχθεί πραγµατική µείωση των 

αερίων θερµοκηπίου είναι απαραίτητη η 

περαιτέρω δράση σε κοινοτικό επίπεδο. 

 

Η έκθεση προσδιορίζει µια σειρά επιλογών 

πολιτική̋ για τη µελλοντική νοµοθετική 

πρόταση τη̋ Επιτροπή̋ που αξίζει να 

εξεταστούν περαιτέρω στο πλαίσιο τη̋ 

παρούσα̋ διαβούλευση̋ από όλου̋ του̋ 

ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋.   
  
        

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 19 ∆εκεµβρίου19 ∆εκεµβρίου19 ∆εκεµβρίου19 ∆εκεµβρίου 2011 2011 2011 2011    
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∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

    

Η Η Η Η µείωση των εκποµπών φθοριούχων µείωση των εκποµπών φθοριούχων µείωση των εκποµπών φθοριούχων µείωση των εκποµπών φθοριούχων 

αερίων του θερµοκηπίου αερίων του θερµοκηπίου αερίων του θερµοκηπίου αερίων του θερµοκηπίου –––– Νέα µέτρα σε  Νέα µέτρα σε  Νέα µέτρα σε  Νέα µέτρα σε 

επίπεδο ΕΕεπίπεδο ΕΕεπίπεδο ΕΕεπίπεδο ΕΕ 
 
Η ΕΕ έχει δεσµευθεί να µειώσει τι̋ εκποµπέ̋ 

αερίων θερµοκηπίου κατά 80-95% (από τα 

επίπεδα του 1990) µέχρι το 2050. Για να 

επιτευχθεί αυτή η µείωση µε το χαµηλότερο 

κόστο̋ ο οδικό̋ χάρτη̋ τη̋ Επιτροπή̋ για τη 

µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία 

χαµηλών εκποµπών άνθρακα το 2050 δείχνει την 

προοπτική µείωση̋ τη̋ τάξη̋ του 70-78% έω̋ 

το 2050. Τα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου 

έχουν υψηλό δυναµικό θέρµανση̋ του πλανήτη 

µέχρι και χιλιάδε̋ φορέ̋ υψηλότερε̋ από το 

διοξείδιο του άνθρακα. Χρησιµοποιούνται ω̋ 

ψυκτικά µέσα σε εξοπλισµού̋ ψύξη̋, 

κλιµατισµού και αντλιών θερµότητα̋, 

διογκωτικά για αφρού̋. Αέρια µόνωση̋ σε 

ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ κπλ τα οποία διαρρέουν 

στην ατµόσφαιρα. 

 

Ο Κανονισµό̋ υπ’αριθ.842/2006 για ορισµένα 

φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου αποσκοπεί στη 

µείωση των εκποµπών, αποφεύγοντα̋ τα 

φθοριούχα αέρια, όπου υπάρχουν διαθέσιµε̋  
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋     

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο 

∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPAEIPAEIPAEIPA))))    
 

    

UnderstandinUnderstandinUnderstandinUnderstanding Decisiong Decisiong Decisiong Decision----Making in the European Making in the European Making in the European Making in the European 

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

Ηµεροµηνία: 1111----2 2 2 2 ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋:    ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4315=4315=4315=4315    

 

Financial Management and Audit of EU Structural Financial Management and Audit of EU Structural Financial Management and Audit of EU Structural Financial Management and Audit of EU Structural 

FundsFundsFundsFunds    

Ηµεροµηνία: 1111----2 2 2 2 ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου 2011 2011 2011 2011 
Τόπος: Μάαστριχτ  

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4338 http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4338 http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4338 http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4338     

    

Making Europe More Energy EfficientMaking Europe More Energy EfficientMaking Europe More Energy EfficientMaking Europe More Energy Efficient  

Ηµεροµηνία: 5555----6666    ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου    2011201120112011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activihttp://seminars.eipa.eu/en/order_activihttp://seminars.eipa.eu/en/order_activihttp://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4500ty/one/&tid=4500ty/one/&tid=4500ty/one/&tid=4500    

    

Performance Management in the Context of Total Performance Management in the Context of Total Performance Management in the Context of Total Performance Management in the Context of Total 

Quality Management Quality Management Quality Management Quality Management     

Ηµεροµηνία: 7777----9999    ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου    2011201120112011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4317=4317=4317=4317    
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The New European Rules on Concessions: What Will The New European Rules on Concessions: What Will The New European Rules on Concessions: What Will The New European Rules on Concessions: What Will 

They Mean in Practice?They Mean in Practice?They Mean in Practice?They Mean in Practice?    

Ηµεροµηνία: 11112222----13131313    ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4480=4480=4480=4480    

 

Embracing the Future of Communication: Putting Embracing the Future of Communication: Putting Embracing the Future of Communication: Putting Embracing the Future of Communication: Putting 

Social Media to use in Public AdministrationSocial Media to use in Public AdministrationSocial Media to use in Public AdministrationSocial Media to use in Public Administration    

Ηµεροµηνία: 12121212----13 13 13 13 ∆∆∆∆εκεµβρίουεκεµβρίουεκεµβρίουεκεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4815=4815=4815=4815    

    

Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU 

Institutions and Member StatesInstitutions and Member StatesInstitutions and Member StatesInstitutions and Member States    

Ηµεροµηνία: 15151515----16161616    ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seseseseminarsminarsminarsminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4433=4433=4433=4433 

 

How Can Member States Better Promote CrossHow Can Member States Better Promote CrossHow Can Member States Better Promote CrossHow Can Member States Better Promote Cross----

Border Mobility? Free Movement of Persons, Border Mobility? Free Movement of Persons, Border Mobility? Free Movement of Persons, Border Mobility? Free Movement of Persons, 

Recognition of Qualifications and Social Security Recognition of Qualifications and Social Security Recognition of Qualifications and Social Security Recognition of Qualifications and Social Security 

RightsRightsRightsRights    

Ηµεροµηνία: 15151515----16161616    ∆εκ∆εκ∆εκ∆εκεµβρίουεµβρίουεµβρίουεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4821=4821=4821=4821 

 

 
 



ΗΗΗΗ    ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη    τη̋τη̋τη̋τη̋    Τοπική̋Τοπική̋Τοπική̋Τοπική̋    

Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋    
 

Reinventing Local and Regional Economies Reinventing Local and Regional Economies Reinventing Local and Regional Economies Reinventing Local and Regional Economies 

(Public Administration and Public (Public Administration and Public (Public Administration and Public (Public Administration and Public Policy)Policy)Policy)Policy)    
 

 

 

Σελ.391 

Dr. Gerald Gordon 

Εκδ. CRC PRESS 

 

Η πρόσφατη οικονοµική ιστορία των ΗΠΑ βρίθει 

από παραδείγµατα πόλεων που αντιµετώπισαν 

διαχειριστικά προβλήµατα. ∆ιενεργώντα̋ 70 

συνεντεύξει̋ µε στελέχη τοπικών αρχών 

αµερικανικών πόλεων που έφτασαν στα όρια τη̋ 

πτώχευση̋, ο Dr. Gerald Gordon, πρόεδρο̋ τη̋ 

αναπτυξιακή̋ αρχή̋ στην κοµητεία Fairfax τη̋ 

Βιρτζίνια̋, κατέγραψε στο ανωτέρω έργο του τα 

θεµελιώδη µαθήµατα για µια ενεργητική 

στρατηγική που τοποθετεί µια τοπική αρχή σε µια 

πορεία βιωσιµότητα̋ και ευηµερία̋, ανεξαρτήτω̋ 

δυσµενών οικονοµικών συνθηκών. ∆εν πρόκειται 

τόσο για «συνταγέ̋» επιτυχία̋, όσο για τρόπου̋ 

αποφυγή̋ και πρόληψη̋ φαινοµένων οικονοµική̋ 

αποσταθεροποίηση̋.    

 

  

Σύγχρονη Πόλη. Η ∆ιακυβέρνηση τη̋ Σύγχρονη Πόλη. Η ∆ιακυβέρνηση τη̋ Σύγχρονη Πόλη. Η ∆ιακυβέρνηση τη̋ Σύγχρονη Πόλη. Η ∆ιακυβέρνηση τη̋ 

Ελευθερία̋Ελευθερία̋Ελευθερία̋Ελευθερία̋    

    

 

 

Σελ.334 

Patrick Joyce 

Εκδ. ΠΛΕΘΡΟΝ 

 
Η φιλελεύθερη διακυβέρνηση του κράτου̋ και τη̋ 

πόλη̋ του 19ου αιώνα βασιζόταν στην "κυριαρχία 

τη̋ ελευθερία̋". Ω̋ µορφή κυριαρχία̋, χρειαζό-

ταν την παραγωγή ενό̋ ορισµένου είδου̋ πολιτών 

αλλά και προτύπων κοινωνική̋ ζωή̋, κάτι που 

απαιτούσε τον µετασχηµατισµό τόσο τη̋ υλική̋ 

µορφή̋ τη̋ πόλη̋ (τη̋ χωροταξία̋, τη̋ αρχιτεκ-

τονική̋ και των υποδοµών τη̋) όσο και των τρό-

πων µε του̋ οποίου̋ κατοικούσαν σ' αυτήν οι 

ηγέτε̋, οι κάτοικοι και οι φύλακέ̋ τη̋, σε πραγ-

µατικό και φαντασιακό επίπεδο.  Εστιάζοντα̋ 

κυρίω̋ στο Λονδίνο και το Μάντσεστερ, ο Πάτρικ 

Τζόυ̋ αναπτύσσει τι̋ φουκωικέ̋ προσεγγίσει̋ 

στην ιστοριογραφία για να µελετήσει τι̋ 

απρόσωπε̋, συχνά αόρατε̋, µορφέ̋ τη̋ 

κοινωνική̋ διοίκηση̋ και ελέγχου που βρίσκονται 

ενσωµατωµένε̋ στι̋ υποδοµέ̋ τη̋ σύγχρονη̋ 

ζωή̋, καθώ̋ και του̋ τρόπου̋ µε του̋ οποίου̋ οι 

µηχανισµοί αυτοί διαµορφώνουν τον πολιτισµό 

και την κοινωνική ζωή αλλά και γεννούν την 

αντίσταση.  
 

11113333                        

12121212/2011/2011/2011/2011                        
∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
   

Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11118888                        



    

    

 

Ε λλη ν ικ ή

    

    

    

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
 

Τηλ: 210 3744735 
Fax: 210 3744713 

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

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

 
 
 
 
 

11114444                        

12121212/2011/2011/2011/2011                        ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   

Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11118888                        

Το µηνιαίο ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπἀκών Θεµάτων τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ 

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

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

κάνετε µέσω τη̋ κάτωθι ηλεκτρονική̋ διεύθυνση̋:  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


