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Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

 Στη διετία 2014-2015 οι στήλες του ∆ελτίου ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού φιλοξένησαν ένα εύρος θεµάτων µε 
θεσµικό, επιχειρησιακό και χρηµατοδοτικό ενδιαφέρον για την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Πιο συγκεκριµένα, η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του 
Συµβουλίου της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2014, και το ∆ελτίο παρουσίασε 
τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας: αποτελεσµατική εφαρµογή του 
Συµφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης, εµβάθυνση της Οικονοµικής και 
Νοµισµατικής Ένωσης,  αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης, καθώς 
και προώθηση της θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε.. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια 
της 6ης Ευρωπαϊκής Συνόδου των Περιφερειών και των Πόλεων που 
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα (7-8 Μαρτίου 2014), το Προεδρείο της 
Επιτροπής των Περιφερειών, λαµβάνοντας υπόψη τις προετοιµασίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προκαταρκτικό απολογισµό της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», ενόψει του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2014 και 
την πληρέστερη ενδιάµεση επανεξέταση της στρατηγικής που είχε 
προγραµµατιστεί για το 2015, υιοθέτησε οµόφωνα τη ∆ιακήρυξη των Αθηνών, 
η οποία πρόβλεψε µεταρρυθµιστικό σχέδιο επτά σηµείων για µια ανανεωµένη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» που να βασίζεται σε ισχυρότερες εταιρικές 
σχέσεις και µεγαλύτερη οικείωση της στρατηγικής αυτής εκ µέρους όλων των 
επιπέδων της δηµόσιας διοίκησης. Λίγες ηµέρες αργότερα, στις 3 Απριλίου 
2014, µε την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές 
εκλογές, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ενέκρινε το Χάρτη για την 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Σε µια χρονική στιγµή κατά την 
οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όδευε προς ένα νέο πολιτικό κύκλο και 
εγκαινίαζε µια νέα περίοδο προγραµµατισµού για µείζονος σηµασίας 
ευρωπαϊκές πολιτικές, η ΕτΠ υπενθύµισε στους πολίτες ότι η µεγαλύτερη 
συµµετοχή των περιφερειών και των πόλεων στο σχεδιασµό των διαφόρων 
πολιτικών αποτελεί τη µοναδική εγγύηση επιτυχηµένης εφαρµογής και 
αξιολόγησης των πολιτικών της ΕΕ.  
 Μια ακόµη αξιοσηµείωτη εξέλιξη πολύ σηµαντική για τους φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, που καταγράφηκε από τις στήλες του ∆ελτίου, ήταν η 
αναβάθµιση του ευρωπαϊκού Ταµείου για τις φυσικές καταστροφές.  Στις 7 
Μαΐου 2014, το Συµβούλιο των Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων 
της Ε.Ε. υιοθέτησε µέτρα που απέβλεπαν στη διευκόλυνση των διαδικασιών 
για την οικονοµική στήριξη των κρατών-µελών και των περιφερειών που 
έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές µε τη διάθεση ετησίως 500 εκατ. ευρώ.  
 Περαιτέρω, το ∆ελτίο πρόβαλε µε ιδιαίτερη έµφαση το πρώτο 
Ευρωπαϊκό Έτος (2015) που ασχολήθηκε µε την εξωτερική δράση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο της Ευρώπης στην παγκόσµια σκηνή Το 
2015 ήταν η χρονιά ορόσηµο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
χιλιετίας. Το Έτος επικεντρώθηκε στην προσέλκυση των πολιτών στη 
συζήτηση για την ανάπτυξη: ενηµέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά µε την 
αναπτυξιακή συνεργασία˙ υποστήριξη της ενεργούς συµµετοχής, της 
εµπλοκής και του ενδιαφέροντός τους˙ και ευαισθητοποίηση του πολίτη για τα 
αµοιβαία οφέλη της αναπτυξιακής συνεργασίας, τόσο για τις χώρες εταίρους, 



 

όσο και για τους πολίτες στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η σχετική 
εκστρατεία είχε ως σύνθηµα «ο κόσµος µας, η αξιοπρέπειά µας, το µέλλον 
µας». Επίσης, το ∆ελτίο ανέδειξε δύο ακόµη πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής µε προστιθέµενη αξία για την τοπική αυτοδιοίκηση: την 4η 
µακροπεριφερειακή στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια των Άλπεων και τη 
νέα πλατφόρµα PEER 2 PEER για την ανταλλαγή εµπειρογνωµοσύνης 
µεταξύ των στελεχών των δηµοσίων αρχών της ΕΕ για τη βελτίωση της 
διαχείρισης των ευρωπαϊκών επενδύσεων.  
 Σε διεθνές επίπεδο, µέσα από τις στήλες του ∆ελτίου ξεχώρισαν το 
δίκτυο των µητροπολιτικών περιοχών της Αµερικής (RAMA) και η Αγορά των 
Πόλεων που αποτελεί ένα φόρουµ των δηµάρχων από τη Λατινική Αµερική, 
την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, το οποίο δηµιουργήθηκε µε σκοπό την 
προώθηση της πολιτικής συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων για την 
τοπική διακυβέρνηση. 
 Σε αυτό το πλαίσιο, το ∆ελτίο εµπλούτισε περαιτέρω την ύλη του, 
εγκαινιάζοντας τη στήλη για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους 
Πολίτες, 2014-2020’, το οποίο υποστηρίζει αυτήν την εκδοτική πρωτοβουλία, 
αλλά, ακόµη πιο σηµαντικό, διεύρυνε το αναγνωστικό του κοινό µε τη 
δίγλωσση έκδοσή του από το ∆εκέµβριο του 2014, εγκαινιάζοντας διαύλους 
επικοινωνίας µε τα όργανα της ΕΕ και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισµούς, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για την τοπική αυτοδιοίκηση (π.χ. 
CPMR, Eurocities, ICLEI),  και διευκολύνοντας τη συµµετοχή του ΥΠΕΣ σε 
διεθνή και ευρωπαϊκά fora και συνέδρια, πιστοποιώντας, µε αυτόν τον τρόπο, 
την εξωστρέφεια που οφείλει να διακρίνει µια σύγχρονη δηµόσια διοίκηση. 
 
 

Αθήνα, Ιούνιος  2017 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

EDITORIAL 

Σε μια εποχή που η κρατική 

χρηματοδότηση «στερεύει» και η ιδέα 

της αποκέντρωσης της φορολογίας 

χρειάζεται επεξεργασία σε βάθος, η 

αυτοχρηματοδότηση δημοτικών έργων 

και projects, φαίνεται να κερδίζει 

έδαφος μέσω του crowdfunding. Το 

crowdfunding («η χρηματοδότηση από 

το πλήθος») συνιστά ένα νέο και απλό 

τρόπο εξεύρεσης κεφαλαίων για την 

υλοποίηση μιας δημιουργικής ιδέας ή 

ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Αρκετά 

projects κατάφεραν να συγκεντρώ-

σουν εκατοντάδες χιλιάδες ή και 

εκατομμύρια δολάρια (ευρώ), καθώς 

οι δημιουργοί τους απευθύνθηκαν 

κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή 

για χρηματοδότηση ζητώντας στην 

κυριολεξία «ό,τι έχετε ευχαρίσ-

τηση…». Πρόσφατα, για παράδειγμα, 

στη Βρετανία, το κομητειακό 

συμβούλιο του Μάνσφιλτν 

συγκέντρωσε 36.000 λίρες για να 

εγκαταστήσει σύστημα ελεύθερης 

πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi) 

για τους κατοίκους του. Στη Νέα 

Υόρκη, το δημοτικό συμβούλιο 

εγκαινίασε ιστοσελίδα για τη συλλογή 

χρημάτων για έργα σε χαμηλού 

εισοδήματος γειτονιές. Με αυτόν τον 

τρόπο, τα δημοτικά συμβούλια βάζουν 

τις βάσεις για τον εκδημοκρατισμό 

της διαδικασίας χρηματοδότησης, 

εφόσον οι πολίτες τόσο ως 

χρηματοδότες, όσο και ως τελικοί 

αποδέκτες και χρήστες υπηρεσιών, 

καλούνται να αποφασίσουν  για 

εκείνες τις παρεμβάσεις που θα 

προταχθούν και οι οποίες σχετίζονται 

με την ποιότητα της ζωής τους. 
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υποβολής προτάσεων για μια Ολοκληρωμένη 

Θαλάσσια Πολιτική  

 

Το διακρατικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας χρηματοδοτείται από την ΕΕ ως εργαλείο 

περιφερειακής πολιτικής της νέας προγραμματικής 

περιόδου. Με προϋπολογισμό ύψους άνω των 250 

δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα καλύπτει τις 

παράκτιες και Μεσογειακές περιοχές εννέα χωρών-

μελών της ΕΕ. Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η 

καθιέρωση ολόκληρου του χώρου της Μεσογείου (MED) ως 

μίας περιφέρειας, ικανής να ανταγωνιστεί με τους 

διεθνείς ανταγωνιστές. 
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Ακόμη και αν τα έργα θα πρέπει να επικεντρωθούν 

σε έναν συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, 

απαιτείται όσο το δυνατόν περισσότερο να 

υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη και συστηματική 

προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες 

ενός συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας και σε 

άλλους τομείς. 

Εν προκειμένω, οι άξονες προτεραιότητες και οι 

επιμέρους θεματικές των δράσεων που 

επιδοτούνται από το MED είναι οι εξής: 

1. Θαλάσσια Καινοτομία και Οικονομική 

Ανάπτυξη 

2. Περιβαλλοντική Προστασία 

3. Μεταφορές και Προσβασιμότητα 

4. Διακυβέρνηση και πολιτικές 

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους 

φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο 

πρόγραμμα (Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Γαλλία, 

Ηνωμένο Βασίλειο (Γιβραλτάρ), Ισπανία, Ιταλία, 

Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Μαυροβούνιο, 

Πορτογαλία, Σλοβενία). Οι αιτούντες μπορεί να 

είναι δημόσιοι φορείς, δήμοι, περιφέρειες, 

πανεπιστήμια, επιμελητήρια, οργανισμοί λιμένων, 

αναπτυξιακές εταιρείες, ερευνητικοί-τεχνολογικοί 

φορείς, κ.ά. Επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας 

συμπράξεων σε διεθνικό επίπεδο (3 εταίροι από 

τουλάχιστον 3 διαφορετικές συμμετέχουσες 

χώρες). Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκ- 

 

 

λησης ανέρχεται συνολικά στα 5 εκατ. ευρώ (από 

το ΕΤΠΑ) και 254.000 ευρώ (από το IPA 

αποκλειστικά τον θεματικό άξονα 4).  

Προθεσμία: 10 Ιανουαρίου 

Πληροφορίες:  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία» (υπόψιν κας Μ. Παναγιωτάκου, τηλ.: 

2310 469660 e-mail: mpanagiotakou@mou.gr). 

Ιστοσελίδα: http://www.programmemed.eu/en/the-

projects/open-call.html  

 

 

 

  

 
Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος 

MED είναι οι εξής: 

 

Καινοτομία: Δημιουργία και ανάπτυξη 

επιστημονικών και τεχνολογικών δικτύων και 

ενδυνάμωση του δυναμικού των περιφερειών 

στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και στην 

καινοτομία, συμβάλλοντας άμεσα στην 

ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη των 

διακρατικών περιοχών (Άξονας Προτεραιότητας 

1). 

Περιβάλλον: Δράσεις διαχείρισης υδάτινων 

πόρων, ενεργειακής αποδοτικότητας, πρόληψης 

κινδύνων και προστασίας του περιβάλλοντος με 

διακρατική διάσταση (Άξονας Προτεραιότητας 2) 

Προσβασιμότητα: Δράσεις για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας και της ποιότητας των 

υπηρεσιών μεταφορών και τηλεπικοινωνιών με 

διακρατική διάσταση (Άξονας Προτεραιότητας 

3). 

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη: Ενδυνάμωση της 

πολυκεντρικής ανάπτυξης σε διακρατικό, εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο με διακρατικές 

επιπτώσεις (Άξονας Προτεραιότητας 4). 

Η παρούσα πρόσκληση επιδιώκει τη δημιουργία 

διακρατικών εταιρικών σχέσεων που επιθυμούν 

να εξερευνήσουν ένα συγκεκριμένο συναφές 

θέμα για ολόκληρη την περιοχή του 

προγράμματος ή υπο-περιφέρεια ( Αδριατική , 

Δυτική Μεσόγειος,...) και να προτείνει 

κατευθύνσεις για ενδεχόμενα μελλοντικά έργα. 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι να εντοπίσει 

και να προετοιμάσει τις σχετικές δράσεις σε 

διακρατικό επίπεδο. Η κατάλληλη απάντηση 

στις προτεραιότητες της ναυτιλιακής 

ανάπτυξης θα πρέπει να προέρχεται από 

διαφορετικά επίπεδα χάραξης πολιτικής: το 

τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό και το 

υπερεθνικό. 

 

mailto:mpanagiotakou@mou.gr
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2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 

νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS 

είναι να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την 

επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών 

υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών όπως 

αναφέρονται ρητά στην Κοινωνική Ατζέντα και 

στους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η 

νέα ευρωπαϊκή στρατηγική διαπνέεται από την 

κοινωνική διάσταση, αποβλέποντας σε μια ΕΕ 

έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

οικονομίας, η οποία αναμένεται να αποφέρει 

υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας 

και κοινωνικής συνοχής. Η αποστολή του 

προγράμματος PROGRESS είναι να ενισχύσει την 

κοινοτική συνδρομή προς τα κράτη-μέλη στην 

προσπάθειά τους να δημιουργήσουν περισσότερες 

και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για μια 

περισσότερο συνεκτική κοινωνία. Σε αυτό το 

πλαίσιο το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 

δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας 

μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης 

πολιτικών μεταξύ των κρατών-μελών για τους 

κοινοτικούς στόχους και προτεραιότητες.  

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

αποσκοπεί στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αντιμετώπιση της 

έλλειψης δεξιοτήτων και αναντιστοιχιών μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσα από την 

ενθάρρυνση νέων μορφών συνεργασίας μέσω ε- 

 

 

 
ταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δημόσιες και 

ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες δρουν 

σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

δημοτικές επιχειρήσεις,  εμπορικά επιμελητήρια, 

επαγγελματικά σωματεία, ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  πάροχοι κατάρτισης και εκπαίδευσης, 

κοινωνικοί εταίροι κ.α.).  

Η πρόσκληση αποτελείται από 4 θεματικές 

ενότητες, σύμφωνες προς τις ανωτέρω 

προτεραιότητες: 

 Θεματική ενότητα 1: Κοινές πρωτοβουλίες με 

στόχο την (α) πρόβλεψη των πράσινων 

δεξιοτήτων (β) υποστήριξη των 

διαρθρωτικών και τομεακών προσαρμογών 

μέσω της βελτίωσης της προσαρμογής και 

της κινητικότητας των εργαζομένων. 

 Θεματική ενότητα 2: Μέτρα εφαρμογής, 

ορθές πρακτικές και καινοτόμες 

προσεγγίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

δυνατότητες απασχόλησης στον Τομέα των  

Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών για την Ψηφιακή Εργασία. 

 Θεματική ενότητα 3: Αποτελεσματικά μέτρα 

εφαρμογής, ορθές πρακτικές και καινοτόμες 

προσεγγίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

υπηρεσίες φροντίδας και στις οικιακές 

υπηρεσίες. 

 Θεματικιή ενότητα 4: Ενοποίηση των 

Ευρωπαϊκών Τομεακών Συμβουλίων για τις  

Δεξιότητες που είναι πέρα από τη φάση της 

μελέτης σκοπιμότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιδότηση θα μπορούσε να 

καλύψει δράσεις όπως η υλοποίηση πρωτοβουλιών 

για την τοποθέτηση ατόμων σε θέσεις 

απασχόλησης, εργαλεία για την αποτύπωση 

στοιχείων της αγοράς  εργασίας,  σύσταση  δικτύων 
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Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους 

φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο 

πρόγραμμα PROGRESS, συμπεριλαμβανομένων και 

των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Οι αιτούντες μπορεί 

να είναι δημόσιοι φορείς, περιφερειακές και 

τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, διεθνείς 

οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα, 

ινστιτούτα και πανεπιστήμια, οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών. Επισημαίνεται η ανάγκη 

δημιουργίας συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων, ει 

δυνατόν σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της Ε.Ε., 

καθώς προσδίδουν προστιθέμενη αξία και ποιότητα 

στις δράσεις. 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 5.658.000 ευρώ και οι 

επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 700.000€ 

(ελάχιστη) και 1.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό της 

κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα υπερβαίνει το 

80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.   

Η επιδότηση ανά σκέλος θα είναι: 

 Θεματικιή ενότητα 1: 900.000 ευρώ/έργο 

 Θεματικιή ενότητα 2: 500.000 ευρώ/έργο 

 Θεματικιή ενότητα 3: 250.000 ευρώ/έργο 

 Θεματικιή ενότητα 4:  300.000 ευρώ/έργο 

 

Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου 

Πληροφορίες:  

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) 

(υπόψιν κας Ανθής Κρητικού, τηλ.: 2105271409). 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp? 

catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes 

 

 
και ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών 

μέσα από στοχευμένες θεματικές εκδηλώσεις. 

Οι επιδοτούμενες δράσεις θα πρέπει να επιτύχουν 

τους εξής τεχνικούς στόχους: 

 

(α) Παροχή στους τελικούς χρήστες συγκεκριμένων 

υπηρεσιών απασχόλησης που οδηγούν σε 

βιώσιμες θέσεις απασχόλησης ή μαθητείας μέσω 

μέτρων εργασιακής κινητικότητας σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

(β) Παροχή αναλυτικών και μεθοδολογικών 

στοιχείων βάσει των ευρημάτων που αφορούν τον 

τύπο και τη μέθοδο εργασίας της εταιρικής 

σχέσης μεταξύ των συνεργαζόμενων οργανώσεων 

κατά την υλοποίηση των δράσεων (εκτίμηση των 

παραγόντων επιτυχίας και αποτυχίας, των 

προκλήσεων και των προτάσεων για την 

αντιμετώπιση των αδυναμιών). 

(γ) Ανάπτυξη εργαλείων για την αποτύπωση των 

κενών σε δεξιότητες και ανάγκες στην αγορά 

εργασίας λόγω των δομικών αλλαγών προς μια 

οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. 

Το πρόγραμμα PROGRESS στοχεύει στην 

υποστήριξη της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής Απασχόλησης, συμβάλλοντας στην 

κατανόηση των προοπτικών απασχόλησης, στην 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης 

των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και 

συστάσεων για την απασχόληση καθώς και των 

συνεπειών τους, στην οργάνωση συζητήσεων για 

τις πολιτικές, τις ορθές πρακτικές και καινοτόμες 

προσεγγίσεις και στην ευαισθητοποίηση, διάχυση 

πληροφόρησης και προώθηση συζήτησης για τις 

μελλοντικές προκλήσεις μεταξύ των 

περιφερειακών και τοπικών φορέων, των 

κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της 

κοινωνίας πολιτών.  
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3. Στρατηγική ΕΕ2020 και Πολυεπίπεδη 

Διακυβέρνηση: Αναζήτηση 16 Πόλεων και 

Περιφερειών για τη δημιουργία 

Αναπτυξιακών Συμπράξεων  

Η Γενική Δ/νση Περιφερειακής και Αστικής 

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε 

πρόσφατα (22 Νοεμβρίου τ.ε.) πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τις ευρωπαϊκές 

πόλεις και περιφέρειες προκειμένου να 

συμμετάσχουν στη δημιουργία αναπτυξιακών 

συμπράξεων, στο πλαίσιο της μελέτης της ΕΕ για 

την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 

με σκοπό την υποστήριξη της Στρατηγικής ΕΕ2020.  

Η εν λόγω μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της σε 

δύο πεδία πολιτικής που συνδέονται με τη 

Στρατηγική δηλ. στην ενεργειακή αποδοτικότητα, 

με έμφαση στα υφιστάμενα κτίρια, και στην 

κοινωνική ένταξη στις αστικές περιοχές. Τέσσερις 

μελέτες περιπτώσεων αντιστοιχούν σε κάθε 

πεδίο, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο μια βάση για 

αμοιβαία μάθηση και ανταλλαγή πρακτικών.  

Οι ακόλουθες μελέτες παρέχουν την εν λόγω 

πλατφόρμα ανταλλαγών και μάθησης: 

 Περιφερειακή Στρατηγική Ενέργειας 

(Περιφέρεια Prignitz-Oberhavel- Γερμανία). 

 Τοπική Στρατηγική Ενέργειας (Δήμος 

Vrhnika-Σλοβενία).Περιφερειακό Εδαφικό 

Σχέδιο για την Κοιλάδα των Άλπεων 

(Περιφέρεια της Λομπαρδίας-Ιταλία). 

 Ενεργειακό έργο για τα κτίρια (Περιφέρεια 

Αλσατίας-Γαλλία). 

 

  

 

 Αειφόρος Κοινωνική Αστική Ανάπτυξη 

(Στοκχόλμη-Σουηδία). 

 Έργα Αστικών Αναπλάσεων (Περιφέρεια 

Πομόρσκι-Πολωνία). 

 Μετανάστες στη διαπολιτισμική Ρουμανία 

(Τιμισοάρα-Ρουμανία). 

 Σύσταση επιχειρήσεων σε ευπαθείς 

κοινωνικά κοινότητες (Λίβερπουλ-Ηνωμένο 

Βασίλειο). 

 

Οι συμπράξεις θα διευκολύνουν την ανταλλαγή 

γνώσεων για τις προσεγγίσεις της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης και θα ενθαρρύνουν τη μάθηση 

μεταξύ περιφερειών και πόλεων. Προς τούτο, 

αναμένεται η διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ των 

εταίρων, οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 

από μια κουλτούρα μάθησης και αλλαγής 

πολιτικών. Με άλλα λόγια, οι εμπλεκόμενοι δήμοι 

και περιφέρειες θα πρέπει να είναι ανοικτοί στη 

μάθηση και προετοιμασμένοι να λάβουν αποφάσεις 

για δράσεις ή σχέδια δράσεων για τη βελτίωση της 

διαδικασίας χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής 

στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Σε κάθε 

μελέτη περίπτωσης αντιστοιχούν δύο συμπράξεις. 

Κάθε σύμπραξη θα συμμετάσχει σε μια πολυμερή 

και μία διμερή συνάντηση εταίρων. Σε κάθε 

σύμπραξη διατίθεται ένα ποσό μέχρι τις 3.000 ευρώ 

για την κάλυψη των δαπανών για τις πολυμερείς 

και διμερείς ανταλλαγές. 

 

Προθεσμία: 22 Ιανουαρίου 

Πληροφορίες:  

Ιστοσελίδα: http://www.spatialforesight.eu/2020.html 
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4. Βραβεία Ευρωπαϊκού Πολεοδομικού και 

Περιφερειακού Σχεδιασμού 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χωροτακτών  βραβεύει 

για 10η χρονιά στρατηγικές, έργα και 

πρωτοβουλίες που βελτιώνουν σημαντικά την 

ποιότητα ζωής στις αστικές και αγροτικές 

περιφέρειες της Ευρώπης. 

Μέσω των βραβείων, το Συμβούλιο στοχεύει στα 

εξής: 

 Επίδειξη στο γενικό κοινό και στο 

επάγγελμα του χωροτάκτη, ειδικότερα, 

εκείνων των επιτυχημένων και καινοτόμων 

έργων σχεδιασμού μέσω των οποίων η 

ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών 

αναβαθμίζεται και βελτιώνεται σε 

κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο. 

 Προώθηση των ιδεών και του οράματος του 

Συμβουλίου για το μέλλον των ευρωπαϊκών 

πόλεων και περιφερειών όπως 

αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του 

2013 για τη δημιουργία εκείνων των 

συνθηκών για την  προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης. 

 Αποτύπωση της πολυμορφίας και του 

ευρύτερου αντικειμένου του πολεοδομικού 

σχεδιασμού στις μέρες μας. Ειδικότερα τα 

φετινά βραβεία επικεντρώνονται 

αποκλειστικά σε έργα που επιδεικνύουν 

τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός 

μπορεί να συμβάλλει σε αειφόρες 

ενεργειακά λύσεις. Τα έργα θα πρέπει να 

επιδεικνύουν ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα 

της συμμετοχικής σχεδιαστικής 

διαδικασίας, υποστηριζόμενης από 

επαγγελματίες του χώρου, σε συνεργασία 

με άλλους κοινωνικούς φορείς, τοπικές 

αρχές, παρόχους ενέργειας, 

αναπτυξιακούς φορείς, και 

ευαισθητοποιημένους πολίτες. 

 Το αντικείμενο των βραβείων περιλαμβάνει 

δημοσιευμένα σχέδια και μελέτες, έργα στα 

οποία συμμετέχει η τοπική κοινότητα σε 

διεθνικό, εθνικό και διαπεριφερειακό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 
 

 

H κριτική επιτροπή θα λάβει υπόψη της τα κάτωθι  

ζητήματα: 

 Προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και 

αειφόρος προσφορά ενέργειας – νέες 

αναπτυξιακές ευκαιρίες για τους δήμους. 

 Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και 

αειφόρες πηγές ενέργειας. 

 Στρατηγικές και εργαλεία για τη μίξη του 

χωροταξικού σχεδιασμού και των αειφόρων 

πηγών ενέργειας. 

 Πιθανότητες υλοποίησης αειφόρου 

προσφοράς ενέργειας και υποδομής στο 

χωροταξικό σχεδιασμό σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. 

 Συμμετοχή κοινωνικών φορέων, διαδικασίες 

συμμετοχής και επικοινωνίας. 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο ο 

χωροταξικός σχεδιασμός υποστήριξε με ενεργητικό 

τρόπο την υιοθέτηση ανανεώσιμων/αειφόρων 

πηγών ενέργειας μέσω πολιτικών απομείωσης των 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της 

σχεδιαστικής διαδικασίας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν χωροτάκτες και δήμοι 

από τα 47 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. 

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 

Πληροφορίες:  

Ιστοσελίδα: http://www.ectp-ceu.eu/ 
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 

 

 
 

4η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο 

πλαίσιο της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ 

Συνεργασία - Πράξη επιχορήγησης 

Ελληνικών Φορέων που συμμετέχουν 

επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις 

Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών 

Δικτύων ERA-NET» 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικό-

τητα και Επιχειρηματικότητα" 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα  

Προθεσμία: 10/1/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2473 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Αγίου Βασιλείου 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης  

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2467 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Ρεθύμνης 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης 

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2470 
 

 

 

 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Πύλου-Νέστορος 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Μεσσηνίας 

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2456 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Μεσσήνη 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Μεσσηνίας 

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2465 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Πλατανιά  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων  

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2468 

 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Μετσόβου 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ιωαννίνων 

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2466 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Η Προσέγγιση Λογικού Πλαισίου ως 

εργαλείο για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 

Στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί πλέον για έργα 

που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 

ταμεία αλλά και από τα ανταγωνιστικά 

προγράμματα να ακολουθούν κατά το σχεδιασμό 

και την υλοποίησή τους κοινούς κανόνες 

διαχείρισης. Εν προκειμένω, η Επιτροπή 

συστήνει τη χρήση των εργαλείων του κύκλου 

διαχείρισης του έργου (PCM) και ειδικότερα την 

Προσέγγιση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework 

Approach-LFA).  

Για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού, της 

διαχείρισης και της αξιολόγησης των 

προγραμμάτων της (κατά την ελληνική ορολογία) 

η Επιτροπή εξέδωσε το 1993 ένα εγχειρίδιο που 

φέρει τον τίτλο Project Cycle Management (PCM), 

το οποίο ανανεώθηκε το 2004. Το εγχειρίδιο 

αφορά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός 

προγράμματος, δηλαδή από τη δόμηση του 

προγράμματος έως τη συμβασιοποίηση έργων 

και την αξιολόγησή του. Το τμήμα του 

εγχειριδίου που αφορά στη δόμηση των 

προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από 

την Ε.Ε. στηρίζεται στη Logical Framework 

Approach (ΠΛΠ). 

Η ΠΛΠ χρησιμοποιείται για το συστηματικό 

σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των έργων/προγραμμάτων. Η 

τεχνική της ανάλυσης του λογικού πλαισίου, 

αποτελεί έναν τρόπο δόμησης των στοιχείων 

που συνιστούν ένα έργο (ή παρέμβαση σε υψη- 
 

λότερο επίπεδο ανάλυσης, όπως π.χ. άξονα 

προτεραιότητας ή πρόγραμμα) και ανάλυσης της 

εσωτερικής και εξωτερικής συνεκτικότητάς του. 

Το προϊόν αυτής της προσέγγισης είναι το λογικό 

πλαίσιο, δηλαδή μία τυπική απεικόνιση μήτρας 

της εσωτερικής λειτουργικότητας του έργου (ή της 

παρέμβασης), των μέσων που χρησιμοποιούνται 

για την επιβεβαίωση της επίτευξης των στόχων 

και των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων 

που εγγυώνται την επιτυχία του. Η κεντρική ιδέα 

της παραπάνω τεχνικής είναι η έννοια της 

αιτιότητας, δηλαδή η διάταξη των γεγονότων με 

τέτοιο τρόπο, ώστε η παρουσία ενός γεγονότος ή 

δράσης, να οδηγεί, ή να αποτελεί την αιτία 

εμφάνισης, ενός επακόλουθου γεγονότος ή 

δράσης.  

Εν κατακλείδι, τα βασικά χαρακτηριστικά της εν 

λόγω προσέγγισης είναι ο προσανατολισμός 

βάσει των αποτελεσμάτων, η θέση στόχων και 

σχέσεων αιτίας αιτιατού, η τεκμηρίωση της 

επίτευξης των στόχων (χρήση δεικτών 

παρακολούθησης και αξιολόγησης), η περιγραφή 

των εξωτερικών δρώντων που επηρεάζουν την 

επιτυχία του έργου (παραδοχές και κίνδυνοι), η 

εμπλοκή των ενδιαφερομένων, η προσέγγιση 

βάσει των αναγκών, η προσέγγιση με βάση τη 

λογική της παρέμβασης, και ένα πλαίσιο για την 

αξιολόγηση της σχετικότητας, της εφικτότητας 

και της βιωσιμότητας. 
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 Πρβλέπεται η δυνατότητα των ΕΟΕΣ, από 

κοινού με  οργανισμούς δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου, να διαχειριστούν 

δημόσιες υπηρεσίες, με έμφαση στις 

υπηρεσίες γενικού οικονομικού 

συμφέροντος ή υποδομών. 

 Υπογραμμίζεται η δυνατότητα των ΕΟΕΣ 

να προάγουν την εδαφική συνεργασία και 

σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, σε 

τρίτες χώρες και υπερπόντια εδάφη. 

 Επεκτείνεται ο χρόνος έγκρισης 

συμμετοχής φορέα σε ΕΟΕΣ από τρεις σε 

έξι μήνες (και αυτή θα αφορά μόνον τη 

σύμβαση). Μετά την παρέλευση της εν 

λόγω περιόδου, η σύμβαση θεωρείται ότι 

έχει εγκριθεί με σιωπηρή συμφωνία. 

 Απλοθστεύεται η διαδικασία ένταξης 

νέων μελών σε υφιστάμενο ΕΟΕΣ. 

 Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη 

συμμετοχή φορέων από υπερπόντιες 

χώρες και εδάφη. 

 Δεν απαιτείταν πλέον τα καταστατικά να 

περιέχουν όλες τις διατάξεις της 

σύμβασης. 

 Στη σύμβαση πλέον καθορίζονται οι 

κανόνες, οι διαδικασίες διαχείρισης και 

πρόσληψης προσωπικού των ΕΟΕΣ. 

 

Πληροφορίες: 

Συμβούλιο της ΕΕ  

Ιστοσελίδα:  

http://www.consilium.europa.eu/council/open-

sessions/related-

documents?debateid=2234&details=YES&lang=el 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

Έγκριση του νέου Κανονισμού για τους 

ΕΟΕΣ από το Συμβούλιο της Ε.Ε. 
 

Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 18 

Δεκεμβρίου 2013 τον αναθεωρημένο Κανονισμό 

για τους ΕΟΕΣ, όπως και το σύνολο του θεσμικού 

πλαισίου της πολιτικής συνοχής. Ουσιαστικά 

υιοθετήθηκαν τα κείμενα που είχαν συμφωνηθεί 

στο COREPER στις 9 Νοεμβρίου 2013. Μετά την 

υπογραφή του από τους Προέδρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ο 

νέος Κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη  

θα πρέπει εντός εξαμήνου να προσαρμόσουν την 

εθνική νομοθεσία τους. 

Πιο συγκεκριμένα, με τον νέο Κανονισμό 

επέρχονται, μεταξύ άλλων,  οι εξής αλλαγές: 

 Διευκολύνεται η συμμετοχή φορέων από 

τρίτες χώρες (συνορεύουσες με κράτος-

μέλος ή επιλέξιμες από κοινού με 

κράτος-μέλος βάσει προγράμματος 

εδαφικής συνεργασίας). 

 

 

 
 

 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Register/Documents/1154_posters_A0_v2_poster_2.pdf
https://portal.cor.europa.eu/egtc/
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Η Συμμετοχή των Περιφερειών στο 

σχεδιασμό των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 
 

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ένωση των 

Παραμεθόριων Περιφερειών της Ευρώπης 

διοργάνωσαν πρόσφατα (19 Νοεμβρίου 2013) 

στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  

Έτους Πολιτών, σεμινάριο με θέμα την εμπλοκή 

των πολιτών των παραμεθόριων περιφερειών 

στο σχεδιασμό των Συμφωνιών Εταιρικής Σχέσης 

και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το 

σεμινάριο  επικεντρώθηκε κυρίως στο ρόλο των 

ΕΟΕΣ που καλούνται να αναλάβουν την προσεχή 

προγραμματική περίοδο. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το θεσμικό 

πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής της πολιτικής 

συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020, οι ΕΟΕΣ  δύνανται να αποτελέσουν οι ίδιοι 

διαχειριστικές αρχές για ολόκληρο ή για μέρος 

προγράμματος εδαφικής συνεργασίας, ενώ 

προβλέπεται να είναι δικαιούχοι σε ένα Κοινό 

Σχέδιο Δράσης και ως ενδιάμεσοι φορείς 

διαχείρισης μπορούν να υλοποιήσουν 

ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις. 

Επίσης, οι ΕΟΕΣ ενθαρρύνονται να αναλάβουν 

ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών και στην εμπέδωση της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες. Προς τούτο, δεν 

είναι λίγοι οι ΕΟΕΣ αλλά και άλλες 

παραμεθόριες  δομές   (Ευρωπεριφέρειες)     που  

 

 

 

 

 

 

 

έχουν σχεδιάσει δικές τους στρατηγικές για την 

προσεχή προγραμματική περίοδο με σκοπό την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.   

Βέβαια, όπως τονίστηκε, η διασυνοριακή 

συνεργασία δεν αφορά μόνον οικονομικά θέματα 

αλλά και την ικανοποίηση πολιτιστικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η διασυνοριακή συνεργασία 

δεν μπορεί να είναι επιτυχής χωρίς τη συνδρομή 

της κοινωνίας πολιτών. Και σε αυτό το επίπεδο, 

οι υφιστάμενοι και οι μελλοντικοί ΕΟΕΣ πρέπει 

να εμπλακούν στην προετοιμασία των 

προγραμματικών κειμένων, καίτοι οι εθνικές 

αρχές, με επίγνωση των αναγκών των 

παραμεθόριων περιφερειών και του δυναμικού 

των ΕΟΕΣ, θα αποφασίσουν για το βαθμό 

εμπλοκής τους. 

Τέλος, υπογραμμίστηκε η σημασία των αρχών 

της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της 

εταιρικής σχέσης, που προβλέπονται στο άρθρο 

5 των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού και 

αναπτύχθηκαν στον Ευρωπαϊκό Κώδικα 

Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση. 

 

Πληροφορίες: 

Επιτροπή των Περιφερειών  

Πλατφόρμα ΕΟΕΣ  

Ιστοσελίδα: www.cor.europa.eu/egtc 

Πρακτικά σεμιναρίου: https://portal.cor.europa.e 

u/egtc/en-Events/Documents/EGTC_ AEBR%20 

meeting%202013%20-%20proceedings.pdf 
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Πράγματι, στο επίκεντρο των εργασιών του 

συνεδρίου ήταν οι εμπειρίες και τα έργα από 

πόλεις και περιφέρειες απ’ όλο τον κόσμο: Rio 

de Janeiro, Παρίσι, Αθήνα, Βερολίνο, Λισσαβώνα, 

Βουκουρέστι, Λευκωσία, Θεσσαλονίκη, Βόλος, 

Konohana/Osaka, La Courrouze/Rennes, Ξάνθη, 

Haute-Provence, Ile-de-France, Grand Lyon,  

Μασσαλία, Toulouse, Grenoble, Tunis, Alcantara, 

Caceres, Πέραμα, Porto κ.α. Οι έννοιες του 

ηχοτοπίου και του ηχητικού design 

εγκαταλείπουν πλέον τα ερευνητικά ινστιτούτα 

και κατακλύζουν την αγορά, τον κόσμο των 

επαγγελματιών και το διάλογο μεταξύ των 

σχεδιαστών και όσων άλλων σχετίζονται με το 

ηχητικό design στην πόλη, αρχιτέκτονες, 

μηχανικούς,  ιδιωτικές εταιρείες ηχητικού 

εξοπλισμού και facilities. Η έρευνα σε σχέση με 

τα ηχοτοπία θεωρεί τον περιβαλλοντικό θόρυβο 

ως «πόρο» και όχι ως «απόβλητο». 

Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε 

μέσω video από τον  Υπεύθυνο του 

Περιβαλλοντικού Τμήματος (NYNC), κ. Charles 

Samoon, ο Κώδικας Θορύβου της Νέας Υόρκης 

ενώ, τόσο ο Πρόεδρος του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ κ. 

Δημήτρης Αργιανάς, όσο και ο Διευθυντής του κ. 

Βασίλης Ξένος-Γαβριέλης και οι Δήμαρχοι-μέλη 

του φορέα επεσήμαναν τη σημασία που έχει η 

διαχείριση του ήχου στο αστικό περιβάλλον ως 

νέα προσέγγιση που προκύπτει από τη 

διαπίστωση ότι η ευημερία της πόλης και του 

πολίτη συνδέεται με τη συνολική ορθή 

διαχείριση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. 

Οι διεργασίες για την ίδρυση του Forum στις 

αρχές του 2014 έχουν ξεκινήσει και ιδρυτικά με- 

 

Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ:  

Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη και 

Διαχείριση του Ήχου  
 

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας 

ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, στο πλαίσιο μιας 

καινοτόμου προσέγγισης της αστικής ανάπτυξης 

μέσα από τη διερεύνηση νέων ενεργειών για την 

αειφορία, συμμετείχε από κοινού με τη Διεθνή 

Εταιρεία Αειφορικής Αστικής Ανάπτυξης και 

Οικο-καινοτομίας «SD-MED Observation, Planning 

& Eco-Innovation» και το Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε 

ευρωπαϊκό φόρουμ με τίτλο “ECHOPOLIS 

European CLUB”, με την ευκαιρία και στο πλαίσιο 

του Διεθνούς Συνεδρίου «ECHOPOLIS Ημέρες Ήχου 

2013» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί, 

μέσα από αναφορές σε καλές πρακτικές στην 

Ευρώπη, η αναγκαιότητα της παροχής 

τεχνογνωσίας στις πόλεις σχετικά με την 

ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, τη 

δημιουργία οικο-γειτονιών, την πιστοποίηση της 

περιβαλλοντικής ποιότητας στα κτίρια, το 

labeling οικο-αναπτύξεων, την ποιότητα του 

ηχητικού περιβάλλοντος στις πόλεις, τους 

σχετικούς καινοτόμους χρηματοδοτικούς 

μηχανισμούς, των θεμάτων που άπτονται της 

δημόσιας υγείας, κλπ., ως προτεραιοτήτων στη 

δόμηση και διατήρηση της αειφορίας στις 

πόλεις. 
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λη του, εκτός από τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 

προβλέπεται να είναι και ιδιωτικές εταιρίες ως 

πάροχοι  αειφορικών αναπτυξιακών λύσεων και 

οικολογικής καινοτομίας ενώ, από το 2014 

προβλέπεται να θεσπιστεί ο διαγωνισμός 

«ECHOPOLIS Soundscape Award».  

Πληροφορίες: 

ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  

Βύρωνος 29 Πλάκα, 

Τ.Κ. 10558  

Τηλ. +30 210-3243374, +30 210-3246139 

Fax  +30 210-3243343 

web site: http://www.amphictyony.gr 

e-mail: amfiktio@otenet.gr  

 

Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη:  

Μηδενισμός Απορριμμάτων –  

ZEROWASTE PRO 
 

Το έργο ZEROWASTE PRO ξεκίνησε επίσημα τον 

Ιούλιο του 2013 στοχεύοντας στην κεφαλαιοποί-

ηση μεθόδων και εργαλείων που έχουν παραχθεί 

στο πλαίσιο άλλων συγχρηματοδοτούμενων 

έργων με σκοπό το μηδενισμό των απορριμ-

μάτων σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας. Το 

έργο θα διαρκέσει έως το Δεκέμβριο του 2014 

και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέσω του 

Προγράμματος Μεσογειακός Χώρος 2007-2013 

και από Εθνικούς Πόρους. Συντονιστής εταίρος 

είναι ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο Ευρωπαϊκών 

Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι 11 

Ευρωπαϊκοί φορείς που συμμετέχουν στο έργο 

θα εστιάσουν τις δραστηριότητές τους στους 

τρεις βασικούς πυλώνες μηδενισμού των 

απορριμμάτων, ήτοι την πρόληψη, την επανα- 

  

 
 

χρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, 

προωθώντας καλές πρακτικές και εργαλεία 

στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Απώτερος 

στόχος των τελευταίων οφείλει να  είναι η 

διαχείριση απορριμμάτων με ελάχιστο 

οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. 

Δράσεις του έργου: 

- Οδηγός Πράσινων Λύσεων για τη 

διαχείριση απορριμμάτων. 

- Δημιουργία Οδηγού εκπαίδευσης και 

σεμινάριο στις πράσινες λύσεις για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων.  

- Εκπαιδευτικό Εργαλείο Ανακύκλωσης που 

απευθύνεται στους δασκάλους, με το 

οποίο θα μπορούν να διδάξουν την 

ανακύκλωση στους μαθητές. 

- Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δικτύωσης 

φορέων και επιστημόνων ειδικών σε 

θέματα διαχείρισης αποβλήτων. 

- Ημερίδες ενημέρωσης, εργαστήρια και 

διαπεριφερειακά συνέδρια στις χώρες 

των εταίρων. 

- Ενημερωτικά δελτία. 

- Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού εργαλείου 

που βοηθά στη μέτρηση του 

αποτυπώματος CO2 στους Δήμους και τις 

Περιφέρειες. 

-  Λευκή Βίβλος για ΜΜΕ και ΒΙ.ΠΕ. 

αναφορικά με την παραγωγή και τη 

διαχείριση των αποβλήτων τους. 

Πληροφορίες: 

ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  

Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  

Τηλ: 2102486041(1)45, Fax:2102486046,  

E-mail: epolis@efxini.gr, www.efxini.gr 
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για το μέλλον της κεραμικής τέχνης μέσα από την 

επίτευξη της συνεργασίας των κεραμιστών 

ενωμένων σε μια γροθιά, προκειμένου να 

πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα και να 

προασπίσουν την τέχνη τους. Αρωγός τους σε 

κάθε προσπάθεια βρίσκεται η Δημοτική Αρχή 

Μινώα Πεδιάδας, που στηρίζει δράσεις που θα 

βοηθήσουν από κοινού τόσο στη βελτίωση της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων όσο και στην 

προβολή της λαϊκής παράδοσης του Θραψανού 

ως πολιτισμικού και τουριστικού πόρου.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι κεραμίστες είχαν την 

ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες 

μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων 

εκδηλώσεων, που είχε διαμορφώσει ο Δήμος στη 

διάρκεια της έκθεσης. Στο πλαίσιο ειδικής 

συνάντησης στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού 

συζητήθηκαν ενδελεχώς οι παράμετροι του 

προτύπου πιστοποίησης χειροποίητου κεραμικού 

το οποίο διαμορφώνεται από τους Δήμους Μινώα 

Πεδιάδας, Λάρνακας και Λέσβου. Επίσης, τις 

καλύτερες εντυπώσεις άφησε το ειδικό 

ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ο Δήμος Μινώα 

Πεδιάδας για το χειροποίητο κεραμικό σε 

συνεργασία με τα αγγειοπλαστικά εργαστήρια 

και διακεκριμένους ιστορικούς, το οποίο 

προβλήθηκε για πρώτη φορά στη διάρκεια της 

έκθεσης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 

συνεχίζεται η φιλοξενία της Κινητής Έκθεσης 

Χειροποίητου Κεραμικού Κρήτης – Κύπρου & 

Ανατολικού Αιγαίου. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Μινώα Πεδιάδας 

E-mail: minoa@minoapediadas.gr 

 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 
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1. Δήμος Μινώα Πεδιάδας: 

   ΚΕΡΑΜΕΥΣ –  

Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής 

αγγειοπλαστικής κεραμικής στο 

σύγχρονο επιχειρείν  

(Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδα – Κύπρος 2007 -2013) 
 

Μια από τις αρχαιότερες τέχνες του ανθρώπου 

είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν όσοι βρέθηκαν 

πρόσφατα στο Θραψανό, το μεγαλύτερο 

αγγειοπλαστικό κέντρο της Κρήτης, στη διάρκεια 

της έκθεσης «Cerameus: Αγγειοπλαστική – 

Κεραμική Κρήτης, Κύπρου & Ανατολικού Αιγαίου» 

που διοργάνωσε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας. 

Περίτεχνες δημιουργίες από τους φημισμένους 

Θραψανιώτες αγγειοπλάστες αγκαλιάστηκαν με 

πανέμορφα κεραμικά προϊόντα της Κύπρου και 

της Λέσβου. Το σημαντικότερο μήνυμα που δόθηκε 

στο πλαίσιο της διοργάνωσης είναι  η  αισιοδοξία  
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2. Δήμος Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ): 

ROM-ACT: Διευρύνοντας την πρόσβαση 

των γυναικών Ρομά σε διαδικασίες 

επικύρωσης μη-τυπικής και άτυπης 

μάθησης  

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου 

Μάθηση, 2007-2013-GRUNTVIG) 

 

Το έργο ROM‐ACT (2013‐2014) αποσκοπεί στη 

διεύρυνση της πρόσβασης σε συστήματα 

επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης για 

τις γυναίκες Ρομά στην Ευρώπη, προκειμένου να 

ενισχυθεί η εκπαιδευτική, κοινωνική, και 

εργασιακή τους ένταξη. Οι προηγούμενες 

ερευνητικές μελέτες τονίζουν  ότι η κοινότητα 

των Ρομά έχει αναπτύξει ειδικές ικανότητες και 

προσόντα που σχετίζονται με το είδος της 

εργασίας που έχουν κάνει, αν και οι περισσότεροι 

δεν έχουν ακαδημαϊκούς τίτλους και επίσημα 

αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας.  

Το έργο ROMACT, αφού έλαβε υπόψη τις 

συνεισφορές και τις συστάσεις προηγούμενων 

ερευνητικών μελετών, έχει ως κύριο στόχο να 

διευρύνει και να βελτιώσει την πρόσβαση των 

γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της 

μη τυπικής και άτυπης μάθησης σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την προώθηση 

στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική 

τους ένταξη. Έτσι, το πρόγραμμα στοχεύει, 

αφενός, στη βελτίωση των υφιστάμενων εθνικών 

συστημάτων επικύρωσης, προκειμένου να 

ταιριάξουν στις ανάγκες των ανθρώπων και των 

μειονεκτούντων ομάδων που δεν διαθέτουν 

ακαδημαϊκούς τίτλους, όπως για παράδειγμα η 

κοινότητα των Ρομά. 

 

 

Από την άλλη πλευρά, το έργο αποβλέπει στην 

προώθηση και τη βελτίωση της πρόσβασης 

των ατόμων χωρίς ακαδημαϊκούς τίτλους στα 

εθνικά συστήματα επικύρωσης, την 

ενθάρρυνση των οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών να υποστηρίξουν γυναίκες Ρομά 

που δεν διαθέτουν ακαδημαϊκούς τίτλους και 

στην ίδια τη διαδικασία επικύρωσης της 

άτυπης και της μη τυπικής μάθησης.  

Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν, εκτός της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου 

(ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ), και φορείς από Ισπανία, Τσεχία, 

Ρουμανία, Βέλγιο και Ιρλανδία, προβλέπει τη 

σύνταξη εθνικών και ευρωπαϊκών εκθέσεων 

για το ζήτημα της μη-τυπικής και άτυπης 

μάθησης των συστημάτων επικύρωσης στην 

Ευρώπη, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 

άσκησης πίεσης, και κυρίως την ενεργό 

συμμετοχή των γυναικών Ρομά χωρίς 

ακαδημαϊκούς τίτλους σε ομάδες συζήτησης 

για την προώθηση σχετικών συστάσεων. 

 

Πληροφορίες:  

Δήμος Βόλου 

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βόλου 

(ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) 

Υπόψιν Προϊσταμένου Δ/νσης 

Προγραμματισμού, κ. Ν. Αντωνάκη 

Τηλ.: (24210) 29908, 66208 2467350294 

Ιστοσελίδα Έργου: www.rom‐act.eu  

 

 

http://www.interreg.gr/el/2012-04-10-14-38-16/ιούνιος-2012/94-πολυμερή-προγράμματα/429-κοινό-επιχειρησιακό-πρόγραμμα-
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Έξυπνο Δίκτυο Οδοφωτισμού 

 

Φανταστείτε μια πόλη όπου τα φώτα του δρόμου 

δεν είναι μόνο οικονομικά και ενεργειακά 

αποδοτικά, αλλά χρησιμεύουν ως ένα μίνι - 

ενεργειακό δίκτυο, αποτελώντας ένα από τα 

βασικά δομικά στοιχεία μιας «έξυπνης» πόλης 

(smart city). Το 2009, το San Diego  Gas  &  Electric 

 

    

(SDG & E) υποστήριξε τη δημιουργία μιας ομάδας 

εργασίας μέσω ενός Προγράμματος Συνεργασίας 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκείνη την εποχή, η 

ομάδα εργασίας διεξήγαγε μια πρώτη φάση (Ι) 

δοκιμαστικής αξιολόγησης των ευρέως- 

φάσματος επιλογών φωτισμού δρόμου για να 

μειώσει τη χρήση ενέργειας . Κατά τη φάση αυτή, 

η ομάδα εργασίας μετασκεύασε τον οδοφωτισμό 

60.000 δρόμων σε 14 πόλεις, εξοικονομώντας 20 

εκατομμύρια κιλοβατώρες (kWh) και 3 

εκατομμύρια δολάρια υπέρ των φορολογουμένων 

σε ετήσια βάση, ενώ εξοικονόμησε 25 

εκατομμύρια δολάρια για την οικονομική 

ανάπτυξη της κομητείας του Σαν Ντιέγκο. 

Επιδίωξη της ομάδας εργασίας ήταν να 

επηρεάσει προς τα κάτω τα τιμολόγια τρίτων 

που κάνουν χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, 

δημιουργώντας ουσιαστικά ένα μίνι-δίκτυο μέσω 

της ενσωμάτωσης, σε κάθε φως του δρόμου, 

μετρητή βαθμού χρησιμότητας (utility-grade) και 

τιμής χρέωσης (billing rate). 

Πληροφορίες: 

http://www.fiercesmartgrid.com/story/san-diego-

pilots-first-street-light-energy-grid/2013-11-20 

 

 

«Χρηματοδότηση από το Πλήθος» - Το 

κλειδί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που 

ξεκλειδώνει τις χρηματοδοτήσεις 

 

H πρωτοβουλία «I make Rotterdam» αποτελεί  μία  

από τις μοναδικές περιπτώσεις υλοποίησης 

έργου  υποδομής μέσω crowdfunding, δηλαδή 

μικρο-χρηματοδότησης, που προέρχεται από ένα 

μεγάλο αριθμό χορηγών. Πρόκειται για την 

κατασκευή μιας  ξύλινης  πεζογέφυρας στην  

περιοχή Hofplein στο κέντρο του Ρότερνταμ. Με 

βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό (Rotterdam 

Spatial Development Strategy 2030) και τη 

χρηματοδοτική ροή, η γέφυρα θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη εικοσαετία. Μέσω 

όμως της πρωτοβουλίας «I make Rotterdam», η 

πεζογέφυρα Luchtsingel (που στα ολλανδικά ση- 

 

 

μαίνει «περίπατος ψηλά») ολοκληρώθηκε το 

καλοκαίρι του 2013 με τη συγχρηματοδότηση 

χιλιάδων πολιτών. Η κατασκευή αποτελείται από 

17.000, περίπου, εμφανείς σανίδες ξύλου, πάνω 

στις οποίες οι χρηματοδότες μπορούσαν να 

αναγράψουν το όνομά τους ή ένα μήνυμα. Η 

χρηματοδότηση ήταν της τάξης των 20, 120 ή 

1200 ευρώ. Όλα τα χρήματα συγκεντρώθηκαν 

ηλεκτρονικά. 

Πληροφορίες: 

http://ipledg.com/blog/?p=437 

http://www.academia.edu/3578024/_ 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

4ο Διεθνές Συνέδριο για το Περιβάλλον και 

την Ενέργεια του Μέλλοντος 

(Μελβούρνη, 4-5 Ιανουαρίου) 

 

Στόχος του διεθνούς συνεδρίου είναι η προώθηση 

των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτή-

των για το περιβάλλον και την ενέργεια του μέλλον- 

 

 

τος και της ανταλλαγής επιστημονικών 

πληροφοριών μεταξύ ερευνητών, μηχανικών, 

φοιτητών και επαγγελματιών που εργάζονται στην 

Αυστραλία και στο εξωτερικό. 

Πληροφορίες: 

http://www.icfee.org/  

 

Διεθνές Συνέδριο για τις Φυσικές 

Καταστροφές 

 (Νέα Ορλεάνη, 7-10 Ιανουαρίου) 

 

Αποστολή του συνεδρίου είναι η συγκέντρωση 

εκπροσώπων δημόσιων και ιδιωτικών οργανώσεων 

από όλον τον κόσμο για να συζητήσουν πολιτικές, 

 

ορθές πρακτικές, προηγούμενες εμπειρίες και 

μελλοντικές στρατηγικές σχετικά με το μετριασμό 

των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και ιδιοκτησίες 

όταν λαμβάνει χώρα μια φυσική καταστροφή. 

Πληροφορίες: 

http://internationaldisasterconference.com/http://ww

w.icfee.org/  
 

Πράσινες Υποδομές& Διαχείριση 

Υδάτινων Πόρων  

σε Μητροπολιτικές Περιοχές 

(Φλόριντα,14-15 Ιανουαρίου) 
 

Οι πράσινες υποδομές προωθούνται ως μια 

αποτελεσματική και αποδοτική λύση για τη 

διαχείριση των ομβρίων και των ρύπων, παρέ- 

 

χοντας πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο 

περιβαλλοντικής αειφορίας και υγιεινής των 

κατοίκων. Το εύρος αυτών οφελών, οι δυσκολίες 

για την υλοποίηση των πράσινων υποδομών, οι 

ευκαιρίες χρηματοδότησης τέτοιων πρακτικών 

και οι δράσεις των τοπικών αρχών για την 

ευρεία υλοποίηση πρακτικών πράσινων 

υποδομών αποτελούν τα κύρια θέματα του εν 

θέματι συνεδρίου.  

Πληροφορίες: 

http://patel.usf.edu/patel-center/2014-green-

infrastructure-conference 

  

Παγκόσμια Σύνοδος για την Ενέργεια  

του Μέλλοντος 

 (Αμπού Ντάμπι, 20-22 Ιανουαρίου) 

 

Η παγκόσμια σύνοδος για την ενέργεια του 

μέλλοντος είναι αφιερωμένη στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα 

και τις καθαρές τεχνολογίες. Συνιστά μια 

πρώτης τάξεως ευκαιρίας για τους εκπροσώ- 
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Η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, η ανακύκλωση και διαχείριση 

των υδάτινων πόρων, ο χωροταξικός 

σχεδιασμός για τον μετριασμό των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής, η ανθεκτικότητα των 

υποδομών και η δομική αξιοπιστία των 

κατασκευών είναι μερικά από τα προς συζήτηση 

ζητήματα του συνεδρίου. 

Πληροφορίες: 

http://www.isbe-conference.com/  

 

Πολιτισμός και Δημιουργικότητα:  

Οι Πόλεις και οι Περιφέρεις της 

Ευρώπης κάνουν τη διαφορά 

(Βρυξέλλες, 29-30 Ιανουαρίου) 
 

Με φόντο τη νέα προγραμματική περίοδο, η 

Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει 

συνέδριο για το ρόλο των πόλεων και των περι- 

 

  

 

φερειών στον δημιουργικό τομέα και ειδικότερα 

την απήχηση επιτυχημένων έργων από τον 

πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα στην τοπική 

ανάπτυξη. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/culture-
and-creativity.aspx 

 

πους του ενεργειακού τομέα να  ανταλλάξουν 

πρακτικές και εμπειρίες αλλά και να 

δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις για την 

παγκόσμια προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον. 

Πληροφορίες: 

http://www.worldfutureenergysummit.com/Portal/ho

me.aspx  

 

Οι Μικρές Πόλεις του Κόσμου  

 (Αβινιόν, 22-24 Ιανουαρίου) 

 

Βασικός στόχος του εν θέματι συνεδίου είναι η 

ανάδειξη των διαφορετικών πτυχών των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρές πό- 

  

 

λεις σε παγκόσμιο επίπεδιο (Ινδία, Ευρώπη, 

Αφρική, Λατινική Αμερική).  

Πληροφορίες: 

http://fronturb2013.sciencesconf.org/?lang=en  

Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον 

 (Ντόχα, 28-30 Ιανουαρίου) 

 

Οι πρόσφατες τεχνολογικές και ερευνητικές 

εξελίξεις στον αειφόρο σχεδιασμό κτιρίων 

αποτελούν το κύριο θέμα του εν θέματι συνεδρίου. 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Μείωση του Πολυετούς Δημοσιονομικού 

Πλαισίου  2014-2020 
 

Στις 19 Νοεμβρίου τ.ε., το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της 

Ε.Ε. που ανέρχεται σε 960 δισ. ευρώ. Θα 

διατεθούν, μεταξύ άλλων, 125,6 δισ. ευρώ (+ 

37.3%) για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, 373,2 δισ. ευρώ (-11.3%) 

για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και 

325,1 δισ. ευρώ (-8.4%) για την ενθάρρυνση της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ε.Ε., ο 

προϋπολογισμός της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου (2014-20) θα είναι μειωμένος σε σχέ- 

  

ση με την τρέχουσα περίοδο (2007-13). Η 

μείωση του προϋπολογισμού της Ε.Ε., κατά 40 

δισ. ευρώ, θέτει εκ νέου το ερώτημα για το αν 

θα πρέπει η Ε.Ε. να χρηματοδοτείται από δικούς 

της πόρους.  

Πληροφορίες: 

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

ubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-

0389+0+DOC+PDF+V0//EL 

 

Οι Πολιτικές Προτεραιότητες της 

Επιτροπής των Περιφερειών για το 2014 

 

Κατά την πρόσφατη σύνοδο της Ολομέλειας της 

Επιτροπής των Περιφερειών ψηφίστηκαν οι 

πολιτικές προτεραιότητες του οργάνου για το 
2014.  

1/2014       
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
,,,   

   

Τεύχος 43      

Εν προκειμένω, πρώτον, θεωρείται ότι οι κύριες 

προκλήσεις που καλείται  να αντιμετωπίσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η επίτευξη βιώσιμης 

ανάπτυξης, η εξασφάλιση της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, η δημιουργία 

θέσεων εργασίας και η τόνωση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό 

σχέδιο. Δεύτερον, ζητείται να βελτιωθεί ο 

συντονισμός των οικονομικών και κοινωνικών 

πολιτικών για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί 

το χάσμα ανταγωνισμού  μεταξύ των διαφόρων 

κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται εκ 

νέου ότι επείγει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα 

της ανεργίας των νέων και να αμβλυνθούν οι 

υπάρχουσες γεωγραφικές ανισότητες μεταξύ 

των περιφερειών της ΕΕ, ώστε να αποφευχθεί η 

περαιτέρω διαρροή ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Τρίτον, ζητείται, επίσης, να διεξαχθεί το 2014 

διεξοδική ενδιάμεση επανεξέταση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έτσι ώστε αυτή να 

περιλαμβάνει : α) μια εδαφική διάσταση η οποία 

να επιτρέπει τον καθορισμό υποεθνικών στόχων 

ανάλογα με τις εκάστοτε περιφερειακές 

συνθήκες· β) δομές διακυβέρνησης που να 

προβλέπουν τη συμμετοχή των περιφερειακών 

και τοπικών αρχών στον καθορισμό των στόχων 

και στην εφαρμογή της στρατηγικής· γ) 

επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για την 

πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων, 

οι οποίοι δεν θα πρέπει να θυσιαστούν στον 

βωμό στόχων δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

Τέταρτον, υπογραμμίζεται η καθοριστική 

σημασία της δημοκρατικής διαδικασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το έτος εκλογών 2014. Η  

ΕτΠ θα προωθήσει κάθε συζήτηση σχετικά με 

την αναθεώρηση των Συνθηκών, 

διοργανώνοντας πολιτικές συζητήσεις και προ- 
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η σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και να 

αποφευχθούν περιπτώσεις αθέμιτου 

ανταγωνισμού στην ενιαία εσωτερική αγορά. Με 

νέες κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή θα 

υποστηρίξει τη δημιουργία μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

παραδοσιακές πηγές, όπως ο λιγνίτης και το 

υγραέριο. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκει να 

εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό εφοδιασμό 

των νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρική 

ενέργεια. 

Πληροφορίες 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/co

m_2013_public_intervention_el.pdf 

 

COSME: Νέο πρόγραμμα για την 

υποστήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων 
 

Το πρόγραμμα "COSME" θα αποτελέσει το κύριο 

χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε., κατά την 

περίοδο 2014-20, για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 
 

Θα διατεθούν 2,3 δισ. ευρώ σε δράσεις που θα 

αποβλέπουν στη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση της 

χρηματοδότησής τους και της πρόσβασής τους 

στη διεθνή αγορά, καθώς και στην εφαρμογή 

μέτρων για την υποστήριξη της 

αυτοαπασχόλησης.  

 

Πληροφορίες: 

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

pe=REPORT&reference=A7-2012-

0420&language=EN 
 

βάλλοντας περισσότερο την αρχή της 

επικουρικότητας και την έννοια της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, οι οποίες 

αποτελούν σημαντικά εργαλεία για να ενισχυθεί 

ο ρόλος των περιφερειακών και των τοπικών 

αρχών στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Τέλος, 

καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι η αρχή της 

επικουρικότητας αποτελεί αναγνωρισμένο μέσο 

διασφάλισης της λήψης αποφάσεων στο 

εγγύτερο δυνατό προς τους πολίτες επίπεδο, να 

αναδείξει περισσότερο στις νομοθετικές της 

προτάσεις την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 

επίπεδο ΕΕ, τονίζεται δε η μελλοντική συμβολή 

της στην παρακολούθηση, υπό το πρίσμα της 

επικουρικότητας, των ενωσιακών 

πρωτοβουλιών που περιλαμβάνονται στο 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2014 

και οι οποίες έχουν τοπική ή περιφερειακή 

διάσταση. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-political-

priorities-2014.aspx 

 

Αλλαγή πολιτικής της Ε.Ε. στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Στις 5 Νοεμβρίου τ.ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρότεινε τον περιορισμό των υφιστάμενων 

κρατικών ενισχύσεων προς τις ανανεώσιμες 

μορφές ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστεί  
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Erasmus for all: Νέο πρόγραμμα για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία 

και τον αθλητισμό 

 

Το πρόγραμμα "Erasmus for all" θα έχει ως σκοπό 

να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης, στην προώθηση της κινητικότητας 

των νέων, καθώς και στην ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό. Ο 

προϋπολογισμός του προγράμματος έχει καθο- 

 

 
 

ριστεί σε 14,7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-

20  και εκτιμάται ότι περισσότερο από 4 εκατ. 

πολίτες θα επωφεληθούν των ενισχύσεων 

προκειμένου να σπουδάσουν, να βελτιώσουν τις 

δεξιότητές τους ή να συμμετέχουν σε 

διευρωπαϊκές εθελοντικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει 

δράσεις για την υποστήριξη συμπράξεων μεταξύ 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των 

οργανώσεων νεολαίας, των επιχειρήσεων και 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών. 

 

Πληροφορίες: 

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

pe=REPORT&reference=A7-2012-

0405&language=EN 

 

Μεγαλώνει το κοινωνικό χάσμα μεταξύ 

των χωρών της Ε.Ε. 
 

Στην ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, που 

κατάρτισε η Επιτροπή,  περιλαμβάνεται για 

πρώτη φορά η αξιολόγηση των στατιστικών 

στοιχείων αναφορικά με τις κοινωνικές τάσεις 

στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. 

 

 
 

  

Χρησιμοποιώντας 5 δείκτες που αφορούν στο 

γενικό ποσοστό ανεργίας, στο ποσοστό ανεργία 

στους νέους, στο οικογενειακό εισόδημα, στο 

ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω 

από το όριο της φτώχειας και στις 

εισοδηματικές ανισότητες που παρατηρούνται 

ανά χώρα, καταδεικνύεται ότι το χάσμα μεταξύ 

των χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνη και των 

χωρών του Νότου αυξάνεται συνεχώς. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/jer2014

_en.pdf 

 

Δημιουργική Ευρώπη: Θέσπιση ενιαίου 

προγράμματος για τον πολιτισμό και 

τους δημιουργικούς τομείς 

 

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο ενέκρινε 

το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη", που θα 

υποστηρίξει, κατά την περίοδο 2014–20, τον 

πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.  Θα 

διατεθούν  1,44 δισ.  ευρώ  σε  δράσεις  που  θα 

 

  

αφορούν στη προώθηση της πολιτιστικής και 

γλωσσικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη, στην 

προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

 κληρονομιάς, καθώς και στην ταχύτερη 

προσαρμογή της δημιουργικής βιομηχανίας στην 

ψηφιακή εποχή.  
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Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα υποστηρίξει 

250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του 

πολιτισμού και του οπτικοακουστικού τομέα, 

ενώ θα διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών 

πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων σε 

τραπεζικά δάνεια. 

Πληροφορίες:  

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

pe=REPORT&reference=A7-2013-

0011&language=EN 

 

Νέο Δείκτη για την Καινοτομία προτείνει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Έναν νέο δείκτη για τη μέτρηση της απόδοσης 

της καινοτομίας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή. Σύμφωνα με τη  σχετική Ανακοίνωση της 

Επιτροπής, ο "δείκτης αποτελεσμάτων της 

καινοτομίας" είναι πολύ σημαντικός για την ΕΕ, 

καθώς μετρά τον βαθμό στον οποίο ιδέες από 

καινοτόμους τομείς μπορούν να προωθηθούν 

στην αγορά, να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις 

εργασίας και να αυξήσουν την ανταγωνιστικό-

τητα της Ευρώπης.  

Ο νέος δείκτης καινοτομίας αναπτύχθηκε κατό-

πιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 

σκοπό την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών 

για την καινοτομία στο πλαίσιο της στρατηγικής 

"Ευρώπη 2020" για έξυπνη και βιώσιμη 

ανάπτυξη.  

 

 

Σύμφωνα με τον νέο δείκτη, στις υψηλότερες 

θέσεις βρίσκονται η Ιαπωνία και η Ελβετία, ενώ 

ακολουθούν οι ΗΠΑ και, σε παρόμοιο επίπεδο, η 

ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ που αξιοποιούν πε-

ρισσότερο την καινοτομία είναι η Σουηδία, η 

Γερμανία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. 

Το καινούργιο στοιχείο του δείκτη αυτού είναι 

ότι επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της και-

νοτομίας. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνει τον 

Πίνακα Επιδόσεων Καινοτομίας της Ένωσης και 

τον Συνοπτικό Δείκτη Καινοτομίας, που αξιο-

λογούν τις επιδόσεις καινοτομίας των κρατών 

μελών και της ΕΕ γενικότερα, με βάση 24 δείκτες 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 

συντελεστών παραγωγής, της δυναμικότητας 

και των αποτελεσμάτων. 

Ο εν λόγω δείκτης βασίζεται σε τέσσερις συ-

νιστώσες που έχουν επιλεγεί λόγω της σχέσης 

τους με την εκάστοτε συγκεκριμένη πολιτική. 

Πρώτον, ο δείκτης μετρά την τεχνολογική και-

νοτομία με βάση τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Δεύτερον, υπολογίζει την απασχόληση σε δρα-

στηριότητες έντασης γνώσης ως ποσοστό της 

συνολικής απασχόλησης. Τρίτον, ο δείκτης είναι 

σχετικός της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων και υπηρεσιών έντασης γνώσης. Η 

αξιολόγηση βασίζεται στη συμβολή του 

εμπορικού ισοζυγίου προϊόντων υψηλής και 

μέσης τεχνολογίας στο συνολικό εμπορικό 

ισοζύγιο και στο ποσοστό των υπηρεσιών 

έντασης γνώσης στις συνολικές εξαγωγές 

υπηρεσιών. Τέλος, μετρά την απασχόληση σε 

ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καινο-

τόμων τομέων. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/indic

ator_of_innovation_output.pdf 
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Μια Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της 

ΕΕ για την ανάπτυξη οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στη 

Μεσόγειο  

 

Σύμφωνα με πρόσφατη γνωμοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής η περιοχή της Μεσογείου χρειάζεται 

μια μακρο-περιφερειακή στρατηγική (ΜMΠΣ της 

ΕΕ), προκειμένου να βοηθηθούν οι περιφέρειες 

στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δεν 

είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν 

ικανοποιητικά με τα συνήθη μέσα από 

μεμονωμένες περιοχές ή χώρες.  

 

Μια τέτοια στρατηγική θα βοηθήσει τις 

περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τα αίτια της 

αβεβαιότητας που κυριαρχεί στην περιοχή της 

Μεσογείου, να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία 

των θετικών αποτελεσμάτων τα οποία θα 

προκύψουν από τις πρωτοβουλίες που έχουν 

ήδη δρομολογηθεί και να προωθήσουν τους 

στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.  

Οι μεσογειακές παράκτιες περιφέρειες της ΕΕ 

(ΜΠΠ της ΕΕ) ευρίσκονται σε ιδανική θέση για να 

σχηματίσουν μια πλατφόρμα συνεργασίας που 

θα μπορούσε να αποβεί στρατηγικής σημασίας 

για την ενίσχυση των οικονομικών, κοινωνικών 

και πολιτικών δεσμών, τόσο μεταξύ τους, όσο 

και με τρίτες χώρες της Μεσογείου σε 

συγκεκριμένους τομείς (μετανάστευση, 

θαλάσσιες μεταφορές, ασφάλεια της 

ναυσιπλοΐας, προστασία του περιβάλλοντος 

κ.λπ.).  

 

 

 

 

Λόγω της έκτασης της καλυπτόμενης περιοχής, η 

ΕΟΚΕ προτείνει, ακόμη, να υποδιαιρεθούν με βάση 

γεωγραφικά κριτήρια (περιφερειακή εγγύτητα) οι 

ΜΠΠ της ΕΕ σε τρεις επιμέρους μακρο-

περιφέρειες και να αναλάβουν επιχειρησιακή 

δράση μέσω σχεδίων για μια λειτουργική 

αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Η ΕΟΚΕ 

τάσσεται υπέρ μιας ΜΜΠΣ της ΕΕ με βάση τον 

«κανόνα των τριών ναι» (ναι σε περισσότερη 

συμπληρωματική χρηματοδότηση, ναι σε 

εκτενέστερο θεσμικό συντονισμό και ναι σε 

περισσότερα νέα έργα). Ο κανόνας αυτός 

συμβάλλει στην ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ 

των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ και στο 

συντονισμό των προσπαθειών ενός εκτεταμένου 

φάσματος ενδιαφερομένων μερών εντός των ΜΠΠ 

της ΕΕ. 

Η ΕΟΚΕ εντοπίζει πέντε παράγοντες αλλαγής που 

μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχημένη 

εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών συνοχής 

για την περίοδο 2014-2020 στην περιοχή της 

Μεσογείου: προαγωγή μιας πολυκεντρικής, 

ισόρροπης και ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης˙στήριξη της εδαφικής συνεργασίας 

στις ΜΠΠ της ΕΕ˙ διασφάλιση μιας  παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας των ΜΠΠ που να στηρίζεται 

σε εύρωστες τοπικές οικονομίες˙ βελτίωση της 

εδαφικής συνδεσιμότητας μεταξύ ατόμων, κοινο- 

 

 

 

τήτων και επιχειρήσεων˙ διαχείριση και 

διασύνδεση οικολογικών, γεωγραφικών και 

πολιτιστικών αξιών. 

Πληροφορίες: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-

releases.30378 
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Μελέτη για τις Μεταρρυθμίσεις στην 

Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 

περίοδο της οικονομικής κρίσης  

 

Πώς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν 

πληγεί από την οικονομική κρίση;  Ποιες 

μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει σχετικά με τις 

πρακτικές αυτών των αρχών;  Ποιος είναι ο 

ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών 

στο πλαίσιο των εσωτερικών διεργασιών των 

κρατών; Αυτά είναι μερικά από θέματα που 

εξετάζονται στη νέα μελέτη του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), με 

τίτλο Η Αποκέντρωση σε ένα σταυροδρόμι: 

εδαφικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη σε 

περιόδους κρίσης. Ο σκοπός αυτής της έκδοσης 

είναι να δώσει μια εικόνα όσο το δυνατόν 

πληρέστερη για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν 

τεθεί σε εφαρμογή από την αρχή της κρίσης.  Η 

μελέτη στοχεύει, επίσης, να παρουσιάσει μια 

επισκόπηση των συνεπειών της κρίσης στην 

τοπική και περιφερειακή αυτονομία στην 

Ευρώπη. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι μολονότι η κρίση δεν μετέβαλε δραματικά την 

αρχιτεκτονική των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών, είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπα- 

 

 

ική προσέγγιση της οργάνωσης των υπηρεσιών 

και στο ζήτημα της οικονομικής αυτοτέλειας.  

 

Πληροφορίες: 

http://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/

CCRE_broch_EN_complete_low.pdf 

 

Βραβεία Eurocities 2013 

 

Οι ευρωπαϊκές πόλεις του Μπράιτον και Χοβ, της 

Χιχόν και της Λιουμπλιάνα ανακηρύχθηκαν 

νικήτριες των βραβείων του ευρωπαϊκού δικτύου 

πόλεων Eurocities για το 2013 για τις 

προσπάθειες που κατέβαλαν να αναπτύξουν 

στρατηγικές έξυπνων πόλεων σε συνεργασία με 

έξυπνους πολίτες. Η απονομή των βραβείων 

πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του ετήσιου 

συνεδρίου του δικτύου (Γάνδη, 27-29 Νοεμβρίου 

τ.ε.). 

Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία της έξυπνης 

διακυβέρνησης, η Χιχόν παρουσίασε την κάρτα του 

πολίτη για την πρόσβαση των κατοίκων της σε 

όλες τις υπηρεσίες της πόλης (βιβλιοθήκη, 

δημόσιες τουαλέτες, αθλητικές εγκαταστάσεις, 

πρόγραμμα κοινοχρησίας ποδηλάτων). Στην 

κατηγορία έξυπνες θέσεις απασχόλησης, το 

Μπράιτον και Χοβ πρόβαλε τη διαδικτυακή πύλη 

BEACH για νέους που αναζητούν συμβουλές 

επαγγελματικού προσανατολισμού και 

πληροφορίες για την αγορά εργασίας στη 

βρετανική πόλη. Τέλος, η Λιουμπλιάνα, στην 

κατηγορία έξυπνη διαβίωση, παρουσίασε τις 

υπηρεσίες μεταφορών για παιδιά και άτομα με 

κινητικά προβλήματα. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Winners-

of-the-2013-EUROCITIES-awards-WSPO-9DUCSG 
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Διεθνή Θέματα  

 

Οι Δικτυωμένες Πόλεις 
 

Η εταιρεία Ericsson δημοσίευσε πρόσφατα 

έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται  

κατάλογος με τις 31 πλέον δικτυωμένες 

πόλεις παγκοσμίως, δηλ. πόλεις ώριμες από 

πλευράς χρήσης των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη 

λειτουργία τους και την παροχή υπηρεσιών.  

Εν προκειμένω, στον εν λόγω κατάλογο κα- 

 

ταγράφεται η δυναμική πόλεων όπως η 

Στοκχόλμη, το Λονδίνο ή η Σιγκαπούρη αλλά 

το πλέον ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης 

είναι το Παράρτημα 3 όπου 31 επιλεγόμενες 

περιπτώσεις παρουσιάζουν μέσα από τις 

πρακτικές τους μια ευρεία αντίληψη για την 

αειφόρο αστική ανάπτυξη σε σχέση με 

εφαρμογές των ΤΠΕ στις πόλεις στους 

τομείς της υγείας, της τοπικής δημοκρατίας, 

της επιχειρηματικής υποστήριξης, του 

περιβάλλοντος και των μεταφορών, της 

ενεργειακής αποδοτικότητας ή της 

ρύπανσης στα αστικά κέντρα. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ns-
city-index-report-2013.pdf 

Η ζωή στην Πόλη χωρίς Αυτοκίνητα 
 

Επί ένα μήνα, οι 4.300 κάτοικοι της γειτονιάς 

Haenggung-dong της νοτιοκορεατικής πόλης Suwon 

κυκλοφορούσαν χωρίς να χρησιμοποιούν τα 

αυτοκίνητά τους. Αυτή η εμπειρία αποτυπώθηκε σε 

έκθεση που δημοσιεύθηκε στη διάρκεια του 

παγκόσμιου φεστιβάλ ECOMOBILITY που 

φιλοξενήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη 

νοτιοκορεατική πόλη.  

 

  

 

Η πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτού του έργου 

ανήκει στο διεθνές δίκτυο πόλεων για την αειφορία 

ICLEI και το πρόγραμμα για τους ανθρώπινους 

οικισμούς των Ηνωμένων Εθνών (UN-HABITAT). 

 

  

Βασικός στόχος του συνεδρίου ήταν η στροφή των 

κατοίκων προς αειφόρους τρόπους μεταφορών σε 

βάθος χρόνου.  Παράλληλα, με την 

αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των κατοίκων στη 

διάρκεια αυτού του μήνα, παρατηρήθηκε επίσης η 

εκδήλωση νέων ιδεών για τις χρήσεις του δημόσιου 

χώρου και η ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών 

αλληλεγγύγης. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.ecomobilityfestival.org/fileadmin/Content

/DOCUMENTS/EcoMobility-World-Festival-2013-
Report-web.pdf 
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 Συνδεσιμότητα: μεταφορές, διευκόλυνση 

εμπορίου, διασύνδεση με διευρωπαϊκά 

δίκτυα μεταφορών, συνδυασμένες μετα-

φορές κλπ.  

 Διατήρηση, προστασία και βελτίωση του 

περιβάλλοντος: προστασία βιοποικιλό-

τητας, καλύτερη διαχείριση αποβλήτων 

για παράκτιες περιφέρειες  κλπ.  

 Αύξηση της ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας: τουρισμός, παράκτιος και 

εσωτερικός τουρισμός καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους, τουρισμός 

κρουαζιέρας, πολιτιστικής κληρονομιάς, 

τουρισμός υγείας κλπ. 

Προθεσμία: 17 Ιανουαρίου (παράταση) 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/e

usair/index_en.cfm 

 

Αναθεώρηση του Κανονισμού σχετικά με 

τη Συνεργασία για την Προστασία των 

Καταναλωτών 

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα σταθερό σύνολο 

κανόνων για τα οικονομικά συμφέροντα των 

καταναλωτών, έτσι ώστε να ισχύουν στην ενιαία 

αγορά συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 

των επιχειρήσεων καθώς και ισότιμες συνθήκες 

για όλους τους καταναλωτές. Το δίκτυο 

Συνεργασίας για την Προστασία των 

Καταναλωτών(ΣΠΚ) συστάθηκε για να επιτρέψει 

τη στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 

επιβολής του νόμου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 

η τήρηση των κανόνων και η αντιμετώπιση των 

διασυνοριακών παραβάσεων. Η δημόσια αυτή 

διαβούλευση σκοπό έχει να συγκεντρώσει τις 

απόψεις των ενδιαφερομένων για το πώς θα 

μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή και η 

αποτελεσματικότητα του κανονισμού ΣΠΚ με 

στόχο την τήρηση των οικονομικών συμφερόντων 

των καταναλωτών στην ΕΕ.  

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_co

nsultations/ca/consumer_protection_cooperation_r
egulation_201310_el.htm 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Μακροπεριφερειακή Στρατηγική 

Αδριατικής-Ιονίου 

 

Σκοπός της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη 

Μακροπεριφέρεια Ιονίου – Αδριατικής είναι η 

προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και 

κοινωνικής ευημερίας, η ανάπτυξη και η 

δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από τη 

βελτίωση της ελκυστικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της διασύνδεσης, 

προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, 

διατηρώντας υγιή και ισορροπημένα παράκτια 

οικοσυστήματα. Η δημόσια διαβούλευση 

αποσκοπεί στην προσέγγιση σχετικών 

ενδιαφερόμενων μερών ώστε να συλλεχθούν 

απόψεις με σκοπό η προαναφερόμενη 

στρατηγική να ξεκινήσει, πατώντας πάνω σε 

ρεαλιστικές βάσεις, ανταποκρινόμενη στις 

πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της 

Μακροπεριφέρειας. 

 Οι τομείς / πυλώνες της στρατηγικής για 

την Μακροπεριφέρεια είναι οι εξής: 

Καινοτόμος θαλάσσια και παράκτια 

ανάπτυξη: αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια, 

γαλάζια ενέργεια, ορυκτοί πόροι κλπ. 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

State Aid: Energy and Environment - Review of 

Critical Issue 

Ημερομηνία: 23-24 Ιανουαρίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5406 

 

The Strategic Management and Planning Process for 

the Public Sector in Six Stages: Tools and 

Techniques 

Ημερομηνία: 23-24 Ιανουαρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5423 

 

EU Environmental Law for Non-Lawyers 

Ημερομηνία: 30-31 Ιανουαρίου 

Τόπος: Λουξεμβούργο 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5358 

 

 

Directive on Patients Rights in Cross-Border 

Healthcare: How to Implement it with Mutual 

Learning, Cooperation between Member States and 

Communication to Citizens 

Ημερομηνία: 30-31 Ιανουαρίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5415 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

The Coherence of EU Regional Policy 

Contrasting Perspectives on the Structural 

Funds 

 

 
 

Σελ.416 

J. Bachtler and I. Turok (επιμ.) 

Εκδ. Routledge, 2013 

 

Το εν λόγω έργο προσφέρει στον αναγνώστη 

πλούσια επικαιροποιημένη εμπειρία από την 

εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Εν προκειμένω, στα 

επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου καταγράφονται 

διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με το 

σχεδιασμό και τη λειτουργία των στρατηγικών 

περιφερειακής ανάπτυξης σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων, 

προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή 

αποτύπωση των διαρθρωτικών πολιτικών σε 

ερευνητές, επαγγελματίες και στελέχη 

οργανισμών. 
 

Πολιτική στις Χώρες της Ευρώπης 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και 

Αλληλεπιδράσεις 
 

 

Σελ.672 

Τ. Bale 

Εκδ. Κριτική, 2011 

 

Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο συγκριτικής μελέτης της 

πολιτικής των χωρών της Ευρώπης. Ένα βιβλίο 

που δεν περιορίζεται στην κλασική θεματολογία 

των εγχειριδίων αυτού του τύπου, αλλά 

επεκτείνεται και σε ζητήματα όπως ο ρόλος των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση της 

εικόνας της Ευρώπης, το μεταναστευτικό 

φαινόμενο. Αναφέρεται σε πολλές διαφορετικές 

χώρες, εστιάζοντας σε κάποιες που έχουν 

ιδιαίτερη σχέση με το θέμα που εξετάζεται σε 

κάθε κεφάλαιο, ενώ οι πίνακες και τα 

διαγράμματα περιορίζονται σε εννέα από αυτές: 

Σουηδία, Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, 

Ιταλία, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία και 

Πολωνία. Το προφίλ κάθε χώρας αποτελείται από 

μια επισκόπηση της ιστορίας, της οικονομίας και 

της κοινωνίας, της διακυβέρνησης, της εξωτερικής 

πολιτικής και των σύγχρονων προκλήσεων που 

αυτή αντιμετωπίζει. 
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Ελληνική

 

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
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 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

EDITORIAL 

Η ανάληψη της Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ από τη χώρα μας 

συμπίπτει με μια σειρά σημαντικών 

εξελίξεων στα θέματα της περιφερει-

ακής πολιτικής της ΕΕ. Καταρχάς, η 

Ελληνική Προεδρία συνέπεσε με τη 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 

της ΕΕ των θεσμικών κειμένων της 

νέας πολιτικής συνοχής της ΕΕ, δηλ. 

του χρηματοδοτικού πλαισίου της 

Στρατηγικής ΕΕ2020. Μάλιστα, εξίσου 

σημαντικό, στη διάρκεια της 

Ελληνικής Προεδρίας θα  λάβει χώρα 

και η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της  

ίδιας της Στρατηγικής, η οποία, ως 

γνωστόν, εστιάζει σε νευραλγικούς 

τομείς (γνώση και καινοτομία, 

βιώσιμη οικονομία, απασχόληση και 

αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού) ώστε να ενισχυθεί το 

δυναμικό ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Ωστόσο, 

περισσότερο από τρία χρόνια από την 

έναρξή της, η  έλλειψη της «εδαφικής 

διάστασης» (δεν λαμβάνεται υπόψη η 

εδαφική πολυμορφία της ΕΕ) της 

Στρατηγικής περιπλέκει τις 

προσπάθειες που καταβάλλουν οι 

περιφέρειες και οι  πόλεις για την 

επίτευξη των στόχων της με τη 

συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμφωνίες 

εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ), που, επίσης, 

αυτήν την περίοδο αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ 

των κρατών μελών και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνιστούν 

μια δοκιμή για το μέλλον και τη 

διακυβέρνηση της στρατηγικής. 
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1. Βραβεία για τη μεταφορά βέλτιστων 

πρακτικών στη διαχείριση της κινητικότητας 

και των μεταφορών (EPOMM Awards 2014) 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 

Πλατφόρμας για τη Διαχείριση της Κινητικότητας 

(EPOMM) είναι η υποστήριξη των ανταλλαγών και της 

μάθησης στο ζήτημα της διαχείρισης της κινητικότητας 

μεταξύ φορέων των ευρωπαϊκών χωρών. Προς τούτο, η 

EPOMM εγκαινίασε το βραβείο για την καλύτερη διεθνή 

πρακτική μεταφοράς καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας 

στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών. 
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της Τσεχίας μέχρι τις χελώνες των υγροτόπων της 

Πολωνίας και τα δελφίνια στα ανοικτά των ακτών 

της Ισπανίας. Εκτός από την προστασία της 

φύσης, το δίκτυο παρέχει επίσης πολλά οφέλη για 

την κοινωνία και την οικονομία.  

Οι Ευρωπαίοι δίνουν μεγάλη σημασία στη 

διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά λίγοι 

γνωρίζουν το δίκτυο Natura 2000. Σύμφωνα με 

πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, εννέα 

στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν ότι η μείωση του 

αριθμού των φυσικών ενδιαιτημάτων και η 

εξαφάνιση ή ο κίνδυνος εξαφάνισης ορισμένων 

ζώων και φυτών είναι σοβαρά προβλήματα. Οι 

περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι οι δράσεις 

προστασίας της φύσης παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην πρόληψη της καταστροφής πολύτιμων 

εκτάσεων στη ξηρά και τη θάλασσα (99% έως 83% 

των ερωτηθέντων ανάλογα με το κράτος μέλος). 

Όμως, μόνον το 27% των ερωτηθέντων είχαν 

ακούσει για το Natura 2000. Το νέο ετήσιο βραβείο 

θεσπίστηκε για να καλύψει αυτό το κενό 

ενημέρωσης του κοινού, προβάλλοντας τον πλούτο 

των περιοχών του Natura 2000 και 

αναγνωρίζοντας την αριστεία σε ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων. Κάθε χρόνο θα απονέμονται 

πέντε βραβεία σε διάφορους τομείς: επικοινωνία, 

μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος, 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη, συμβιβασμός 

συμφερόντων/αντιλήψεων, δικτύωση και 

διασυνοριακή συνεργασία. Αιτήσεις γίνονται 

δεκτές από οποιονδήποτε φορέα συμμετέχει άμεσα 

στο Natura 2000 (δημόσιες και τοπικές αρχές, 

επιχειρήσεις, ΜΚΟ, γαιοκτήμονες, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και ιδιώτες).  

Προθεσμία: 18 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000

/awards/ 

 

 

  
 

 
 

Οι υποψήφιοι φορείς θα πρέπει να επιδείξουν 

εμπειρία μεταφοράς τεχνογνωσίας σε άλλους 

οργανισμούς ή υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών 

από άλλες οργανώσεις. Οι νικητές των 

βραβείων θα κληθούν να παρουσιάσουν τις 

δράσεις τους στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη 

Διαχείριση της Κινητικότητας στη Φλωρεντία τον 

προσεχή Μάϊο. 

Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες:  

Ιστοσελίδα EPOMM: 

http://www.epomm.eu/index.php?id=2697 

2.Ευρωπαϊκό Βραβείο Natura 2000 για τη 

Βιοποικιλότητα της Ευρώπης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει το βραβείο 

Natura 2000 που σκοπό έχει να αναγνωρίσει την 

αριστεία όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές 

διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος στην 

Ευρώπη. Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο 

προστατευόμενων περιοχών μεγάλης 

βιοποικιλότητας, το οποίο καλύπτει περίπου το 

20% του εδάφους της ΕΕ και διαθέτει πλούσια 

χλωρίδα και πανίδα: από τα ορεινά δάση  οξιάς  

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1018_en.htm
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 
 

 

 
 

 

Μικρά Νησιά - Οινούσσες - Παράταση 

 

Yποδομές και υπηρεσίες στα μικρά νησιά της 

Περιφέρειας Βορ.Αιγαίου με πληθυσμό μικρότερο 

των 5.000 κατοίκων. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν 

έργα Α’ Προτεραιότητας των Επιχειρησιακών 

Σχεδίων όπως αυτά έχουν εγκριθεί. 

Είναι δυνατόν η ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου να προχωρήσει σε αξιολόγηση και 

ένταξη έργων και Β’προτεραιότητας όπως αυτά 

έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα εγκεκριμένων 

έργων/δράσεων της με Α.Π. 921/1.3.2012 

απόφασης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου 

περί έγκρισης προτάσεων έργων της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του 

κωδικού 83. Στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν και 

μελέτες ωρίμανσης των κατασκευαστικών έργων 

οι οποίες είναι αναγκαίες για τα έργα και 

εμπίπτουν στην περίοδο επιλεξιμότητας του 

ΕΣΠΑ με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 

οδηγήσουν σε ολοκληρωμένα και λειτουργικά 

έργα τα οποία και θα υλοποιηθούν εντός της 

περιόδου επιλεξιμότητας της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου. 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χίου-Δήμος 

Οινουσσών 

Προϋπολογισμός: 2.000.000€ 

Προθεσμία: 28/2/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2461 
 

 

 

 

Μικρά Νησιά - Ψαρά - Παράταση 

Yποδομές και υπηρεσίες στα μικρά νησιά της 

Περιφέρειας Βορ.Αιγαίου με πληθυσμό μικρότερο 

των 5.000 κατοίκων. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν 

έργα Α’ Προτεραιότητας των Επιχειρησιακών 

Σχεδίων όπως αυτά έχουν εγκριθεί. 

Είναι δυνατόν η ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου να προχωρήσει σε αξιολόγηση και 

ένταξη έργων και Β’προτεραιότητας όπως αυτά 

έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα εγκεκριμένων 

έργων/δράσεων της με Α.Π. 921/1.3.2012 

απόφασης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου 

περί έγκρισης προτάσεων έργων της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του 

κωδικού 83. Στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν και 

μελέτες ωρίμανσης των κατασκευαστικών έργων 

οι οποίες είναι αναγκαίες για τα έργα και 

εμπίπτουν στην περίοδο επιλεξιμότητας του 

ΕΣΠΑ με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 

οδηγήσουν σε ολοκληρωμένα και λειτουργικά 

έργα τα οποία και θα υλοποιηθούν εντός της 

περιόδου επιλεξιμότητας της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου. 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χίου-Δήμος Ψαρών 

Προϋπολογισμός: 1.000.000€ 

Προθεσμία: 28/2/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2456 
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http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2456
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2456
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Τα οφέλη του Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση- 

Το παράδειγμα του Δήμου Καστοριάς 

 

O Δήμος Καστοριάς αποτελεί έναν από τους 325 

δήμους της χώρας που σε πείσμα των καιρών με 

συστηματική μεθοδολογία σχεδιάζει μόνος του, 

χωρίς ανάθεση σε εξωτερικούς συμβούλους, το 

επιχειρησιακό του πρόγραμμα εμπλέκοντας το 

ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του.  

Σημαντική κατάκτηση του εν λόγω Δήμου 

αποτελεί το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις του 

Ετησίου Προγράμματος Δράσης, του Τεχνικού 

Προγράμματος και του  Προϋπολογισμού, έχουν 

περιορισθεί κατά πολύ, λόγω του εκ του 

προοιμίου, ορθού  και εμπεριστατωμένου 

προγραμματισμού. Κατά το παρελθόν, οι 

αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που λάμβαναν 

χώρα κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου 

καθιστούσαν το τελικό αποτέλεσμα παντελώς 

διαφορετικό από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι 

τροποποιήσεις αποτελούσαν κατά κύριο λόγο 

εισηγήσεις  των αιρετών, ερήμην των 

υπηρεσιών, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να 

αγνοούν και να μη δύνανται να ανταπεξέλθουν 

στις ανειλημμένες υποχρεώσεις ενώ δεν 

λαμβανόταν ιδιαίτερη μέριμνα για την εκ των 

προτέρων εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης.  

Σήμερα ο Δήμος έχει πλέον καταφέρει μέσα από 

την καθιέρωση της λογικής του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού η τροποποίηση του Ε.Π.Δ να 

προκύπτει από εισηγήσεις υπηρεσιών και 

αιρετών που επεξεργάζεται η Δ/νση 

Προγραμματισμού και η οποία  κατευθύνει ανα- 
 

λόγως. Ο εν λόγω Δήμος φαίνεται ότι έχει 

καταφέρει να θέσει τις βάσεις και να 

διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για την 

επίτευξη ενός ολοκληρωμένου προγραμματισμού, 

κάτι που προσδοκάται ότι θα επιτευχθεί και στους 

υπόλοιπους ΟΤΑ της χώρας. Σημαντικές 

κατακτήσεις του Δήμου Καστοριάς στο πλαίσιο 

του επιχειρησιακού σχεδιασμού μπορεί να 

θεωρηθούν oι  παρακάτω: 

(α) Η Δνση Προγραμματισμού έχει πλέον 

καθιερωθεί ως υπηρεσία συντονισμού και 

ενδιάμεση υποστηρικτική μονάδα μεταξύ των 

υπηρεσιών και των αιρετών οργάνων του Δήμου. 

Διαθέτει σφαιρική εικόνα των αρμοδιοτήτων των 

υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του.  

(β) Ο Δήμος διαθέτει υπηρεσίες με ενεργό και 

δυναμικό ρόλο, οι οποίες  υποβάλλουν προτάσεις 

για μακρόπνοο σχεδιασμό. Για την καλύτερη 

στελέχωσή τους ο Δήμος προχώρησε σε 

επανατοποθέτηση του προσωπικού.   

(γ) Εισήχθησαν δείκτες αξιολόγησης, επίτευξης 

των στόχων και μέτρησης των επιδόσεων. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου 

Καστοριάς βρίσκεται στο δεύτερο έτος της 

εκτέλεσης του και συνιστά επιτυχία το γεγονός ότι 

έχει ήδη επιτευχθεί η υλοποίησή του σε πολύ 

μεγάλο βαθμό.  
 

 
Πληροφορίες: 

Δήμος Καστοριάς 

Δ/νση Προγραμματισμού  

(Υπόψιν κας Ρ. Γκέρατς) 

Ιστοσελίδα:http://www.kastoriacity.gr/files/126/ 

program/epixirisiako 

Ε-mail: rebgerats@yahoo.com, info@kastoriacity.gr 
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β) Φροντιστές Αδέσποτων και μη, μικρών Ζώων 

(15 άνεργοι/2 κοινωνικές επιχειρήσεις). 

γ) Επεξεργασία Υπολειμμάτων Φυτικής 

Προέλευσης (15 άνεργοι/2 κοινωνικές 

επιχειρήσεις). 

δ) Φύλαξη Κοινόχρηστων Χώρων και 

Εγκαταστάσεων (20 άνεργοι / 2 κοινωνικές 

επιχειρήσεις και 2 ΝΘΕ ή απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας). 

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν για τη 

δημιουργία 9 κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω 

ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που 

περιλαμβάνουν:  

 Δικτύωση των ωφελούμενων με 

επιχειρήσεις της περιοχής. 

 Κατάρτιση ωφελούμενων. 

 Συμβουλευτική υποστήριξη των 

ωφελούμενων 

 Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για 

τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και 

συμβουλευτική υποστήριξη των 

ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα 

στάδια της λειτουργίας τους. 

  Συμβουλευτική υποστήριξη των νεο-

ιδρυθεισών επιχειρήσεων 

 

Πληροφορίες: 

ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη 

Θεσσαλίας 60, Τ.Κ.13671 Αχαρνές  

Τηλ: 2102406732 

Ιστοσελίδα: 

http://www.efxini.gr/index.php?page=newsview&la
=1&news_id=382 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη:  

Απασχόληση και δημιουργία Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων στο Δήμο Αχαρνών 
 

Με συνονιστή-εταίρο τον ΕΟΕΣ ‘Εύξεινη Πόλη’, η 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αχαρνείς προχωρά στην 

υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συμβολή στην 

Απασχόληση» στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά 

Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων  

στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 

του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η 

προώθηση στην απασχόληση 70 ανέργων που 

κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών και οι οποίοι θα 

δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις στους 

τομείς: 

α) Συντηρητές Τεχνικών Εγκαταστάσεων (20 

άνεργοι/3 κοινωνικές επιχειρήσεις). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/
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Σε όλες τις χώρες – εταίρους, την ομάδα στόχο 

αποτελούν μειονεκτούσες ομάδες των γυναικών 

όπως: οι γυναίκες με μακροχρόνια ανεργία, οι 

αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες με 

προστατευόμενα μέλη ΑμΕΑ ή υπερήλικα άτομα 

στις οικογένειές τους και άλλες γυναίκες που 

απειλούνται ή αντιμετωπίζουν ήδη τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Το πρόγραμμα θα ανιχνεύσει τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από 

διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα και ειδικά 

τοπικά προβλήματα και θα προτείνει λύσεις με 

καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές. 

Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε 

με την πρώτη συνάντηση των εταίρων,  που έγινε 

στην Κρακοβία της Πολωνίας από 21 έως και 23 

Οκτωβρίου 2013, με συγκεκριμένη θεματική 

ατζέντα που περιελάμβανε την παρουσίαση και 

γνωριμία των εταίρων, το πλάνο εργασιών, το 

χρονοδιάγραμμα δράσης του προγράμματος και 

την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε κάθε εταίρο, με 

βάση την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Το ΚΕΚΠΑΠ εκπροσώπησαν δύο Κοινωνικοί 

Επιστήμονες, οι κ.κ. Ειρήνη Καρανικόλα και 

Μαριάννα Μονοκρούσου που ανήκουν στο 

ανθρώπινο δυναμικό του και έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης των δράσεων του προγράμματος. 

 

Πληροφορίες: 

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                        

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

Αποστόλου Σαμανίδη 21, 

Τ.Κ.: 552 36 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη 

Ιστοσελίδα: http://www.pilea-

hortiatis.gr/web/guest/home 

 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 
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Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη:  

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Γυναικών 

 (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δια Βίου 

Μάθηση, 2007 -2013’) 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης 

και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας – 

Χορτιάτη» υλοποιεί το διακρατικό έργο με τίτλο 

“Social Entrepreneurship As a Women way to the 

Active Citizenship” με στόχο την ανάπτυξη και 

ανταλλαγή μεθοδολογίας της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας των γυναικών του δήμου. 

Στο έργο, που εντάσσεται στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Δια Βίου Μάθηση– 

Grundtvig’,  συμμετέχουν πέντε ερευνητικοί, 

επιχειρηματικοί και κοινωνικοί φορείς: “Fundacja 

Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności 

"InnCrea" (Κρακοβία, Πολωνία), Istituto 

Comprensivo Renato Guttuso” (Σικελία, Ιταλία), 

Association Promozione Donna” (Τορίνο, Ιταλία), 

“Fundatia Ronal S. Lauder” (Βουκουρέστι, Ρουμανία), 

Europos Socialinio Verslumo Ugdymo ir inovatyvių 

Studijų Instituto” (Βίνιους, Λιθουανία). 

Το πρόγραμμα πραγματεύεται το θέμα της 

ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

για την ενίσχυση της ενεργού δράσης και 

συμμετοχής των γυναικών μέσα από κοινωνικά 

επιχειρηματικά εργαλεία. 
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2. Περιφέρεια Ηπείρου:  

Εθελοντές για την Απασχόληση 

 (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας INTERREG IVC) 

 

Στην πόλη Coevorden της Ολλανδίας 

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

συνάντηση των εταίρων και σύσκεψη της 

επιτροπής παρακολούθησης του ευρωπαϊκού 

έργου «VOLUNTEERS FOR EUROPEAN EMPLOYMENT-

VERSO», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

μέσω του Προγράμματος INTERREG IVC. Το VERSO 

(εθελοντές για την ευρωπαϊκή απασχόληση) είναι 

ένα έργο που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη 

και ανταλλαγή γνώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το VERSO επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα 

ζωής των ανθρώπων μέσω της μάθησης και της 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες 

είναι εστιασμένες στην εθελοντική εργασία. 

Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της 

ευρωπαϊκής απασχόλησης. Τέσσερα ερευνητικά 

ιδρύματα και οκτώ περιφερειακές αρχές από 

οκτώ διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Στη συνάντηση οι συμμετέχοντες πραγματοποί-

ησαν επισκέψεις μελέτης, όπου είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις καλές 

πρακτικές εθελοντισμού «ΗUMANITAS” και 

“HOMESTART FAMILY CARE”, όπως εφαρμόζονται 

στην πράξη από τους Ολλανδούς εταίρους του 

προγράμματος. 

 

 

 

Το έργο VERSO θα συνεισφέρει στην ανταλλαγή 

πληροφοριών, γνώσεων και καλών πρακτικών, 

με απώτερο στόχο τη δημιουργία και τη 

διάδοση ενός καταλόγου «ευρωπαϊκής καλής 

πρακτικής» (θα συμπεριλαμβάνει κοστολογη-

μένες προτάσεις), ο οποίος θα επιτρέψει στις 

δημόσιες αρχές να επιλέξουν και να 

καθιερώσουν βέλτιστες πρακτικές κατάλληλες 

στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και στο προφίλ 

τους. Προκειμένου να επιτευχθεί η 

αποτελεσματική διάδοση και ενσωμάτωση των 

οδηγιών και των καλών πρακτικών στις 

πολιτικές των περιφερειακών αρχών θα 

υλοποιηθούν μια σειρά από δράσεις. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται η οργάνωση 

συναντήσεων, σεμιναρίων και διαβουλεύσεων 

με τις περιφερειακές αρχές οι οποίες θα 

ανταλλάξουν απόψεις και πολιτικές. 

Οι δράσεις της Περιφέρειας αφορούν δράσεις 

δημοσιότητας και συνεισφορά στη χάραξη 

πολιτικής για την απασχόληση στο αντικείμενο 

του έργου. Εκτός από την Περιφέρεια Ηπείρου, 

στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχει και 

το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μαζί με τοπικές 

αρχές και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα από 

τη Δανία, την Ισπανία, την Ουγγαρία, τη 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία 

και τη Βουλγαρία. 

Πληροφορίες:  

Περιφέρεια Ηπείρου (Υπεύθυνη έργου: κα Ελένη 

Καλαμπόκα, τηλ: 26510 34054) 

Ιστοσελίδα έργου: http://www.versonet.eu 
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Αλμερία: Η Πόλη του Λευκού Χρυσού 

 

Οι Φοίνικες ήταν από τους πρώτους για να το 

εκτιμήσουν. Το μάρμαρο Macael, συγκριτικά με το 

μάρμαρο Carrare, έχει αποφέρει στην επαρχία της 

Αλμερία των 6.200 κατοίκων το όνομα, της 

«πόλης του λευκού χρυσού ".  Το μάρμαρο Macael 

βρίσκεται στην καρδιά μιας περιφέρειας 300 

τ.χλμ. με 23.000 κατοίκους, με την υψηλότερη 

πυκνότητα μικρών επιχειρήσεων στην 

Ανδαλουσία, με 300 επιχειρήσεις που 

ειδικεύονται στη διακοσμητική λιθοδομή, 

παρέχοντας άμεση απασχόληση σε 5.400 άτομα. 

Αυτή η ακμάζουσα βιομηχανική περιοχή κατάφερε 

να επιβιώσει αρκετές κρίσεις στις δεκαετίες του 

’80 και του ’90, βρίσκοντας πάντοτε καινοτόμους 

τρόπους για την ανανέωσή της. Η προστασία του 

περιβάλλοντος προστέθηκε στους παράγοντες 

που περιορίζουν τη μελλοντική επέκταση του 

κλάδου.  

Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκε το 

Ανδαλουσιανό Τεχνολογικό Κέντρο Λίθου (CTAP) με 

τη στήριξη από το ΕΤΠΑ (2.552.533€) με σκοπό να 

προικισθεί ο παραδοσιακός τομέας του  λίθου με 

το πνεύμα της έρευνας και της καινοτομίας για 

τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς  του σε 

μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της 

ανδαλουσιανής οικονομίας.  

 

 

 

 

 

Το Κέντρο συνεργάζεται στενά με επιχειρήσεις, 

παρέχοντας στους εργαζόμενους στον τομέα του 

λίθου σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, 

προωθώντας παράλληλα την ανδαλουσιανή 

κληρονομιά της χειροτεχνίας στις νέες αγορές. Οι 

δράσεις του Κέντρου αφορούν εργαστηριακές 

δοκιμές μέχρι και την ανάπτυξη ποιοτικών 

προγραμμάτων και πιστοποίησης μιας σειράς 

υπηρεσιών σύμφωνα με ένα σχέδιο πέντε 

σημείων: σχεδιασμός, προώθηση, τεχνολογική 

ανάπτυξη, κατάρτιση και σεβασμός του 

περιβάλλοντος. Περαιτέρω, το Κέντρο διαθέτει 

Παρατηρητήριο Φυσικού Λίθου και μια σχολή 

βιομηχανικής μηχανικής και προώθησης 

προϊόντων λίθου σε συνεργασία με τον 

Πανεπιστήμιο της Αλμέιρα.  

Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει στην 

υλοποίηση διαφόρων έργων, όπως ο μηχανικός 

χαρακτηρισμός λίθινων στηλών, η κατεργασία 

λίθου με τη χρήση υψηλής πίεσης νερού, η 

αντιγραφή κομματιών μαρμάρου, η αξιοποίηση 

υπόγειων μεταλλείων, η δειγματοληπτική 

εξυπηρέτηση αρχιτεκτόνων και διακοσμητών, η 

συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς και η 

δημιουργία μιας ιστοσελίδας για το ανθρώπινο 

δυναμικό που απασχολείται στον ανωτέρω 

τομέα.  

 

Πληροφορίες: 

Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP) 

Ctra. Olula-Macael, Km. 1,7 

E-04867, Macael (Almería) 

España 
Ιστοσελίδα: http://www.ctap.es/index.php/es/ 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

11ο Συμπόσιο για το Αστικό Περιβάλλον 

(Ατλάντα, 2-6 Φεβρουαρίου) 

 

Η Αμερικανική Μετεωρολογική Εταιρεία διοργανώνει 

το 11ο συμπόσιο με θέμα τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα και το δομημένο περιβάλλον. Η 

αλληλόδραση των ενεργειακών, υδάτινων, 

υγειονομικών, μεταφορικών και κοινωνικών 

υποδομών του δομημένου αστικού περιβάλλοντος με 

το φυσικό περιβάλλον προσδιορίζει σε σημαντικό 

βαθμό την ποιότητα ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

συμπόσιο θα εξετάσει τις συνέπειες της κλιματικής 

αλλαγής στο αστικό περιβάλλον, την αειφορία της 

αστικής ανάπτυξης, το χωροταξικό σχεδιασμό κτλ. 

Πληροφορίες: 

http://annual.ametsoc.org/2014/index.cfm/programs

-and-events/conferences-and-symposia/11th-

symposium-on-the-urban-environment/  

 

5η Σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου C40 

(Γιοχάνεσμπουργκ, 4-6 Φεβρουαρίου) 

 

Με θέμα τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων 

μεγαλουπόλεων, η 5η σύνοδος του παγκόσμιου 

δικτύου πόλεων για τη μείωση των εκπομπών του 

θερμοκηπίου και περιορισμού των κλιματικών 

κινδύνων θα εξετάσει ζητήματα όπως, τις 

προσαρμόσιμες και ανθεκτικές πόλεις, τη δημιουρ- 

 

Πληροφορίες: 

http://internationaldisasterconference.com/http://ww

w.icfee.org/  

 

γία βιώσιμων πόλεων και την κοινωνικο-

οικονομική ανάπτυξη των αναδυόμενων μεγα-

πόλεων. 

Πληροφορίες: 

http://c40summitjohannesburg.org/ 

 

Συνέδριο φορέων για την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική της Περιφέρειας  

Αδριατικής & Ιονίου 

(Αθήνα, 6-7 Φεβρουαρίου) 

 

Η ολοκλήρωση της διαβούλευσης των 

εμπλεκόμενων φορέων που θα σφραγίσει τη 

διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

την νέα Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής & Ιονίου 

(EUSAIR) με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της, θα λάβει χώρα στο συνέδριο που 

διοργανώνεται στην Αθήνα, στο πλαίσιο της 

Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συνέδριο αυτό 

διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και την Ελληνική Προεδρία, με τη συμμετοχή και 

συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας. 

Πληροφορίες: 

http://adriatic-ionian-

conference.onetec.eu/register.asp 

Συνάντηση Διαβούλευσης για την 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και τη 

Στρατηγική της ΕΕ για την 

Βιοποικιλότητα 2020 

(Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου) 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών, κατόπιν 

αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταρτί-  
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Ετήσια Συνάντηση 

της Πλατφόρμας των ΕΟΕΣ 

 (Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου) 
 

Η Επιτροπή των Περιφερειών θα φιλοξενήσει 

την ετήσια συνάντηση της Πλατφόρμας των 

ΕΟΕΣ, στο περιθώριο του φόρουμ για τις Πόλεις 

του Αύριο. 

Κεντρικό θέμα συζήτησης θα είναι ο ρόλος των 

ΕΟΕΣ στην υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ2020. 

Πληροφορίες: 

 https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-

US/Pages/welcome.aspx 

 

Παγκόσμιες Ημέρες Αειφόρου Ενέργειας 

(Βελς, 26-28 Φεβρουαρίου) 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, στον τομέα της 

ενέργειας,   πραγματοποιείται   στην   Αυστρία,  

 

συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 

για την πράσινη ενέργεια και την ενεργειακή 

αποδοτικότητα.  

Πληροφορίες:  

http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-
days/ 

 

ζει σχέδιο  γνωμοδότησης  με  θέμα  την 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην προώθηση της 

Στρατηγικής της ΕΕ 2020 για την Βιοποικιλότητα 

2020 και  προς τούτο καλεί εκπροσώπους των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλων 

φορέων για ανταλλαγή απόψεων. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Stakeholder-

consultation---Ms-Kadri-Tillemann---

biodiversity.aspx  

 

  Οι Πόλεις του Αύριο:  

Επενδύοντας στην Ευρώπη 

(Βρυξέλλες,17-18 Φεβρουαρίου) 

 

Καθώς πληθαίνουν οι εκκλήσεις για τη σύνταξη 

ενός Αστικού Θεματολογίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή διοργανώνει φόρουμ και μια σειρά 

εκδηλώσεων για να συζητήσει με τα κράτη-μέλη 

τον τρόπο συνεργασίας τους με τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι οι πόλεις 

θα διαδραματίζουν πλήρως το ρόλο τους για την 

ευρωπαϊκή ανάπτυξη. 

  

Πληροφορίες: 

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

an2014/index_en.cfm 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Οι Προτεραιότητες της Ελληνικής 

Προεδρίας 
 

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου 

της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου τ.ε., για τους 

επόμενους έξι μήνες. Στις βασικές 

προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας 

περιλαμβάνονται η αποτελεσματική εφαρμογή 

του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης, η 

εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης, η αντιμετώπιση της παράνομης 

μετανάστευσης, καθώς και η προώθηση της 

θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε.. Επιπλέον, η νέα 

προεδρία θα αναλάβει πρωτοβουλίες 

προκειμένου να συμβάλλει στην επίτευξη της 

Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής 

Συμφωνίας (TTIP).  

Οι βασικές αρχές που θα κατευθύνουν το έργο 

της Προεδρίας μπορούν να συνοψισθούν ως 

ακολούθως: 

 Ενίσχυση της εμπλοκής της κοινωνίας 

και των πολιτών με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, μέσω πολιτικών και δράσεων 

που να ανταποκρίνονται στα καθημερινά 

προβλήματα, τις ανησυχίες και 

ανασφάλειες αυτών. Οι προσπάθειες της 

Προεδρίας θα εστιάσουν στους τομείς 

της οικονομικής ανάκαμψης, της 

απασχόλησης, της συνοχής, της 

κινητικότητας των πολιτών, καθώς και 

της ασφάλειας της Ένωσης, τόσο 

εσωτερικής όσο και εξωτερικής. 

Απώτερος στόχος είναι η μετεξέλιξη της 

Ένωσης σε μια κοινότητα κοινών αξιών 

και «κοινού πεπρωμένου» για όλους τους 

πολίτες της, διαφυλάσσοντας 

ταυτόχρονα και ενισχύοντας το 

ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό 

μοντέλο. 

 Ενίσχυση της δημοκρατικής 

νομιμοποίησης και λογοδοσίας της ΕΕ και 

των δεσμών συλλογικότητας και αλλη- 
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λεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, 

καθώς και βαθμιαία οικοδόμηση της 

Ευρωπαϊκής δημοκρατίας και διεύρυνση 

των δικαιωμάτων των πολιτών. 

 Εμβάθυνση της Ένωσης, και ειδικά της 

ΟΝΕ, μέσω της προώθησης πολιτικών και 

δράσεων για την αποκατάσταση των 

κατασκευαστικών ελλειμμάτων στην 

αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, οι οποίες 

αποκαλύφθηκαν από την πρόσφατη 

κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος 

παραμένει η διατήρηση της ακεραιότητας 

του κοινού νομίσματος, σε στέρεη και 

βιώσιμη βάση, καθώς και η διαφύλαξη 

της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Η 

εμβάθυνση της ΟΝΕ θα λάβει χώρα με 

πλήρη σεβασμό προς την Ενιαία Αγορά, 

μέσω μιας διαδικασίας ανοικτής σε όλα 

τα μη-μέλη της Ευρωζώνης. 

Πληροφορίες: 
http://gr2014.eu/ 

Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 

Νεολαίας για το 2014 

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2014 

είναι επίσημα από 1η Ιανουαρίου τ.ε. η 

Θεσσαλονίκη. Ο θεσμός των πρωτευουσών 

νεολαίας συνδέεται με την προσπάθεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει τη 

συμμετοχικότητα των νέων στην ευρωπαϊκή 

πολιτική και διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

ΕΕ. Για το 2014 η Θεσσαλονίκη θα είναι η 

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων, με το Δήμο 

Θεσσαλονίκης να έχει προγραμματίσει πληθώρα 

εκδηλώσεων που θα συνδέονται με την εμπλοκή 

των  νέων  στα  κοινά  καθώς  και  πολιτιστικές  
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7. Urban Green Stories: 

Πράσινη ανάπτυξη – Περιβάλλον: Ιδέες για τη 

βελτίωση της ποιότητας στην πόλη, την 

κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη.  

8. World Stories: 

Εξωστρέφεια-Νεανικός Τουρισμός.  Προβάλλεται 

η πόλη και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής 

Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Καθίσταται η 

Θεσσαλονίκη νεανικός τουριστικός προορισμός.  

9. Social city: 

Οι γενιές επικοινωνούν και δρουν– δράσεις για 

το παιδί -Οι νέοι γίνονται η γέφυρα που θα 

φέρει κοντά σε κοινές δράσεις όλες τις ηλικίες.  

10. Volunteers city: 

Εθελοντισμός – Μη τυπική μάθηση Προώθηση της 

ιδέας του εθελοντισμού – αναγνώριση της αξίας 

της μη τυπικής μάθησης. 

11. Connecting youths:  

Συμμετοχή των νέων στα κοινά Δημιουργία 

θεσμών και δομών με σκοπό την ενθάρρυνση και 

άμεση συμμετοχή των νέων στη λήψη 

αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

Για καθέναν από τους παραπάνω θεματικούς 

άξονες δημιουργήθηκαν 11 επιμέρους ομάδες 

εργασίας. 

Πληροφορίες: 

http://www.thessaloniki2014.gr/ 

 

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τον 

εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής 

 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, δημοσιεύτηκαν στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. οι Κανονισμοί που 

θα διέπουν, κατά την επόμενη προγραμματική 

περίοδο (2014-20), τη διάθεση των 325 δισ. της 

πολιτική συνοχής. 

 

 

εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια όλου του έτους.  

Οι δράσεις για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 

εντάσσονται σε 11 θεματικούς άξονες:  

1.Culture in the city – Τέχνες πολιτισμός: 

Δράσεις ανάδειξης όλων των μορφών τέχνης.  

2. Experimental in the Future-Καινοτομία – 

νεανική επιχειρηματικότητα: 

Προβολή και ενίσχυση καινοτόμων ιδεών και 

νέων επιχειρηματιών και επιστημόνων. 

Ζητήματα που αφορούν την ανεργία και 

απασχολησιμότητα των νέων. 

3. Here we are: 

Πολυπολιτισμικότητα – Κοινωνική ένταξη 

Ανάδειξη της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της 

πόλης, από το παρελθόν έως το αύριο. 

Δημιουργικές δράσεις για την κοινωνική ένταξη 

νέων διαφορετικής χώρας, φυλής, θρησκείας  

4. Colorful City: 

Αστικό τοπίο: Παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο 

που αλλάζουν την όψη και την αισθητική της 

πόλης και βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων 

των πολιτών (προσβασιμότητα, δικαιώματα 

πεζών κ.α.). 

5. NGO Table: 

Κοινωνία των πολιτών – Ακτιβισμός:  

Οι ομάδες και οργανώσεις της πόλης 

αλληλεπιδρούν και δίνουν το στίγμα τους μέσα 

από ανοιχτές δράσεις στην πόλη.  

6. Urban Sport Stories:  

Αθλητισμός – Υγεία Ανάδειξη γνωστών αλλά και 

λιγότερο διαδεδομένων αθλημάτων για όλες τις 

ηλικίες και ειδικά τους νέους. Δράσεις που να 

ευαισθητοποιούν σε θέματα υγιεινής διατροφής, 

υγείας και πρόληψης. 
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Η Ε.Ε. με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής 

συνοχής, επιδιώκει την αποτελεσματικότερη 

χρήση των πόρων, καθώς και την επικέντρωσή 

τους σε στόχους, όπως η ενίσχυση της 

καινοτομίας και της έρευνας, η προώθηση της 

ψηφιακής σύγκλισης, η στήριξη των ΜΜΕ και η 

ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας με 

χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Οι 

περιφερειακές αρχές καλούνται να 

συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό των 

δράσεων και προβλέπεται να αναλάβουν τη 

διαχείριση των πόρων σε περιφερειακό επίπεδο. 
 

Πληροφορίες: 

http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A

347%3ASOM%3AEL%3AHTML 

 

 

 Ρίγα και Umeå: Πολιτιστικές 

πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2014  

 

Οι πόλεις Ρίγα (Λετονία) και Umeå (Σουηδία) 

είναι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης 

για το 2014. Η «Πολιτιστική πρωτεύουσα της 

Ευρώπης» είναι μία από τις πιο πετυχημένες και 

προβεβλημένες πολιτιστικές εκδηλώσεις της 

 
Ευρώπης. Οι πόλεις επιλέγονται από μια 

ανεξάρτητη επιτροπή με βάση το πολιτιστικό 

πρόγραμμά τους που πρέπει να έχει έντονα 

ευρωπαϊκό χαρακτήρα, να διασφαλίζει τη 

συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας 

όλων των ηλικιών και να συμβάλει στη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πόλης. Αποτελεί 

επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για τις πόλεις να 

αλλάξουν την εικόνα τους, να δώσουν ένα ηχηρό 

«παρών» στον παγκόσμιο χάρτη, να 

προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες και να 

προγραμματίσουν μια αναπτυξιακή στρατηγική 

με γνώμονα τον πολιτισμό. Ο θεσμός έχει 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, όχι μόνο στον 

πολιτισμό, αλλά και σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, τόσο για την πόλη όσο και για τη γύρω 

περιοχή. Εκτός από την κοινοτική επιχορήγηση 

ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι πόλεις 

μπορούν να επωφεληθούν επίσης από δεκάδες 

εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Πληροφορίες: 

http://riga2014.org/ & http://umea2014.se/en/ 
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Ευρωπαϊκό σύστημα επισήμανσης των 

τοπικών γεωργικών προϊόντων 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση 

ενός συστήματος επισήμανσης των τοπικών 

γεωργικών προϊόντων προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι απευθείας πωλήσεις και να 

 

τονωθούν οι τοπικές αγορές. Η πρωτοβουλία 

αυτή αποβλέπει στη διασφάλιση των 

καταναλωτών αναφορικά με την προέλευση των 

προϊόντων, καθώς και στην αποφυγή των 

διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης 

που είναι χρονοβόρες και ιδιαίτερα δαπανηρές 

για τους μικρούς παραγωγούς. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εξετάσουν την 

αναγκαιότητα της νέας επισήμανσης και την 

ενδεχόμενη προσαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/local-

farming-direct-sales/pdf/com-report-12-

2013_el.pdf 

Η πολιτική συνοχής συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δημογραφικών 

προκλήσεων 

 

Σε μελέτη του Ε.Κ., που παρουσιάστηκε στις 18 

Δεκεμβρίου 2013 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Περιφερειακής Πολιτικής, υπολογίζεται ότι το 

19% των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων 

έχουν διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων 

που έχουν σχέση με τις δημογραφικές αλλαγές 

και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της. 
 

Η μελέτη περιγράφει το "καταστροφικό" 

δημογραφικό σενάριο της Νότιας Ευρώπης, όπου 

η χαμηλή γονιμότητα συνοδεύεται με υψηλό 

προσδόκιμο ζωής, υψηλά επίπεδα ανεργίας και 

ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό απασχόλησης στα 

άτομα ηλικίας 55-60 ετών. Επίσης, εκτιμά ότι η 

γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού πρέπει να 

θεωρηθεί ως μία ευκαιρία δημιουργίας νέων 

αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών, και 

προτείνει την ενίσχυση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση νέων 

πολιτικών για την απασχόληση.  

 

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etu

des/join/2013/513981/IPOL-

REGI_ET%282013%29513981_EN.pdf 

 

Το Επικοινωνιακό Δυναμικό των ΟΤΑ για 

τις Ευρωεκλογές 

 

Πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε η Επιτροπή 

των Περιφερειών αποτυπώνει το δυναμικό, τους  

 

πόρους, τις δυνατότητες που επιστρατεύουν οι 

τοπικές αρχές για να επικοινωνήσουν τα θέματα 

της Ε.Ε., ενόψει των φετινών ευρωεκλογών. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/D

ocuments/2013-Going-Local/2013-Going-
Local.pdf 
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Κοπεγχάγη - Πράσινη Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης το 2014 

Η Κοπεγχάγη στέφεται επίσημα η Πράσινη 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014, 

λαμβάνοντας τον τίτλο από τη Νάντη της 

Γαλλίας κατά τη διάρκεια τελετής παράδοσης 

στις Βρυξέλλες. Στην πρωτεύουσα της Δανίας 

απονεμήθηκε ο τίτλος μετά από ένα εντατικό 

ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Πρωτεύουσας απονέμεται σε πόλεις που είναι 

στην πρώτη γραμμή της φιλικής προς το 

περιβάλλον αστικής διαβίωσης.  Σε Έξι πόλεις 

έχει απονεμηθεί ο τίτλος της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Πρωτεύουσας από την έναρξή του 

θεσμού το 2010. Η Στοκχόλμη κέρδισε τον 

εναρκτήριο τίτλο, ακολουθούμενη από το 

Αμβούργο το 2011, τη Vitoria - Gasteiz το 2012 

και το 2013 τη Νάντη. Στη συνέχεια η Κοπεγχάγη 

θα περάσει τον τίτλο στο Bristol το 2015. 

Η Κοπεγχάγη διαθέτει πολλά «πράσινα» 

διαπιστευτήρια που βοήθησαν στο να κερδίσει 

τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης για το 2014 , όπως είναι τα εξής: 

 Το 36% των εργαζομένων που 

μετακινούνται καθημερινά και το 55% των 

πολιτών ποδηλατεί στη δουλειά ή το 

σχολείο/κολέγιο, 

 Η Τηλεθέρμανση εξυπηρετεί το 98% των 

νοικοκυριών. 

 Το 90% των αποβλήτων των κτι-

ρίων επαναχρησιμοποιείται. 

 

 
 

 

 

 

 Υπήρξε μια μείωση 24% των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ 2005 και 

2012. 

 Το 96% των κατοίκων ζουν σε απόσταση 15 

λεπτών με τα πόδια από ένα χώρο 

αναψυχής. 

 Η Κοπεγχάγη έχει ψηφιστεί δύο φορές πιο 

βιώσιμη πόλη στον κόσμο από το περιοδικό 

Monocle (2008 και 2013). 

 Το 2008, εμπειρογνώμονες σε θέματα 

μεταφορών ονόμασαν το αστικό σύστημα 

τρένων της πόλης «Το καλύτερο μετρό στον 

κόσμο». 

Η Κοπεγχάγη σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει 

διαθέσιμο χρόνο που θα είναι η Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Πρωτεύουσα για να τονίσει τη σημασία 

της εξεύρεσης κοινών λύσεων στις 

περιβαλλοντικές προκλήσεις . Θα φιλοξενήσει ένα 

νέο δίκτυο με την ιδιότητα μέλους που θα 

προσφέρονται σε πόλεις που έχουν προεπιλεγεί 

για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης 

Πρωτεύουσας. Το δίκτυο αυτό θα επιτρέψει στις 

πιο προοδευτικές πράσινες πόλεις στην Ευρώπη 

να μοιραστούν τις γνώσεις και να προωθήσουν τα 

περιβαλλοντικά προγράμματα από κοινού. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencap
ital/index_en.htm 
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Οι Στρατηγικές Επιτυχίας των 

«Πολιτιστικών Πρωτευουσών  

της Ευρώπης» 

 

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα μελέτη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 

της φιλοξενίας του προγράμματος «Πολιτιστικές 

Πρωτεύουσες της Ευρώπης» (ΠΠΕ). Βασικός 

στόχος της μελέτης ήταν να εξετάσει το πλήθος 

του δημοσιευμένου υλικού σχετικά με  τις  πόλεις 

 

που έχουν φιλοξενήσει το πρόγραμμα, με τους 

εξής σκοπούς: να εντοπιστούν οι πλέον κοινές 

στρατηγικές επιτυχίας, να επανεξετασθούν τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν τον αντίκτυπο και τα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από πολιτισ-

τική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη· 

και να γίνουν κατανοητές οι κυριότερες 

επαναλαμβανόμενες προκλήσεις. 

Το γεγονός ότι η διαδικασία φιλοξενίας του 

προγράμματος έχει με την πάροδο των ετών 

αποκτήσει επαγγελματικό χαρακτήρα έχει 

οδηγήσει στην εμφάνιση κοινών στρατηγικών 

επιτυχίας που είναι πλέον ορατές στις 

περισσότερες πόλεις. Ορισμένες από τις πλέον 

αξιοσημείωτες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:  

 την ανάπτυξη οράματος για τη 

μεταμόρφωση της πόλης μέσω χρήσης 

του προγράμματος ΠΠΕ ως καταλύτη της 

πολιτιστικής και κοινωνικής αλλαγής και 

της αλλαγής της εικόνας της·  

 

 τη χρήση του προγράμματος ΠΠΕ για τη 

διευκόλυνση των διατομεακών 

προγραμμάτων που στοχεύουν στον 

προσδιορισμό ή τον επαναπροσδιορισμό 

μιας πόλης και, κατά περίπτωση, των 

γύρω περιοχών της·  

 τη δημιουργία μιας ισορροπημένης σειράς 

θεματικών δραστηριοτήτων για το 

συγκεκριμένο έτος, συχνά υπό τη μορφή 

ειδικών θεματικών περιόδων που θα 

βοηθήσει στη διανομή των πόρων και τον 

συντονισμό των προτεραιοτήτων της 

εμπορικής προβολής του προγράμματος·  

 την ταχεία ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε 

επίπεδο κοινοτήτων και, στη συνέχεια, τη 

διαρκή προσπάθεια για τη συμμετοχή ενός 

όσο το δυνατόν περισσότερο 

ποικιλόμορφου κοινού που θα 

υποστηρίζεται στρατηγικά, λαμβάνοντας 

σημαντική χρηματοδότηση από κοινωνικού 

χαρακτήρα προγράμματα.  

Στους τομείς στους οποίους παρατηρείται θετικός 

αντίκτυπος περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: 

 Πολλές πόλεις που φιλοξένησαν το 

πρόγραμμα έχοντας χαμηλό γόητρο (ή 

ακόμα και αρνητική εικόνα) βίωσαν 

ανανέωση της εικόνας τους και 

επαναπροσδιορίστηκαν ως πολιτιστικοί 

κόμβοι (πολιτιστικός αντίκτυπος).  

 Ο πλέον θετικός κοινωνικός αντίκτυπος του 

προγράμματος αφορά τις επιπτώσεις του 

στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται 

οι κάτοικοι την πόλη τους και στην αίσθηση 

ότι μπορούν να καμαρώνουν γι’ αυτήν 

(κοινωνικός αντίκτυπος). 

 Το πρόγραμμα είχε σημαντικές επιδράσεις 

στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες 

τάσεις του τουρισμού σε μεγάλο αριθμό 

πόλεων. Αυτό μπορεί, με τη σειρά του, να 

έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία 

της εκάστοτε πόλης (οικονομικός 

αντίκτυπος).  

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etu

des/join/2013/513985/IPOL-

CULT_ET(2013)513985_EN.pdf 
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Διεθνή Θέματα  

 

Οι Περιφέρειες καταλύτης  

της εθνικής ανάπτυξης 

 

Η εθνική ανάπτυξη τείνει να προσδιορίζεται 

από το δυναμισμό ενός μικρού αριθμού 

περιφερειών. Πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ 

αναλύει και συγκρίνει μεγάλες εδαφικές 

ενότητες και περιφερειακές τάσεις στο 

σύνολο των μελών του. Αξιολογεί τον 

αντίκτυπο  των   περιφερειών   στην   εθνική  

 

 

ανάπτυξη˙ αναδεικνύει αναξιοποίητους 

πόρους που μπορούν να κινητοποιηθούν για 

να βελτιώσουν την εικόνα της περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας˙ και πραγματεύεται 

περίπλοκους παράγοντες που μπορούν να 

κάνουν τη διαφορά: δείχνει πώς οι 

περιφέρειες ανταγωνίζονται με όρους 

ευημερίας (πρόσβαση στην ανώτατη 

βαθμίδα εκπαίδευσης, στις υπηρεσίες 

υγείας κλτ.). Η μελέτη παρουσιάζει πάνω 

από 30 δείκτες, ο καθένας εκ των οποίων 

συνοδεύεται από γραφήματα και χάρτες. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/0413091e.pd

f?expires=1390223520&id=id&accname=gues

t&checksum=033AE5B56FF930BAB06396BF7B
1846EB 

Βέλτιστες Πρακτικές Κινητικότητας & 

Μεταφορών σε Αναπτυσσόμενες Χώρες 
 

Η κινητικότητα θεωρείται ως η πιο σημαντική 

πρόκληση που αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος 

πληθυσμός στα αστικά κέντρα, και όχι μόνον, 

ιδιαίτερα για εκείνες τις ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες που δεν αντέχουν ακόμη να 

χρησιμοποιήσουν ούτε τα δημόσια μέσα 

μεταφοράς. Αυτό δυσχεραίνει την πρόσβασή τους 

σε υπηρεσίες αναγκαίες για την ευημερία τους. Σε 

αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Ενέργειας και 

Πόρων υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου 

Ενεργειακού Δικτύου για τις Αστικές Κατοικίες 

εκπόνησε μελέτη για τα θέματα κινητικότητας 

των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η έκθεση 

περιλαμβάνει 50 βέλτιστες πρακτικές από όλες 

τις αναπτυσσόμενες περιφέρειες παγκοσμίως, 

εστιάζοντας σε πέντε θεματικές περιοχές: 

οργάνωση άτυπων μεταφορών˙ μείωση των πε- 

ριβαλλοντικών επιπτώσεων των άτυπων μορφών 

κινητικότητας˙ παροχή δημόσιας μεταφοράς σε 

φτωχές συνοικίες˙ πολιτικές και σχεδιασμός 

κινητικότητας για τους φτωχούς˙ σχεδιασμός και 

ανάπτυξη υποδομών μεταφορών για ευπαθείς 

κοινωνικά ομάδες˙ και προώθηση καινοτόμων 

πιλοτικών έργων. 

Πληροφορίες:  

http://www.teriin.org/div/pro-poor-
mobility_policy-guidelines-case-studies.pdf 
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Ελάχιστο κανονιστικό πλαίσιο για τις 

ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας  

 

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να 

καλέσει τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με 

την αντικατάσταση του Κανονισμού 875/2007 

που αφορά στις ενισχύσεις σε επιχειρήσεις στον 

τομέα  της αλιείας 

Προθεσμία: 21 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_co

nsultations/ca/consumer_protection_cooperation_r

egulation_201310_el.htm 

 

Εφαρμογή του κοινού συστήματος 

χωροταξικών πληροφοριών  

(Οδηγία INSPIRE) 

 

Καθώς η οδηγία INSPIRE προβλέπει την 

κοινοχρησία χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών 

μεταξύ των δημόσιων αρχών (άρθρο 17) και τη 

διάθεσή τους στο ευρύ κοινό μέσω δικτυακών 

υπηρεσιών (άρθρα 11 - 14), σκοπός της 

παρούσας διαβούλευσης είναι να καταγραφούν 

οι εμπειρίες από τη χρήση της υποδομής INSPIRE, 

την εφαρμογή σχετικών μέτρων  INSPIRE, . σε  

σχέση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές ή/και 

τοπικές δικτυακές πύλες γεωγραφικών 

πληροφοριών ως διόδους πρόσβασης σε χωρικά 

δεδομένα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων.  

Επίσης, ενδιαφέρει η χρησιμότητα της οδηγίας 

INSPIRE, η σκοπιμότητα των μέτρων που 

προβλέπει καθώς και η σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας αυτών των μέτρων.  

 

Προθεσμία: 24 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/environment/consultations/in
spire_en.htm 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 
  

Θαλάσσια Βιοτεχνολογία  

 

Ως θαλάσσια βιοτεχνολογία εννοούμε την 

εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των διάφορων 

θαλάσσιων οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων. Η εξερεύνηση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας θα μπορούσε να μας οδηγήσει 

στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή βιομηχανικών 

ενζύμων ανθεκτικών σε ακραίες συνθήκες και, 

κατά συνέπεια, μεγάλης οικονομικής αξίας. 

Μακροπρόθεσμα, αναμένεται ότι ο τομέας αυτός 

θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής 

εξειδίκευσης και σημαντικές ανάντη ευκαιρίες. 

Με την παρούσα διαβούλευση η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αποβλέπει στη συγκέντρωση απόψεων 

των ενδιαφερομένων φορέων για τη διερεύνηση 

των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων, 

των ευκαιριών και των απειλών της περαιτέρω 

ανάπτυξης της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας. 

 

Προθεσμία: 10 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/
consultations/marine-biotechnology/index_en.htm 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

 

State Aid in the European Union: Latest 

Developments on Policy and Practice 

Ημερομηνία: 10-11 Φεβρουαρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5441 

 

Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU 

Institutions and Member States 

Ημερομηνία: 13-14 Φεβρουαρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5461 

 

Public Administration Quality Improvement 

Ημερομηνία: 20-21 Φεβρουαρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5463 

 

Public Sector Innovation Lab: Innovation Update, 

Practices and Tools to define an Innovation Agenda 

in Public Organisations 

Ημερομηνία: 20-21 Φεβρουαρίου  

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5476 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Planning for Sustainability: Creating Livable, 

Equitable and Ecological Communities 

  

 

 

Σελ.424 

S.M.Wheeler 

Εκδ. Routledge, 2013 

 

Το ανωτέρω έργο παρουσιάζει μια καλά 

τεκμηριωμένη εισαγωγή στην έννοια του 

σχεδιασμού για περισσότερο αειφόρες και 

βιώσιμες κοινότητες. Το κείμενο διερευνά πόσο 

περισσότερο συμπαγείς και προσιτές για τους 

πεζούς πόλεις μπορούν να δημιουργηθούν, πώς 

μπορούν να αποκατασταθούν τα τοπικά 

οικοσυστήματα, πώς θα μειωθούν οι κοινωνικές 

ανισότητες, με ποιο τρόπο θα μειωθούν οι 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και πώς είναι 

δυνατόν να υπάρξουν περισσότερο αειφόροι 

τύποι οικονομικής ανάπτυξης. 

Η δεύτερη έκδοση του έργου οργανώνει το υλικό σε 

τρία μέρη: φύση αειφόρου σχεδιασμού, κεντρικά 

ζητήματα στον αειφόρο σχεδιασμό και κλίμακες 

αειφόρου σχεδιασμού. 
 

Για την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία 

της Αθήνας. Δεκατέσσερα Κείμενα και Ένα 

Αρχείο 
 

 

Σελ.310 

Ε.Β. Μαρμαράς 

Εκδ.Παπαζήση, 2012 

 

Το βιβλίο επιχειρεί τομές στην ιστορική διαδρομή 

της Αθήνας από την εποχή της ίδρυσής της ως 

πρωτεύουσας του ελληνικού Κράτους έως τις 

αρχές του 21ου αιώνα που η πόλη κλήθηκε να 

διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 

Οι επιχειρούμενες εμβαθύνσεις αφορούν σε 

αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά θέματα που 

κρίνεται ότι, αν δεν διαμόρφωσαν το χαρακτήρα 

και τη μορφή της πόλης, συνέβαλαν στη 

δημιουργία των παθογενειών που εμφανίζει 

σήμερα το πολεοδομικό συγκρότημα της 

πρωτεύουσας. Ο συγγραφέας με την έκδοση του 

βιβλίου "Για την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία 

της Αθήνας, Δεκατέσσερα κείμενα και ένα Αρχείο" 

επιχειρεί να φωτίσει πτυχές της ιστορίας της 

ελληνικής πρωτεύουσας σε μια κρίσιμη καμπή της 

διαδρομής της, προσδιοριστική της μελλοντικής 

της πορείας. 
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Ε λλην ική

 

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 
 

Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 
Συντακτική ομάδα: Άννα Φαρούπου, Μ.Α., Ε.Σ.Δ.Δ., 

                   Νάγια Παπαλιάκου, D.E.A. 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
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EDITORIAL 

Κατά την παρουσίαση των 

προτεραιοτήτων της Ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, 

στην Ολομέλεια της Επιτροπής των 

Περιφερειών, ο Υπουργός Εσωτερικών 

κ. Ι. Μιχελάκης, αναφέρθηκε, με 

αφορμή τις σεισμικές δονήσεις στην 

Κεφαλονιά, στην προσπάθεια της 

ελληνικής κυβέρνησης να προσφύγει 

στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για 

την εξασφάλιση κοινοτικών πόρων 

για την ανακούφιση των κατοίκων του 

πληγέντος νησιού. Το Ταμείο ιδρύθηκε 

το καλοκαίρι του 2002 και έκτοτε, έχει 

χρησιμοποιηθεί μόνον σε 56 

περιπτώσεις για την αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών. Μέχρι σήμερα 

έχει παρασχεθεί βοήθεια πάνω από 

3.5 δισ. ευρώ σε 23 διαφορετικές 

ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυμίζεται ότι 

το Ταμείο χορηγεί οικονομική βοήθεια 

αν οι συνολικές ζημίες που προκ-

λήθηκαν από την καταστροφή 

ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ ή το 0,6% 

του ΑΕΕ της πληγείσας χώρας. Κατ΄ 

εξαίρεση και εφόσον πληρούνται 

συγκεκριμένες αυστηρές προϋπο-

θέσεις, το Ταμείο μπορεί να παρέμβει 

και σε περίπτωση έκτακτης κα-

ταστροφής (όπως της Κεφαλονιάς). 

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί λιγότερο 

από το 1/3 των αιτήσεων. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι οι φυσικές καταστρο-

φές δοκιμάζουν όλο και περισσότερο 

την ευρωπαϊκή ήπειρο τα τελευταία 

χρόνια, εν όψει της αναθεώρησης του 

Κανονισμού αριθ.2012/2002, κρίνεται 

αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

εξετάσει την ενίσχυση της αποτελεσ-

ματικότητας του εν λόγω εργαλείου. 
 

   

                  

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ    

      ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΟΟΟ   ΕΕΕΣΣΣΩΩΩΤΤΤΕΕΕΡΡΡΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    

ΔΔΔΙΙΙ ΕΕΕΥΥΥΘΘΘΥΥΥΝΝΝΣΣΣΗΗΗ    ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ       

ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΠΠΠΤΤΤΥΥΥΞΞΞΙΙΙ ΑΑΑΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    ΠΠΠΟΟΟΛΛΛ ΙΙΙΤΤΤ ΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ       
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Το πρόγραμμα κυρίως υλοποιείται σε δύο σκέλη: 

 Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την 

κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το 

στόχο της Ένωσης. 

 Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της 

συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό 

επίπεδο.  

Τα μέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής: 

 Αδελφοποίηση Πόλεων. 

 Δίκτυα Πόλεων. 

 Έργα της κοινωνίας των πολιτών 

 

(α) Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη 

Τα επιδοτούμενα έργα αντανακλούν τις αιτίες της 

ανάδυσης των ολοκληρωτικών καθεστώτων στη 

σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (ναζισμός, φασισμός, 

σταλινισμός και ολοκληρωτικά κομμουνιστικά 

καθεστώτα). Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του 

σκέλους, θα επιδοτηθούν έργα που αφορούν 

σημαντικές στιγμές της πρόσφατης ευρωπαϊκής 

ιστορίας, οι οποίες υπογραμμίζουν και 

ενθαρρύνουν την ανοχή, την αμοιβαία κατανόηση, 

το διαπολιτισμικό διάλογο και τη συμφιλίωση. Τα 

έργα υλοποιούνται από διάφορους τύπους 

οργανισμών (τοπικές αρχές, ΜΚΟ, ερευνητικά 

ιδρύματα κ.α.), αναπτύσσοντας διάφορους τύπους 

δράσεων (ερευνητικές, άτυπες μορφές 

εκπαίδευσης, δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις κ.α.) 

και εμπλέκοντας πολίτες από διαφορετικές 

ομάδες-στόχους. Το σύνολο των έργων θα πρέπει 

να υλοποιούνται σε διεθνικό επίπεδο (δημιουργία 

και λειτουργία διεθνικών συμπράξεων και δικτύων)  

 

  
 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

 

1. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020 

 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης 

επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, το νέο 

πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-

2020 αποβλέπει στο να βοηθήσει τους πολίτες 

να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την 

πολυμορφία της και να προωθήσει την 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις 

συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις 

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε 

επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 

προάγει (α) την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις 

αξίες, καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή 

την προώθηση της ειρήνης, των αξιών της και 

της ευημερίας των λαών της μέσα από την 

τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και 

της ανάπτυξης δικτύων και (β) την ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, 

με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη 

διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και 

με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και 

διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε 

επίπεδο Ένωσης. 
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με ξεκάθαρη ευρωπαϊκή διάσταση. Οι επιλέξιμοι 

φορείς και εταίροι των έργων: δημόσιες 

τοπικές/περιφερειακές αρχές, ΜΚΟ με νομική 

προσωπικότητα αναγνωρισμένη σε επιλέξιμη 

χώρα. 

Μέγιστη επιδότηση: 100.000€. 

Μέγιστη διάρκεια δράσεων: 18 μήνες. 

 

(β) Σκέλος 2: Δημοκρατική συμμετοχή: 

1. Αδελφοποιήσεις Πόλεων: θα επιδοτηθούν 

έργα αδελφοποιημένων πόλεων που αφορούν 

στόχους του προγράμματος. Προτεραιότητα θα 

δοθεί σε εκείνα που καλύπτουν τις ετήσιες 

προτεραιότητες του συγκεκριμένου μέτρου. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πόλεις/δήμοι ή 

επιτροπές αδελφοποίησης ή άλλες ΜΚΟ με 

νομική προσωπικότητα που εκπροσωπούν 

τοπικές αρχές από τουλάχιστον 2 επιλέξιμες 

χώρες (εκ των οποίων η μία να είναι κράτος-

μέλος της ΕΕ). Το μέγιστο ποσό της επιδότησης 

ανέρχεται σε 25.000€, ενώ η διάρκεια του έργου 

δεν πρέπει να ξεπερνά τους 9 μήνες. 

2. Δίκτυα Πόλεων: δήμοι και ενώσεις που 

συνεργάζονται επί ενός κοινού θεματικού πεδίου 

πολιτικής μπορούν να μετεξελιχθούν σε δίκτυο 

πόλεων για να καταστήσουν τη συνεργασία του 

περισσότερο βιώσιμη. Τα δίκτυα πόλεων 

προσδοκάται να υλοποιήσουν δράσεις σε 

θεματικό πεδίο πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος 

μεταξύ των εταίρων, στο πλαίσιο των στόχων 

και των ετήσιων προτεραιοτήτων του 

προγράμματος˙ να προσδιορίσουν ομάδες-

στόχους για τις οποίες υφίσταται συνάφεια με 

τα επιλεγόμενα θεματικά πεδία πολιτικής˙ και 

να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές 

πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ 

εμπλεκομένων πόλεων. 

 

πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ 

εμπλεκομένων πόλεων. Δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν πόλεις/δήμοι ή επιτροπές αδελφο-

ποίησης, περιφερειακές αρχές που έχουν την 

έδρα τους σε κάποια επιλέξιμη χώρα. Ένα έργο 

προϋποθέτει τη συμμετοχή δήμων/ 

περιφερειών/οργανώσεων από τουλάχιστον 4 

χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκ των 

οποίων η μία να είναι από κράτος-μέλος της ΕΕ. 

Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 

150.000€, ενώ η μέγιστη διάρκεια του έργου 

φθάνει τα 2 έτη. 

3. Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών: αυτό το μέτρο 

υποστηρίζει έργα διεθνικών συμπράξεων και 

δικτύων, εμπλέκοντας πολίτες σε δράσεις που 

αφορούν κοινοτικές πολιτικές με σκοπό να δοθεί 

η ευκαιρία συμμετοχής στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο σε πεδία 

πολιτικής, σχετιζόμενα με τους στόχους του 

προγράμματος. Ένα τέτοιο έργο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 από τους εξής 3 

τύπους δράσεων: προώθηση της κοινωνικής 

συμμετοχής και αλληλεγγής˙ συλλογή 

απόψεων˙ και εθελοντισμός. Οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να είναι ΜΚΟ με νομική 

προσωπικότητα από τουλάχιστον 3 επιλέξιμες 

χώρες. Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται 

σε 150.000€, ενώ η μέγιστη διάρκεια του έργου 

δεν ξεπερνά τους 18 μήνες. 

Προθεσμία: 1 Μαρτίου (αναμένεται παράταση) 

Πληροφορίες: 

Εθνικό Σημείο Επαφής 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Υπόψιν κκ. Α. Καρβούνη & Α. Φαρούπου) 

Τηλ:2103744710, 2103744721 

Ε-mail: efc@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://efc.ypes.gr/?page_id=30 
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2. Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020 

 

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα 

νέο πρόγραμμα της ΕΕ που θα υποστηρίζει τον 

ευρωπαϊκό κινηματογράφο, καθώς και τον 

πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, 

παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αυξήσουν τη 

συμβολή τους στην απασχόληση και την 

ανάπτυξη. Με προϋπολογισμό ύψους 1,46 δισ. 

ευρώ για την περίοδο 2014-2020, θα 

υποστηρίξει δεκάδες χιλιάδες καλλιτέχνες και 

επαγγελματίες του πολιτιστικού και του 

οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και οργανώσεις 

που δραστηριοποιούνται στις τέχνες του 

θεάματος, στις καλές τέχνες, στις εκδόσεις, στις 

ταινίες, στην τηλεόραση, στη μουσική, σε 

διατομεακές τέχνες, στον τομέα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και στη βιομηχανία 

των βιντεοπαιχνιδιών. 

Η τρέχουσα πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα 

έργα του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: 

 Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας 

 

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης διακρατικών 

έργων πολιτιστικής συνεργασίας είναι να 

στηριχθεί η ικανότητα του πολιτιστικού και 

δημιουργικού τομέα της Ευρώπης να 

λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο 

και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των 

πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και 

η διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών και 

δημιουργικών φορέων, ιδίως των καλλιτεχνών. 

Το μέγιστο ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από 

200.000 ευρώ (για μικρής κλίμακας έργα) μέχρι 2 

εκατ. ευρώ (για μεγάλης κλίμακας έργα). 

 

 

 

 

 Ευρωπαϊκά Δίκτυα 

 

Το μέτρο αυτό προσφέρει ενέργειες 

επιχορήγησης για ευρωπαϊκά δίκτυα που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του 

πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. 

Πρόκειται για διαρθρωμένες ομάδες 

οργανώσεων που  εκπροσωπούν τον πολιτιστικό 

και τον δημιουργικό τομέα, στόχος των οποίων 

είναι να ενισχύσουν την ικανότητα του 

πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να 

λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, 

καθώς και η προσαρμογή στις αλλαγές, με 

σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων για την 

προώθηση και την προαγωγή της πολιτισμικής 

και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των 

τομέων, και μέσω της προώθησης της 

καινοτομίας. Οι ειδικές ετήσιες επιχορηγήσεις 

δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 250.000 ευρώ. 

 

 Ευρωπαϊκές πλατφόρμες 

 

Το μέτρο αυτό παρέχει υποστήριξη σε 

οργανισμούς του πολιτιστικού και του 

δημιουργικού τομέα, στόχος των οποίων είναι η 

προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων 

ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής 

κινητικότητας των πολιτιστικών και 

δημιουργικών φορέων, καθώς και η συμβολή 

στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής 

των καλλιτεχνών και των δημιουργών με ισχυρή 

προσήλωση όσον αφορά τον ευρωπαϊκό 

προγραμματισμό. 
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Οι ειδικές ετήσιες επιχορηγήσεις δεν θα 

υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ.  

Προθεσμίες: 

Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας: 5 Μαρτίου 

Ευρωπαϊκά δίκτυα: 19 Μαρτίου 

Ευρωπαϊκές πλατφόρμες: 19 Μαρτίου  

Πληροφορίες: 

Εθνικό Σημείο Επαφής 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(Υπόψιν κκ. Ε. Καρανικόλα & Χρ. Καρανάσου) 

Τηλ: 210 32 30 323 

Ε-mail: ccp.greece@culture.gr 

Ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/creative-

europe_en 

 

3. Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια, 

2007-2013 

 

Στις 19 Απριλίου 2007, το Συμβούλιο υιοθέτησε 

απόφαση αριθ.2007/252/EC1 για τη θέσπιση 

του ειδικού προγράμματος «Θεμελιώδη 

Δικαιώματα και Ιθαγένεια», για την περίοδο 

2007-2013 στο πλαίσιο του γενικού 

προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και 

Δικαιοσύνη», με στόχο την ανάπτυξη μιας 

ευρωπαϊκής κοινωνίας που θα βασίζεται στο 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα 

μάχεται ενάντια στο ρατσισμό, τη ξενοφοβία και 

τον αντισημιτισμό και θα προωθεί 

διαθρησκειακή και διαπολιτισμική κατανόηση 

και την ανοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

βασίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα του 2013 για 

τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια και 

στοχεύει στη (συγ)χρηματοδότηση έργων 
διεθνικού χαρακτήρα με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τους στόχους 
και τις προτεραιότητες του Προγράμματος. 

 

διεθνικού χαρακτήρα με ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τους στόχους 

και τις προτεραιότητες του Προγράμματος. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει σχέδια 

που αφορούν τους ακόλουθους τομείς 

προτεραιότητας: 

(α) Θεμελιώδη Δικαιώματα 

 Ενημέρωση σχετικά με τις περιπτώσεις 

που εφαρμόζεται ο Χάρτης Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ και σχετικά με το 

πού μπορούν να απευθυνθούν οι 

ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση 

παραβίασης των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων (CFR). 

 Προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

(ROC). 

 Καταπολέμηση του ρατσισμού, της 

ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού 

(RXAS). 

 Καταπολέμηση της ομοφοβίας: Βελτίωση 

της κατανόησης και της ανοχής (HMPB). 

 Κατάρτιση και δικτύωση μεταξύ των 

νομικών επαγγελμάτων και 

επαγγελματιών (TRAI). 

(β) Ιθαγένεια 

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των δικαιωμάτων που συνδέονται με 

αυτή και εντοπισμός των εμποδίων για 

την αποτελεσματική άσκησή τους (CITI). 

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης και 

βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τους 

κανόνες της ΕΕ περί ελεύθερης 

κυκλοφορίας, οδηγία 2004/38/ΕΚ (FREE). 
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  Διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 

και της ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών σχετικά με την απόκτηση και 

την απώλεια της ιθαγένειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (BPoC). 

 Θέματα ισότητας των φύλων σχετικά με 

τη συμμετοχή στις εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GEND). 

 Προστασία των δεδομένων και 

προστασία της ιδιωτικής ζωής (DATA). 

Οι αιτούντες θα πρέπει ευκρινώς να υποδείξουν 

στο έντυπο της αίτησης σε ποια από τις εξής 4 

κατηγορίες δραστηριοτήτων εστιάζεται το 

ενδιαφέρον των προτεινόμενων έργων τους, 

καίτοι οι προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν 

και πρωτοβουλίες των υπολοίπων κατηγοριών: 

 Δράσεις ανάλυσης: Μελέτες, έρευνες κ.α. 

 Δράσεις κατάρτισης. 

 Αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγή καλών 

πρακτικών, συνεργασία. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης, πληροφό-

ρησης και ενημέρωσης. 

Οι κοινοπραξίες θα πρέπει να αποτελούνται 

από τουλάχιστον δύο (2) επιλέξιμους 

οργανισμούς (μη κυβερνητικοί οργανισμοί, 

ιδρύματα και δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές, και άλλοι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί) από δύο διαφορετικά 

κράτη μέλη της Ε.Ε. Η ζητούμενη κοινοτική 

χρηματοδότηση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη 

από 75.000 ευρώ.  

Προθεσμία: 12 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_201

3_frc_ag_en.htm 

 

4. Erasmus+, 2014-2020 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο 

πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, 

στοχεύει στη βελτίωση των  δεξιοτήτων  και  της 

 

απασχολησιμότητας, καθώς και στον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα 

διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του 

θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι 

αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά 

επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευση 

της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς. Μέσω 

του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια 

Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να 

επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική 

πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις 

εθελοντισμού στο εξωτερικό. Επίσης, το 

πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές 

συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών 

στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 

και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η 

συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της 

εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με 

απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις 

δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. 

Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη 

υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται 

ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι 

αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το 

Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες 

συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού. 
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Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη: 

α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου 

στον τομέα της εκπαίδευσης˙  

β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για 

την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση («ΕΚ2020»), συμπεριλαμ-

βανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων 

αναφοράς˙ 

γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης˙  

δ) των συνολικών στόχων του ανανεωμένου 

πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα 

της νεολαίας (2010 -2018)˙  

ε) του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 

διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον 

μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο 

εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό˙ και  

στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις 

του προγράμματος Erasmus+:  

 Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή 

κινητικότητα των ατόμων:  

o Κινητικότητα των ατόμων στον 

τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας. 

o Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής 

εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης 

κλίμακας. 

 

 

 Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για 

την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών:  

o Στρατηγικές συμπράξεις στον 

τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας. 

o Συμμαχίες γνώσης. 

o Συμμαχίες στον τομέα δεξιοτήτων.  

o Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα 

της νεολαίας.  

 Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Υποστήριξη 

μεταρρυθμίσεων πολιτικής:  

o Διαρθρωμένος διάλογος: 

Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και 

των υπευθύνων για τη λήψη 

αποφάσεων στον τομέα της 

νεολαίας.  

 Αθλητισμός: 

o Συμπράξεις συνεργασίας στον 

τομέα του αθλητισμού. 

o Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται 

για την παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων εκτιμάται σε 1 507,3 εκατομμύρια 

ευρώ.  

 Εκπαίδευση και κατάρτιση: 1.305,3 εκατ. 

ευρώ.  

 Νεολαία: 174,2 εκατ. ευρώ. 

 Αθλητισμός: 16,6 εκατ. ευρώ. 

Προθεσμίες: 

Δράσεις για Αθλητισμό: 14 Μαρτίου 

Κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας: 17 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_el.htm 
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6. Διεθνές Βραβείο Ντουμπάι για 

Βέλτιστες Πρακτικές 
 

Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Ανθρώπινους Οικισμούς (UN-HABITAT) και ο 

δήμος του Ντουμπάι προσφέρουν την ευκαιρία 

για διεθνή αναγνώριση μέσω  διεθνούς βραβείου 

για βέλτιστες πρακτικές που βελτιώνουν το 

βιώσιμο περιβάλλον. Κάθε 2 χρόνια 

αναγνωρίζονται βέλτιστες πρακτικές δημόσιων 

ή ιδιωτικών φορέων που αναδεικνύουν 

καινοτόμους τρόπους για την αντιμετώπιση 

κοινών κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

 

 

 
Επιλέξιμοι φορείς για το εν λόγω βραβείο είναι 

εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι 

ενώσεις τους, ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, 

ΜΜΕ και φυσικά πρόσωπα. 

 

Προθεσμία: 31 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&

catid=34&cid=160 

 

 

5. Διεθνές Βραβείο των Ηνωμένων Πόλεων 

και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και της πόλης 

του Μεξικό-Πολιτισμός 21 
 

Το βραβείο του διεθνούς δικτύου των Ηνωμένων 

Πόλεων και των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και της 

πόλης του Μεξικό αναγνωρίζει πολιτικές, 

προγράμματα και έργα, προωθώντας τον 

πολιτισμό ως πυλώνα για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Επιπλέον, αυτό το βραβείο σκοπεύει να ανταμεί – 

 

 

 

ψει εκείνους που ξεκάθαρα ενσωματώνουν τις 

αρχές της Ατζέντας 21 για τον πολιτισμό 

(πρωτοβουλία της Επιτροπής Πολιτισμού του εν 

λόγω δικτύου που αναγνωρίζει τον πολιτισμό ως 

κινητήριο δύναμη για την αειφόρο ανάπτυξη στις 

πόλεις, με υποστηρικτές σε περισσότερες από 

500 πόλεις παγκοσμίως), συνδέοντας τις αξίες 

του πολιτισμού (κληρονομιά, πολυμορφία και 

διάχυση της γνώσης) με τη δημοκρατική 

διακυβέρνηση, τη συμμετοχή του πολίτη με την 

αειφόρο ανάπτυξη. Μέσω του βραβείου, οι 

διοργανωτές σκοπεύουν να προωθήσουν τους 

δεσμούς μεταξύ της πόλης, του πολιτισμού και 

της αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο και 

να ενθαρρύνουν τις πόλεις να υιοθετήσουν τις 

αρχές της Ατζέντας 21 για τον πολιτισμό. 

Επιλέξιμοι φορείς είναι τοπικές και 

περιφερειακές αρχές και το έπαθλο για το 

καλύτερο έργο ανερχέται σε 50.000 ευρώ. 

 

Προθεσμία υποβολής: 31 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://agenda21culture.net/index.php/features?opti
on=com_content&view=article&id=182 
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 
 

 

 
 

Ανάπτυξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμός 

των υποδομών και των υπηρεσιών 

τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 

δύνανται, ενδεικτικά, να χρηματοδοτηθούν οι 

ακόλουθες δράσεις: 

 Δημιουργία Τράπεζας Τουριστικών 

Δεδομένων που θα συνδράμει στη λήψη 

αποφάσεων για θέματα τουριστικής 

στρατηγικής της Αθήνας. 

 Δράσεις που αφορούν στον εμπλουτισμό 

του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας. Η 

ενέργεια θα εστιάζει στον εμπλουτισμό 

του τουριστικής προσφοράς της Αθήνας 

με νέα προϊόντα και την αναβάθμιση της 

ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών. 

 Δράσεις προώθησης τουριστικού 

προϊόντος του Δήμου Αθηναίων μέσω 

διεπιχειρησιακών και διαδικτυακών 

καναλιών σε διακριτές ομάδες 

αποδεκτών. 

 Δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης 

Τουριστικών Πρακτόρων του «Athens 

Destination Specialist Program». 

 Δράσεις αναβάθμισης, συμπλήρωσης 

διαδικτυακών καναλιών τουριστικής 

προβολής του Δήμου Αθηναίων. 

 Δράσεις συνολικής αναβάθμισης 

περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος του 

ιστορικού κέντρου της Αθήνας 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής” 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής 

Προϋπολογισμός: 7.000.000€ 

Προθεσμία: 7/3/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2411 

 

 

 

 

 

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) 

και δευτερευόντως έργα αξιοποίησης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε 

υφιστάμενα σχολικά κτίρια σε περιοχές 

κλιματικής ζώνης Γ & Δ όπως αυτές 

ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ 

 

Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) προκειμένου 

να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις (για 

θέρμανση, ψύξη φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης 

-ΖΝΧ) των κτιρίων, καθώς και δράσεις 

εγκατάστασης μονάδων ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Αποδοτικότητας) σε συνδυασμό με συστήματα 

ψύξης με χρήση φυσικού αερίου. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - 

Αειφόρος Ανάπτυξη" 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Προϋπολογισμός: 7.000.000€ 

Προθεσμία: 17/3/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2479 

 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική 

αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας - 

Παράταση 

 

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται 

αποκλειστικά και μόνο στα εγκεκριμένα έργα του 

ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών 

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Ικαρίας όπως 

περιλαμβάνονται στην σχετική εγκριτική 

απόφαση που έχει εκδοθεί. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποδοχή των προτάσεων 

είναι η αρχική τους ένταξη στους πίνακες του 

συγκεκριμένου σχεδίου ΟΣΑΠΥ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Σάμου 

Προϋπολογισμός: 3.052.621€ 

Προθεσμία: 21/3/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2394 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Βιώσιμη Ανάπτυξη με Εθνικούς και 

Κοινοτικούς Πόρους 

 

Οι αυτοδιοικητικές αρχές που αναδείχτηκαν από 

τις εκλογές του Νοεμβρίου 2010 κλήθηκαν να 

υιοθετήσουν άμεσα νέες προσεγγίσεις και να 

εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης 

της τοπικής καθημερινότητας και του 

οικονομικού προγραμματισμού με στόχο την 

τοπική ανάπτυξη για την περίοδο 2011-2014. 

Η οικονομική κρίση που επιτείνεται από κρίση 

ρευστότητας οδήγησε σε μια σειρά από 

αρνητικές επιπτώσεις και στην αυτοδιοίκηση, 

και ειδικότερα στη μείωση των εσόδων που 

προκύπτουν από τα δημοτικά τέλη, το τέλος 

ακίνητης περιουσίας, και το φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων λόγω αδυναμίας των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να 

αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Εν γένει 

όμως παρατηρείται μια καθυστέρηση και 

παράλληλα μείωση από όλες τις πηγές εσόδων 

της τοπικής διοίκησης. Με δεδομένη, λοιπόν, τη 

μείωση των πόρων που έχει στη διάθεση της, η 

αυτοδιοικητική αρχή πλέον θα πρέπει να προβεί 

σε αναζήτηση άλλων πηγών χρηματοδοτήσεων 

με στόχο την κάλυψη των τοπικών αναγκών για 

έργα και παροχή υπηρεσιών. 

Η αναγκαιότητα για ένα νέο πιο σύνθετο και με 

βέλτιστο σχεδιασμό και οργάνωση προγραμ-

ματισμό των οικονομικών πόρων που 

διατίθενται για τοπική ανάπτυξη, επαναφέρει 

πιο επιτακτικά την αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 
 

Την ίδια όμως προσέγγιση θα πρέπει να 

ακολουθήσουν και αυτές οι πολιτικές ομάδες που 

θα επιδιώξουν τη διεκδίκηση του αιρετού 

αξιώματος της τοπικής αρχής. Θα πρέπει 

ειδικότερα να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα 

ακόλουθα: 

 Αναπτυξιακό όραμα και θέση 

προτεραιοτήτων για την πόλη. 

 Καλή γνώση των τομεακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

 Ιδιαίτερη γνώση των προτεραιοτήτων του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος της περιοχής τους. 

 Ιδιαίτερη ενημέρωση επί του χρονοδιαγ-

ράμματος και των προτεραιοτήτων στόχων 

των προκηρύξεων για τα τομεακά και το 

περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 

της οικείας περιοχής. 

 Δυνατότητα υποκίνησης των υπηρεσιακών 

παραγόντων ή εναλλακτικά αξιοποίησης 

εξωτερικών μελετητών για την εκπόνηση 

προμελετών και ακόμη καλύτερα μελετών 

για κάθε έργο που επιδιώκει η δημοτική 

αρχή να εντάξει σε χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα. 

 Υπάρχουσα τεχνογνωσία στην εκπόνηση 

τεχνικών δελτίων, την προετοιμασία 

φακέλων, και την υποβολή προτάσεων στις 

προκηρύξεις. 

 Γνώση και προγραμματισμό στην επίλυση 

προβλημάτων που σχετίζονται με την 

κυριότητα, τη νομιμοποίηση προσθηκών ή 

αλλαγών χρήσεων σε υποδομές, την 

τακτοποίηση θεμάτων πολεοδομίας, 

πυρασφάλειας, κ.ά. για να μπορούν να 

ενταχθούν σε φακέλους υποψήφιους για 

χρηματοδότηση. 
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 Πρόθεση για πιστοποίηση της 

απαραίτητης υποδομής των υπηρεσιών 

του Δήμου που θα αφορά τη 

Διαχειριστική Επάρκειά του για τη 

δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων από 

τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

 Σχέδιο για την οργάνωση ενός 

γενικότερου συστήματος παρακολού-

θησης κάθε σταδίου από την 

προετοιμασία, στην υποβολή, στην 

έγκριση, αλλά κυριότερα στην υλοποίηση 

κάθε εγκεκριμένου συγχρηματοδοτού-

μενου έργου. 

 Αξιοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης όλων των εμπλεκομέ-

νων μερών υπηρεσιακών και αιρετών για 

όλα τα στάδια εξέλιξης των έργων που 

χρηματοδοτούνται. 

Η ετοιμότητα και η δυνατότητα υλοποίησης των 

παραπάνω αποτελεί κεντρικό στοιχείο για τον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση 

αναπτυξιακού έργου σε τοπικό επίπεδο με 

πολλαπλασιαστικά οφέλη. 

Μια προτεινόμενη λύση είναι η σύσταση 

Γραφείου Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Πόρων. Αυτή η διοικητική οντότητα θα υπόκειται 

στην άμεση εποπτεία του Δημάρχου και της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα διαθέτει επιτελικό 

και συντονιστικό ρόλο και στόχο και θα καλείται 

να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και 

ιδιαίτερα με τη διοικητική, την οικονομική, τη 

νομική, την τεχνική και όποια άλλη κρίνεται 

κατά περίπτωση σκόπιμη. 

Το Γραφείο αυτό θα έχει τους ακόλουθους 

στόχους: 

 Οριοθέτηση του πλαισίου του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και εκπόνηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου. 

 

 

 Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 

του Δήμου και διασύνδεσή του με τον 

Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 

του Δήμου. 

 Προσέλκυση και αξιοποίηση πόρων από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με διεθνείς 

συνεργασίες και συμμετοχή σε δίκτυα με 

σκοπό την εισαγωγή καινοτομικών 

εφαρμογών. 

 Διεκδίκηση πόρων από τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (τομεακά και περιφερειακά) 

του ΕΣΠΑ. 

 Αξιοποίηση των εθνικών προγραμμάτων 

(τύπου Θησέας) και των εξειδικευμένων 

επιχορηγήσεων (τύπου Πράσινο Ταμείο) για 

έργα του δήμου. 

 Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πληροφο-

ριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.) για την 

παρακολούθηση υλοποίησης του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού, του έγκαιρου 

προγραμματισμού και του ευρύτερου 

συντονισμού των έργων του δήμου. 

 Απόκτηση και διατήρηση της 

διαχειριστικής επάρκειας για το δήμο. 

Εν κατακλείδι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να 

πορευτεί στο μέλλον με νέα σύγχρονα οικονομικά 

εργαλεία στη βάση της οικονομικής αυτοτέλειας 

των ΟΤΑ, με ισχυροποίηση του θεσμικού και 

κοινωνικού της ρόλου, βασισμένη στο τρίπτυχο 

ισχυρή τοπική οικονομία, διασφάλιση κοινωνικής 

συνοχής, περιβαλλοντική ευθύνη και όραμα για το 

μέλλον. 

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης 

Πολιτικός – Διοικητικός Επιστήμονας  

με εξειδίκευση στις Κοινοτικές Χρηματοδοτήσεις 

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών 

Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» 

Ειδικός Επιστήμονας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 
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Το έργο Creamed σχεδιάστηκε για να 

υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες δεδομένου ότι 

το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι 

μικρομεσαίες βιοτεχνίες και επιχειρήσεις που 

μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε 

αναλογία 2/3. Πράγματι, μέσω του έργου αυτού, 

ο εν λόγω ΕΟΕΣ κατάφερε να «δικτυώσει» τους 

νέους επιχειρηματίες των περιοχών Languedoc-

Roussillon, Midi-Pyrénées, της Καταλονίας και 

των Βαλεαρίδων Νήσων. To Πρόγραμμα Creamed  

συγχρηματοδοτήθηκε, για το διάστημα από 

Νοέμβριο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2013, με 

το ποσό του 1,1 εκ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και το 

πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας INTERREG 

IV ΝΔ ΕΥΡΩΠΗ. Η διάρθρωση του Προγράμματος 

βασίστηκε σε 6 τομείς σχετικά με : 

 τη διαχείριση και το συντονισμό των 

επιχειρήσεων˙ 

 τη διαμόρφωση της δομής του δικτύου˙ 

 τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων˙ 

 τη δημιουργία συνοδευτικών δομών˙ 

 την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

εργασιών˙ 

 τη δημοσιότητα και την επικοινωνία του 

προγράμματος. 

Οι εταίροι του έργου διαδραμάτισαν ουσιαστικό 

ρόλο στην υποστήριξη της οικονομίας της 

περιοχής, στην προώθηση των συνεργασιών και 

στη δημιουργία συνοδευτικών δομών για τη 

σύσταση και την ανάπτυξη καινοτόμων 

επιχειρήσεων. 

 

Πληροφορίες:  

https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-

US/news/Pages/The-EGTC-award-goes-to-
Euroregion-Pyrinees-Mediterranean.aspx 

12      

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

Βραβείο Ε.Ο.Ε.Σ. 2014:  

Δίκτυο Επιχειρηματικών Κοιτίδων 

(Creamed) 
 

Στο πλαίσιο του 4ου ετήσιου φόρουμ των ΕΟΕΣ 

(18 Φεβρουαρίου τ.ε.) ο πρόεδρος της Επιτροπής 

των Περιφερειών κ. Ramón Luis Valcárcel 

απένειμε το βραβείο «Χτίζοντας την Ευρώπη 

κατά μήκος των συνόρων» στον ΕΟΕΣ 

Ευρωπεριφέρεια Πυρηναίων-Μεσογείου για το 

έργο Creamed (Δίκτυο Επιχειρηματικών 

Κοιτίδων). Το βραβείο αποτελεί μια αναγνώριση 

του ρόλου που δύνανται να διαδραματίσουν οι 

ΕΟΕΣ στον τομέα της απασχόλησης. 

Η Ευρωπεριφέρεια Πυρηναίων-Μεσογείου 

δημιουργήθηκε το 2004 με την ένωση των 

γαλλικών περιφερειών των Midi-Pyrénées και 

Languedoc-Roussillon με τις ισπανικές 

περιφέρειες της Καταλονίας και των 

Βαλεαρίδων Νήσων και το 2009 συστήθηκε σε 

νομικό πρόσωπο με την επωνυμία « Ευρωπαϊκός 

Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Πυρηναίων-

Μεσογείου». 

 

  

 

 

 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/
http://www.eurocreamed.eu/creamed/fr/noticies/noticia16.html
http://www.eurocreamed.eu/creamed/fr/noticies/noticia16.html
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Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το διάστημα 2014 - 2020. Τέλος οι 

παρευρισκόμενοι δούλεψαν σε ομάδες με σκοπό 

την προετοιμασία της αναφοράς κάθε χώρας 

σχετικά με τις πρακτικές του δορυφορικού 

internet στους τομείς της χρηματοδότησης, της 

ανάπτυξης του business case κ.α. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα SABER είναι 100% 

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή ένωση και 

ανήκει στην κατηγορία 'CIP-Thematic Network'. Στο 

πρόγραμμα συμμετέχουν 26 ευρωπαίοι εταίροι 

(Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, 

Νορβηγία, Σουηδία κα.) μεταξύ των οποίων 

συμμετείχαν εταιρίες παροχής δορυφορικού 

internet, δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

εταιρίες που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει 

δορυφορικές επικοινωνίες. Κύριος σκοπός του 

προγράμματος SABER είναι να δημιουργήσει ένα 

μακροπρόθεσμα βιώσιμο περιβάλλον, να 

συμβάλλει στην εξάπλωση και αφομοίωση των 

ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως μέσω 

δορυφορικών υπηρεσιών, να μπορούν οι 

ενδιαφερόμενοι να συνεργάζονται ενεργά. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Τρικκαίων 

e-Trikala S.A. 

(Υπόψιν κας Μ. Οικονόμου) 

Καλαμπάκας 28 & Αμπάτης, Τ.Κ.42100 Τρίκαλα 

Τηλ.: 2431074442                        

E-mail: moikonomou@e-trikala.gr 

 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 
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ΔήμοςΤρικκαίων:  

Ευρυζωνικές Συνδέσεις μέσω 

Δορυφορικών Υπηρεσιών 

 (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 

(CIP), 2007 -2013’) 

 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Workshop του 

ευρωπαϊκού προγράμματος SABER στο οποίο 

συμμετέχει η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου 

Τρικκαίων, e-Trikala A.E., ως επίσημος εταίρος 

και έλαβε χώρα στις 23 Ιανουαρίου τ.ε. στην 

Τουλούζη (Γαλλία). Από την e-Trikala A.E. 

συμμετείχε η κα Καλλή Λιάτου, του τμήματος 

Πληροφορικής και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η 

συγκεκριμένη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν 

50 άτομα, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της 

εταιρίας Airbus Defense and Space (Astrium), η 

οποία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στο σχεδιασμό 

και την κατασκευή των δορυφορικών 

συστημάτων. Η δραστηριότητά της καλύπτει 

πολιτικές και στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες και 

συστήματα παρατήρησης της Γης. 

Στη συγκεκριμένη συνάντηση, αναπτύχθηκαν 

κατευθυντήριες γραμμές για την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών και τη διάδοση 

πληροφοριών για τις περιφέρειες σε όλη την 

Ευρώπη μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 

συμπεριλαμβανομένων του κόστους και των 

ωφελειών της ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω 

δορυφόρου.  

 

 

http://www.trikalacity.gr/image/20140131saber5thworkshop
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Περιφέρεια Brabant: Η Καρδιά της 

Ευρώπης στις Έξυπνες Λύσεις 

 

 

Η Επαρχία Noord-Brabant είναι έτοιμη για τη νέα 

περίοδο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μετά από 

δύο χρόνια εντατικής συνεργασίας με τις άλλες 

νότιες επαρχίες στις Κάτω Χώρες σε ένα κοινό 

πρόγραμμα και στρατηγική, στη βάση 

ευρωπαϊκών στόχων, ο τερματισμός είναι πλέον 

ορατός.  

Η ολλανδική περιοχή της Noord-Brabant 

διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην οικονομία των 

Κάτω Χωρών. Το μερίδιο της περιοχής στο 

ολλανδικό ΑΕγχΠ, ο αριθμός εταιριών, ο αριθμός 

των απασχολούμενων και ο αριθμός 

ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων και καινοτομιών που 

παράγει κάθε χρόνο ξεπερνά κατά πολύ τον 

ολλανδικό μέσο όρο. Η Noord-Brabant επίσης 

φιλοξενεί την περιοχή του Eindhoven/Brainport, 

την τρίτη κορυφαία περιοχή της Ευρώπης στο 

τεχνολογικό πεδίο. 

Η Noord-Brabant ανήκει στις κορυφαίες 

περιφέρειες της Ευρώπης σε επίπεδο 

καινοτομίας. Η Noord-Brabant φιλοδοξεί να 

διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση αυτή, 

προκειμένου να γίνει «η καρδιά της Ευρώπης στις 

έξυπνες λύσεις».  

 

 
 

 

 

Η περιφέρεια στηρίζεται σε έναν παραδοσιακό 

μεν, εξαιρετικά ανταγωνιστικό δε τομέα 

μεταποίησης, ωστόσο διαθέτει και έναν ισχυρό 

τομέα καινοτομίας (π.χ. υψηλή τεχνολογία, 

διαχείριση διακίνησης και σχεδίαση). Η παράδοση 

και η τεχνολογία, ο συνδυασμός υψηλής 

τεχνολογίας και high touch, είναι τόσο άφθονος 

στην Noord-Brabant που συνιστά τα θεμέλια της 

επιτυχίας. 

Για να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της, είναι 

απαραίτητο η Noord-Brabant και οι περιφερειακοί 

της εταίροι να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένες 

οικονομικές δραστηριότητες. Επί του παρόντος, η 

Noord-Brabant ολοκληρώνει την προετοιμασία της 

για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) 2014-

2020 σε συνεργασία με τις επαρχίες Zeeland και 

Limburg στα νότια των Κάτω Χωρών. Με την 

προοπτική αυτή, δημιουργήθηκε η Στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης (S3). Ιδιαίτερη προσοχή 

δόθηκε στους παρακάτω οικονομικούς 

συνεργατικούς σχηματισμούς στο πλαίσιο του 

νέου ΕΠ: τρόφιμα, υπηρεσίες ζωής/υγείας, βιοοι- 

κονομία, συστήματα και υλικά υψηλής 

τεχνολογίας, διαχείριση. 

Η Noord-Brabant είναι σαφώς δεσμευμένη στην 

προσέγγιση τριπλού έλικα με στόχο την 

προώθηση ενός εξαίρετου επιχειρηματικού 

κλίματος, ιδίως για ΜΜΕ. Πρόσφατα, η δέσμευση 

αυτή τιμήθηκε από την Επιτροπή των 

Περιφερειών με το αναγνωρισμένο «Ευρωπαϊκό 

επιχειρηματικό βραβείο 2014». Στην πορεία προς 

το 2020, η Noord-Brabant είναι πεπεισμένη ότι 

αυτή η μέθοδος τριπλού έλικα θα αποδειχθεί η 

σωστή προσέγγιση ξανά. 

Πληροφορίες: 
Ιστοσελίδα: www.brabantsmartsolutions.com 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Η Πόλη ως Πολιτιστικό Οικοσύστημα 

(Μπιλμπάο, 5-6 Μαρτίου) 

 

Για πρώτη φορά το Μπιλμπάο θα φιλοξενήσει το 

Φόρουμ της Αβινιόν, δηλ. το φόρουμ  συζήτησης για 

τον  πολιτισμό  στην Ευρώπη.  Πρόκειται για μια 

διεθνή συνάντηση  στην οποία  επαγγελματίες του 

χώρου της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, της 

πολιτικής και της επιχειρηματικότητας θα 

αναλύσουν διαφορετικές όψεις του οράματος της 

‘Πόλης ως Πολιτιστικό Οικοσύστημα’. 

 

 

Το φόρουμ θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο 

πολιτισμός μπορεί να συνδράμει στην οικονομική 

ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών, να ενισχύσει 

την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και να 

αποδειχθεί αποφασιστικός παράγοντας στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό. 

Πληροφορίες: 

http://forum-avignon-bilbao.com/ 

 

6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη  

των Περιφερειών και των Πόλεων 

(Αθήνα,7-8 Μαρτίου) 

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για το μέλλον της 

Ευρώπης, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), μαζί 

με την Περιφέρεια Αττικής, διοργανώνουν την 6η 

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των 

Πόλεων στην Αθήνα. Η Διάσκεψη θα 

πραγματοποιηθεί την παραμονή του Εαρινού 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και λίγους  μήνες  πριν  τις 

Ευρωεκλογές. Παράλληλα, θα σηματοδοτήσει 

την 20η επέτειο της ΕτΠ. Στόχος της Διάσκεψης 

είναι ο απολογισμός των προσπαθειών που 

έχουν καταβληθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προς την 

ανάκαμψη με περισσότερες θέσεις εργασίας. 

Επιπλέον, θα γίνει μια υψηλού επιπέδου 

συζήτηση με τους ευρωπαίους πολιτικούς 

ηγέτες για τις Ευρωεκλογές του 2014. Η 

Διάσκεψη θα ξεκινήσει το απόγευμα της 

Παρασκευής 7 Μαρτίου (μετά την πρωινή 

συνεδρίαση του Προεδρείου της ΕτΠ), με τη 

θεματική συνεδρίαση για την ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση από τοπική και περιφερειακή 

σκοπιά, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 

θεμάτων που απασχολούν την ελληνική πολιτική 

σκηνή. Η δεύτερη μέρα της Διάσκεψης, το πρωί 

του Σαββάτου 8 Μαρτίου,  συμπεριλαμβάνει μια 

υψηλού επιπέδου συζήτηση σχετικά με τις 

επερχόμενες Ευρωεκλογές, το μέλλον της ΕΕ και 

το ρόλο των τοπικών αρχών να φέρουν πιο 

κοντά την Ευρώπη στους πολίτες της. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/events/summits/Pages/at

hens-2014.aspx 
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Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα 

συνδράμουν στις δράσεις των πόλεων στους 

τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και στη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων και των 

απορριμμάτων. 

Πληροφορίες: 

http://www.worldsmartcapital.net/worldcityforum 

 

Αστικός Μετασχηματισμός:  

Παγκόσμιες Τάσεις  

και Τοπικές Καινοτομίες 

 (Ρότερνταμ, 13 Μαρτίου) 

 

Το διεθνές συνέδριο για τον αστικό 

μετασχηματισμό συμπίπτει με τα εγκαίνια του 

κεντρικού σταθμού του Ρότερνταμ, ενός από 

τους πλέον σύγχρονους κόμβους κινητικότητας 

στην Ευρώπη. Η σημασία των ανθεκτικών πό - 

 

 

λέων, της κινητικότητας και της αειφορίας για 

τον αστικό μετασχηματισμό είναι μερικά από τα 

ζητήματα που θα απασχολήσουν το εν θέματι 

συνέδριο. 

Πληροφορίες: 
http://www.urbanrenewal2014.com/ 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Καινοτομία 

(Βρυξέλλες, 10-11 Μαρτίου) 

Στο πλαίσιο της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας 

‘Ένωση Καινοτομίας’ της Στρατηγικής Ευρώπη 

2020’, που αποβλέπει στη δημιουργία ενός 

φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος, το εν 

θέματι συνέδριο παρέχει μια πλατφόρμα για 

συζήτηση και ανταλλαγή πρακτικών με σκοπό τη 

δημιουργία ενός ερευνητικού και καινοτόμου 

οικοσυστήματος στην Ευρώπη. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/ic2014/index_en.cfm 

 

Παγκόσμιες Πόλεις 

 (Άμστερνταμ,12-14 Μαρτίου) 

 

Εκδήλωση ανάλογη με το παγκόσμιο οικονομικό 

φόρουμ του Νταβός, το Φόρουμ της Παγκόσμιας 

Πόλης θα συγκεντρώσει τοπικά πιλοτικά έργα, 

έξυπνες και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές 

για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων 

αειφόρων στόχων των τοπικών αρχών. 
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Πράσινες Πόλεις 

(Μελβούρνη, 18-19 Μαρτίου) 

 

Με επίκεντρο των συζητήσεων την αειφορία στο 

δομημένο περιβάλλον, το εν θέματι διεθνές 

συνέδριο περιλαμβάνει ομιλίες, εκδηλώσεις 

δικτύωσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για το πώς η 

συζήτηση για το περιβάλλον θα ξεπεράσει τα 

σύνορα και τις προκλήσεις της αγοράς καθώς και 

τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Πληροφορίες: 

http://greencities.org.au/16/about.aspx 

 

Αποκατάσταση Ιστορικών Χώρων 

(Τομάρ,19-21 Μαρτίου) 
 

Η αποκατάσταση ιστορικών χώρων και κτιρίων, 

τα οικονομικά και η διαχείριση αυτών των χώρων, 

η τουριστική  προβολή  τους,  οι  πολιτιστικές  και 

 

κοινωνικές αξίες της δομημένης κληρονομιάς, η 

επιθεώρηση και η παρακολούθηση των ιστορικών 

και αρχαιολογικών χώρων είναι μερικές από τις 

θεματικές του εν θέματι διεθνούς συνεδίου που 

πραγματοποιείται στην Πορτογαλία. 

Πληροφορίες: 

http://rehab2014.greenlines-

institute.org/rehab2014website/conference_topics.ht

ml 

 

Πράσινη Ενέργεια  

για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(Πατάγια, 19-21 Μαρτίου) 

 

Το διεθνές συνέδριο για την πράσινη ενέργεια 

που θα πραγματοποιηθεί στην Ταϋλάνδη συνι- 

 

 

συνιστά μια πλατφόρμα επίδειξης των νέων 

ερευνητικών στοιχείων, τεχνολογικών 

καινοτομιών και χώρο συζητήσεων για την 

ενεργειακή κατανάλωση και τις περιβαλλοντικές 

πολιτικές. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.icue2014.ait.asia/ 

 

Αστική Ατζέντα 2020 

 (Ντουμπάϊ, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου) 

 

Η Αστική Ατζέντα 2020 θα εξετάσει παράγοντες 

που  μπορούν  να  διαμορφώσουν  βιώσιμη  μια  

 

 
 

αναπτυσσόμενη πόλη και να διασφαλίσουν την 

οικονομική ανάπτυξη στις πόλεις χωρίς να 

επιβαρύνεται το περιβάλλον. 

Πληροφορίες: 
http://www.smg-online.com/UrbanAgenda2020/ 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Η παρουσίαση των Προτεραιοτήτων της 

Ελληνικής Προεδρίας  

στην Επιτροπή των Περιφερειών 
 

Κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της 

Ελληνικής Προεδρίας στην Ολομέλεια της 

Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), στις 30 

Ιανουαρίου τ.ε., ο Υπουργός Εσωτερικών κ. 

Γιάννης Μιχελάκης επεσήμανε ότι «οι 

προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ 

διαμορφώθηκαν με γνώμονα τις βασικές αρχές 

στις οποίες εδράζονται οι δραστηριότητες της 

ΕτΠ και, πιο συγκεκριμένα, τις αρχές της 

επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της 

εγγύτητας. Γι’ αυτό το λόγο, η Ελληνική 

Προεδρία κάλεσε την ΕτΠ να καταρτίσει 

γνωμοδοτήσεις και συστάσεις σχετικά με δύο 

θέματα υψίστης σημασίας: την ενεργειακή 

πολιτική και τη στρατηγική της ΕΕ για τη 

μακροπεριφέρεια της Αδριατικής Θάλασσας και 

του Ιονίου Πελάγους». 

Ο κ. Μιχελάκης εξήρε τη συμβολική αξία που 

έχει για την Ελλάδα η άσκηση της Προεδρίας 

της ΕΕ: «Πριν από ενάμιση χρόνο η Ελλάδα ήταν 

ο ασθενέστερος κρίκος μεταξύ των χωρών της 

ΕΕ και σήμερα, έπειτα από μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων, αναλαμβάνει τα ηνία της 

Προεδρίας της ΕΕ με έντονο αίσθημα ευθύνης. Η 

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί 

πρόκληση όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για 

ολόκληρη την Ευρώπη». 
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Ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε ότι 

η Ελληνική Προεδρία θα επικεντρωθεί στην 

τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της 

απασχόλησης: «Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 

θέτουν σε κίνδυνο τη συνοχή της Ευρώπης. 

Οφείλουμε λοιπόν να επιτύχουμε τη δέουσα 

ισορροπία μεταξύ  σταθερότητας και 

δημοσιονομικής πειθαρχίας». Για την εφαρμογή 

του πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, 

την απασχόληση και τη συνοχή, η Ελληνική 

Προεδρία προτίθεται να επιδιώξει ενεργά τη 

βελτιωμένη χρήση των χρηματοπιστωτικών 

μέσων με επενδύσεις στην «πραγματική 

οικονομία», δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 

ΜΜΕ. Μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να 

δοθεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 

στην τόνωση της εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή 

οικονομία με την υλοποίηση της Τραπεζικής 

Ένωσης, αλλά και στη βελτίωση του 

κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ. 

Η μετανάστευση χαρακτηρίσθηκε επίσης ως 

ύψιστη προτεραιότητα: «Η τραγική διάσταση του 

συγκεκριμένου προβλήματος είναι εμφανής τόσο 

στα θαλάσσια όσο και στα χερσαία σύνορα της 

ΕΕ. Χρειάζεται μια σφαιρική θεώρηση, διότι η 

μετανάστευση αποτελεί πρόκληση που αφορά 

τους πάντες· χρειάζεται επίσης αλληλεγγύη, 

συνεργασία και πάταξη των εγκληματικών 

κυκλωμάτων που ευθύνονται για τη διακίνηση 

ανθρώπων». Η θαλάσσια πολιτική της ΕΕ και ο 

τομέας της ενέργειας βρίσκονται επίσης ψηλά 

στην ημερήσια διάταξη της Ελληνικής 

Προεδρίας: «Ο υποθαλάσσιος πλούτος μπορεί 

να αποτελέσει την απάντηση στα μελλοντικά 

προβλήματα του ενεργειακού μας εφοδιασμού».  
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Ορισμένα μέλη της ΕτΠ υπογράμμισαν επίσης 

την ανάγκη να προαχθεί περαιτέρω η 

ολοκλήρωση της ΟΝΕ και εξέφρασαν την 

ανησυχία τους για την έξαρση του λαϊκισμού και 

της δυσπιστίας στην ΕΕ. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/greek-

presidency-energy-adriatic-ionian.aspx 

 

Η δικτύωση κέντρων αριστείας ως 

προϋπόθεση για μία αποτελεσματική 

πολιτική συνοχής 
 

Σε έκθεση, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, εκτιμάται ότι οι περιφέρειες που 

υπολείπονται σε υποδομές και ικανότητες στον 

τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, πρέπει 

να προωθήσουν συνεργασίες με ερευνητικά 

ιδρύματα αριστείας προκειμένου να εκπονήσουν 

τις στρατηγικές τους για "ευφυή εξειδίκευση" και 

να ανταποκριθούν με αυτό τον τρόπο στις 

απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου.  

 

 
 

Επιπλέον, η  έκθεση θεωρεί ότι η ποιότητα της 

συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών 

και των κέντρων αριστείας θα επιδράσει 

καθοριστικά στη ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και στην επίτευξη των 

στόχων της πολιτικής συνοχής.  

 

Πληροφορίες: 

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

ubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-

0002+0+DOC+XML+V0//EL 

 
 

 

 

Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη χάραξη μιας 

στρατηγικής της ΕΕ για τη μακροπεριφέρεια της 

Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους: 

«Πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε στενά με 

τη μελλοντική Ιταλική Προεδρία για την επιτυχία 

του εν λόγω εγχειρήματος και τη δημιουργία 

μιας ευρωπαϊκής μεσογειακής 

μακροπεριφέρειας». Κατά τη συζήτηση που 

πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια με τις 

πολιτικές ομάδες της Επιτροπής των 

Περιφερειών, τα μέλη της ΕτΠ τάχθηκαν υπέρ 

των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας. 

Τα μέλη ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του 

Έλληνα Υπουργού να δοθεί ώθηση στη 

στρατηγική για τη μακροπεριφέρεια της 

Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους, 

επισημαίνοντας ότι μια τέτοια στρατηγική θα 

λειτουργούσε ως κινητήριος δύναμη της 

οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας στη Μεσόγειο, ενώ συγχρόνως 

θα αποτελούσε καλό παράδειγμα και για άλλες 

μακροπεριφέρειες. Το ζήτημα της 

μετανάστευσης συζητήθηκε επίσης εκτενώς, 

ιδίως όσον αφορά την ανάγκη συντονισμένης 

προσέγγισης, αλλά και συνεργασίας και 

αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε η 

Ευρώπη να κατορθώσει να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά το συγκεκριμένο ζήτημα.  
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Προτάσεις του Ε.Κ. για μία 

αποτελεσματική χρήση των 

διαρθρωτικών πόρων (2014-20) 

 

Στις 14 Ιανουαρίου τ.ε., το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο επισήμανε ότι η εφαρμογή της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και η διασφάλιση 

της ποιότητας των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 

 
αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση, ώστε οι 

χρηματοδοτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων να 

έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και να παράγουν 

απτά αποτελέσματα. Επιπλέον, εκτιμά ότι οι 

τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι οι 

πλέον κατάλληλες για να εντοπίσουν τις 

αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής τους και 

προτείνει να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 

κοινωνικών και οικονομικών εταίρων κατά το 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Πληροφορίες: 

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

pe=TA&reference=P7-TA-2014-

0015&language=EL&ring=A7-2014-0007 

 

Η Αναθεωρημένη Πολιτική Συνοχής 

 

Η χειμερινή έκδοση του περιοδικού Panorama 

προβάλει ως κεντρικό θέμα του την αναθεω-

ρημένη πολιτική συνοχής και αναλύει τις 

λεπτομέρειες των συνεπειών της για το σύνολο 

των εμπλεκόμενων φορέων της. Το περιοδικό 

φιλοξενεί συνέντευξη του Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μ. Μπαρόζο, ο οποί-

ος σκιαγραφεί τον τρόπο με τον οποίο η ανα - 
 

 

θεωρημένη πολιτική συνοχής θα συμβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής ΕΕ2020. 

Επίσης, στις στήλες του περιοδικού 

περιγράφεται η άποψη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την πορεία έγκρισης του 

προϋπολογισμού, ενώ δίνονται και πληροφορίες 

για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων για τη 

χρηματοδότηση των επικοινωνιακών 

στρατηγικών. 

 Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/p

anorama/index_en.cfm 

 

Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Πόλη  

του Μέλλοντος 
 

Η Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε ως η καλύτερη 

ευρωπαϊκή πόλη του μέλλοντος για το τρέχον 

έτος στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό του 

περιοδικού Foreign Direct Ιnvestments των 

Financial Times. Στο διαγωνισμό "European Cities 

of the Future 2014", έλαβαν μέρος 468 περιοχές, 

εκ των οποίων 46 πόλεις μεσαίου μεγέθους. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Θεσσαλονίκη 

αναδείχθηκε "Best Mid- Sized city for human 

capital & lifestyle", καταλαμβάνοντας την πρώτη 

θέση μεταξύ των 46 πόλεων μεσαίου μεγέθους. 
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Τα κριτήρια στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν, 

μεταξύ άλλων, το εργατικό δυναμικό, το επίπεδο 

της εκπαίδευσης, ο αριθμός των 

πανεπιστημίων, οι φοιτητές, η ποιότητα ζωής 

και ο αριθμός των γιατρών. Το "FDI" εισήγαγε 

την παράμετρο του πληθυσμού τόσο της πόλης 

όσο και της ευρύτερης περιοχής. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.fdiintelligence.com/Locations/Europe/

European-Cities-and-Regions-of-the-Future-

2014-15?ct=true  

 

Μελέτη για τις Έξυπνες Πόλεις 

 

Σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

αποτυπώθηκε η έννοια των «έξυπνων πόλεων» 

σε κοινοτικό επίπεδο, αναδεικνύοντας εκείνες 

τις τοπικές αρχές που ανταποκρίνονται σε 

αυτήν. 

 

  

Παράλληλα, η μελέτη διαπιστώνει ότι μολονότι 

η ανάλυση των στόχων της Στρατηγικής ΕΕ2020, 

σε ότι αφορά τις πρωτοβουλίες της Έξυπνης 

Πόλης, είναι πρόωρη, οι στόχοι των Έξυπνων 

Πόλεων πρέπει να είναι πλήρως 

ευθυγραμμισμένοι με τα σχέδια ανάπτυξης των 

πόλεων και τη Στρατηγική ΕΕ2020 για να είναι 

επιτυχημένοι. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/et

udes/join/2014/507480/IPOL-

ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf 

 

Διακυβέρνηση και Διαρθρωτικά Ταμεία  

 

Σε κείμενο εργασίας της Γενικής Δ/νσης 

Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζεται  ότι 

 

  

τα χαμηλά επίπεδα δημοσίου χρέους και 

ελλειμμάτων και η εφαρμογή   υγιών 

μακροοικονομικών πολιτικών δημιουργούν 

συνθήκες αποτελεσματικής αξιοποίησης των 

πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για την  

κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications
/economic_paper/2013/pdf/ecp510_en.pdf 
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Απολογισμός Δράσεων  

της Επιτροπής των Περιφερειών 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ως 

διαβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της ΕΕ παρέχει εμπειρικά 

στοιχεία από την υλοποίηση των κοινοτικών πο- 

 

 

 

λιτικών από τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω 

γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων, εκθέσεων 

παρακολούθησης και θεματικών συνεδρίων 

συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων, από το προ-νομοθετικό 

στάδιο μέχρι το στάδιο αξιολόγησης. Το παρόν 

εγχειρίδιο συνοψίζει τη δράση της ΕτΠ σε 

σημαντικά πεδία πολιτικής τα τελευταία δύο 

έτη, όπου διαμορφώθηκε το πλαίσιο της νέας 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures

/Documents/making-difference-2012.pdf 

 

ε πόλεις που είναι στην πρώτη γραμμή της 

φιλικής προς το περιβάλλον αστικής διαβίωσης.  

Σε Έξι πόλεις έχει απονεμηθεί ο τίτλος της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας από την 

Έρευνα και Καινοτομία  

στα Αστικά Θέματα 

 

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, η Γενική 

Διεύθυνση για την Έρευνα και την Καινοτομία της 

 

 

 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργάνωσε ένα σεμινάριο 

για την αειφόρο αστική δυναμική στη Ρώμη με 

σκοπό την ανάδειξη δυνητικών ερευνητικών 

θεμάτων που θα καλυφθούν από το σκέλος του 

προγράμματος που αφορά τις κοινωνικές 

προκλήσεις (Κοινωνική Πρόκληση 6). Το 

συγκεκριμένο σκέλος συμπληρώνει άλλες 

ερευνητικές δράσεις για τα αστικά θέματα 

(Κοινωνικές Προκλήσεις 3 & 4) που αφορούν την 

πράσινη ενέργεια και τις έξυπνες ολοκληρωμένες 

μεταφορές. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις 

εργασίες του εν λόγω σεμιναρίου για την 

προώθηση αειφόρων και περιεκτικών 

περιβαλλόντων μέσω καινοτόμου χωρικού και 

αστικού σχεδιασμού. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/social-
sciences/pdf/sustainable-urban-dynamics_en.pdf 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/making-difference-2012.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/making-difference-2012.pdf
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: 

Υπό αμφισβήτηση η αποδοτικότητά του  

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 

αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ένωσης για την 

αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών, 

όπως διαπιστώθηκε πρόσφατα με αφορμή τις 

σεισμικές δονήσεις στην Κεφαλονιά. Τον 

περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή των 

Περιφερειών, με γνωμοδότησή  της,  υποστήριξε  

 

ενθέρμως τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την ανάγκη διασαφήνισης των 

καταστροφών, προτείνοντας νέα και 

απλουστευμένα κριτήρια για τον προσδιορισμό 

του εξαιρετικού χαρακτήρα  περιφερειακών 

καταστροφών βάσει του ΑΕΕ. Η προώθηση της 

προκαταβαλής πληρωμών επίσης έγινε δεκτή 

από την ΕτΠ. Ωστόσο, στην πρόσφατη 

συνεδρίαση της Επιτροπής των Μονίμων 

Αντιπροσώπων (COREPER II) δεν έγινε δεκτή η 

προκαταβολή αποζημιώσεων. Η ΕτΠ ευελπιστεί 

ότι στις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του 

Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που βρίσκονται σε εξέλιξη, να 

τεθούν εκ νέου αυτά τα ζητήματα. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/solidarity-
fund-more-efficient.aspx 

Άμστερνταμ: Πρωτοπόρος πόλη στις 

Πολιτικές Αειφόρων Μεταφορών 

 

Σε πρόσφατη μελέτη 84 πόλεων παγκοσμίως της 

Διεθνούς Ένωσης για τις Δημόσιες Μεταφορές, η 

πόλη του Άμστερνταμ, μετά τη Στοκχόλμη και το 

Χονγκ Κονγκ, έρχεται τρίτη στη χαμηλή εκπομπή 

αερίων του διοξειδίου του άνθρακα. Η ολλανδική 

πόλη έχει καταφέρει με το σύστημα της 

κοινοχρησίας αυτοκινήτων, της εκτεταμένης 

χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς αλλά 

και της δημιουργίας πολεοδομικών ζωνών 

χαμηλής εκπομπής αερίων να κρατήσει σε 

χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο τις 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που 

παράγονται από τα μέσα μεταφοράς. Η μελέτη 

αποτυπώνει τρεις στρατηγικές κατευθύνσεις ώστε 

οι πόλεις να βελτιώσουν το μέλλον της αστικής 

κινητικότητας: (α) Ανασχεδιασμός των 

συστημάτων μεταφορών, προσανατολισμένα προς 

τις δημόσιες μεταφορές και την αειφορία, (β) 

Δικτύωση του Συστήματος πολυτροπικής 

κινητικότητας με την προώθηση της 

ελκυστικότητας  των  δημοσίων  μεταφορών  μέσω 

 

της επέκτασης των γραμμών εξυπηρέτησης του 

κοινού, (γ) Σύσταση ενός Αειφόρου Πυρήνα   

αειφόρων μεταφορών για την ικανοποίηση της 

βραχυπρόθεσμης ζήτησης σε χαμηλές τιμές.  

Πληροφορίες: 

http://www.uitp.org/sites/default/files/members/14

0124%20Arthur%20D.%20Little%20%26%20UITP_Futur

e%20of%20Urban%20Mobility%202%200_Full%20study
.pdf 
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Διεθνή Θέματα  

 

Απονομή Βραβείου για τις Αειφόρες 

Μεταφορές στο Μπουένος Άιρες 

 

Η πρωτεούσα της Αργεντινής, το Μπουένος 

Άιρες, αναδείχθηκε νικήτρια του 9ου ετήσιου 

διαγωνισμού για τις αειφόρες μεταφορές. Η 

νικήτρια πόλη διακρίθηκε για τη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τις 

βελτιώσεις στην ασφάλεια των πεζών και 

των δικυκλιστών στη διάρκεια του 

τελευταίου  έτους,  δίνοντας  με  αυτόν    τον  

 

 
 

τρόπο προτεραιότητα στους ανθρώπους 

έναντι των αυτοκινήτων. Πράγματι, το 2013 

η οικεία τοπική αρχή μεταμόρφωσε τη 

μεγαλύτερη λεωφόρο παγκοσμίως, την 9η 

Ιουλίου, αντικαθιστώντας αρκετές λωρίδες 

που προορίζονταν για τα αυτοκίνητα με 

γραμμές ταχείας κυκλοφορίας για τα 

λεωφορεία. Παράλληλα, αρκετά 

πολεοδομικά συγκροτήματα του κέντρου της 

πόλης μετασχηματίστηκαν σε περιβάλλον 

που ενθαρρύνει το περπάτημα και την 

ποδηλασία, δημιουργώντας μια νέα 

εμπειρία για τους πεζούς. 

 

Πληροφορίες: 

http://cities-today.com/2014/02/buenos-

aires-wins-2014-sustainable-transport-
award/ 

Έκθεση του ΟΟΣΑ για την ασφαλή χρήση 

του Ποδηλάτου στις Πόλεις 

 

Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για τη χρήση του 

ποδηλάτου στις πόλεις παρέχει μια λεπτομερή 

πληροφόρηση για τις στατιστικές που αφορούν 

την ασφάλεια των χρηστών  και τους παράγοντες 

που την επηρεάζουν. Η εκτεταμένη χρήση του 

ποδηλάτου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, 

δεν οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό θανάτων εφό – 
 

 
 

σον λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 

ασφαλείας. Για παράδειγμα, στην Κοπεγχάγη, 

όπου η αύξηση της χρήσης των ποδηλάτων το 

χρονικό διάστημα 1996-2010 ανήλθε στο 20%, ο 

αριθμός των αναφερόμενων θανάτων και 

σοβαρών τραυματιών από τη χρήση ποδηλάτου 

σημείωσε πτώση κατά 70%. Παράλληλα, η έκθεση 

κάνει μια αναφορά στο νομικό πλαίσιο και στα 

διάφορα μέτρα για την ασφαλή χρήση ποδηλάτου 

που λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη του 

Οργανισμού. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.oecd-ilibrary.org/transport/cycling-
health-and-safety_9789282105955-en 
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INTERREG Europe 

 

Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας 

2014-2020, «INTERREG EUROPE», βρίσκεται στο 

στάδιο της διαμόρφωσης. Στόχος του είναι να 

βοηθήσει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να 

σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις 

περιφερειακές πολιτικές και τα προγράμματα 

πιο αποτελεσματικά, κυρίως στην περίπτωση 

των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά επίσης και 

των προγραμμάτων στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Το 

πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανταλλαγή 

εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων από 

διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις 

θεματικούς στόχους:  

 

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. 

2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

3. Υποστήριξη της μετάβασης προς μία 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα. 

4. Προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων. 

 

Το πρόγραμμα θα επιδοτήσει δύο είδη δράσεων: 

(α) Διαπεριφερειακά συνεργατικά έργα. 

(β) Πλατφόρμες μαθησιακής ανταλλαγής μεταξύ 

περιφερειών στο πλαίσιο των ανωτέρω 

θεματικών στόχων. 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

με προϋπολογισμό ύψους 359 εκατ. ευρώ για την 

περίοδο 2014-2020. 

 

Προθεσμία: 21 Μαρτίου 

Πληροφορίες:  

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/public-
consultation/ 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

 Ο Ευρωπαϊκός Τουρισμός  

του Μέλλοντος  

Ο τουρισμός είναι ο τρίτος ισχυρότερος 

οικονομικός τομέας στην Ε.Ε. μετά το εμπόριο, τη 

διανομή και τις κατασκευές. Η ευρωπαϊκή 

βιομηχανία τουρισμού έρχεται αντιμέτωπη με 

ποικίλες αλλαγές σε επίπεδο Ε.Ε. αλλά και σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες έχουν αντίκτυπο 

στις τουριστικές δραστηριότητες και στα 

προϊόντα. Στην Ε.Ε. οι αλλαγές αυτές είναι 

κυρίως τεχνολογικές και δημογραφικές. Από την 

άλλη πλευρά, οι αλλαγές στον υπόλοιπο κόσμο, 

που αφορούν την ευρωπαϊκή βιομηχανία 

τουρισμού, είναι κυρίως οικονομικές και 

πολιτικές. Οι κύριοι στόχοι της διαβούλευσης 

είναι δυο: καλύτερος προσδιορισμός των 

βασικών προκλήσεων και ευκαιριών για την 

ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία και συμβολή 

στην αναθεώρηση, αν είναι απαραίτητο, του 

Σχεδίου Δράσης για τον τουρισμό που εγκρίθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010. 

 

Προθεσμία: 15 Μαρτίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/item
detail.cfm?item_id=7150&tpa=0&tk=&lang=el 

25       

3/2014       Τεύχος 45       
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   



 
26 

 
 

Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

 

Implementing the New Structural and Investment 

Funds Regulations: Comparing 2014-2020 with 

2007-2013 

Ημερομηνία: 6-7 Μαρτίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5428 

 

Understanding EU Decision-Making: Principles, 

Procedures, Practice 

Ημερομηνία: 13-14 Μαρτίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5448 

 

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed Projects: 

Why and How? 

Ημερομηνία: 24-26 Μαρτίου 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5485 

 

Effective Communication and Visibility Plan of 

Projects Funded by the European Union 

Ημερομηνία: 24-25 Μαρτίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5502 
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   Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed Projects 

- Advanced Course 

Ημερομηνία: 27-28 Μαρτίου 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5486 

 

Successful Preparation and Implementation of 

Twinning Projects 

Ημερομηνία: 27-28 Μαρτίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5488 

 

Programme Management for Migration Funds (2014-

2020): Key Issues and Challenges ahead 

Ημερομηνία: 27-28 Μαρτίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5503 

 

Financial Management of EU Structural and 

Investment Funds 

 Ημερομηνία: 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5427 

 

 

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5428
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5485
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5486
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

The New Science of Cities 

 

 

 

Σελ.400 

M. Batty 

Εκδ. MIT Press, 2013 

 

Στο βιβλίο του Michael Batty οι πόλεις δεν γίνονται 

αντιληπτές απλώς ως χώροι αλλά ως συστήματα 

δικτύων και ροών – σχέσεις μεταξύ αντικειμένων 

που συγκροτούν το σύστημα της πόλης. Ο Batty 

εισάγει θεωρίες και εργαλεία για την κατανόηση 

των διαφορετικών όψεων των πόλεων. Εξετάζει 

το μέγεθος των πόλεων, την εσωτερική τους τάξη, 

τους συγκοινωνιακούς κόμβους που τις 

προσδιορίζουν και παρουσιάζει τα μοντέλα 

λήψης των αποφάσεων, τα οποία προσιδιάζουν 

σε ένα σχεδιασμό ως συλλογική διαδικασία. 
 

Τα Νέα Αστικά Τοπία και η Ελληνική Πόλη 

 

 

Σελ.207 

Α. Γοσποδίνη, Η. Μπεριάτος (επιμ.) 

Εκδ Κριτική, 2006 

 

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, οι πόλεις και τα 

αστικά τοπία μετασχηματίζονται για να 

απαντήσουν στην πρόκληση των συνθηκών της 

οικονομικής και πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, 

να αντιμετωπίσουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό 

μεταξύ των πόλεων και να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις των μεταμοντέρνων κοινωνιών. Σ' 

αυτή τη διαδικασία εγείρονται βασικά ερωτήματα: 

-Ποια είναι τα αναδυόμενα νέα τοπία της 

μεταβιομηχανικής πόλης και ποια τα βασικά 

χωρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά τους; 

-Πώς μπορούν να ταξινομηθούν τα νέα Αστικά 

Τοπία; 

-Ποιες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, ποιες 

αστικές πολιτικές, ποιες διαδικασίες παραγωγής 

του χώρου και πώς, ενθαρρύνουν τη δημιουργία 

των νέων αστικών τοπίων; 

Το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει στα παραπάνω 

ερωτήματα. 
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Ε λλην ική

 

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 
 

Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 
Συντακτική Ομάδα: Νάγια Παπαλιάκου, D.E.A. 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
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EDITORIAL 

Το 2014 είναι έτος επετείων. Η 

Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και 

το Κογκρέσο Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου 

της Ευρώπης (ΣτΕ) κάνουν έναν 

απολογισμό της 20ετούς διαδρομής 

τους. Για τη μεν Επιτροπή των 

Περιφερειών, όπως προέκυψε και από 

την πρόσφατη διάσκεψη των Αθηνών, 

το ζητούμενο είναι να εμπεδωθεί στη 

συνείδηση όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων σε ευρωπαϊκό αλλά και 

εθνικό επίπεδο ο ρόλος της στην 

κοινοτική νομοθετική διαδικασία, 

όπως αποτυπώθηκε στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας. Αν διαβάσει όμως κανείς 

προσεκτικά τη Διακήρυξη των Αθηνών 

θα διαπιστώσει ότι η ΕτΠ θα πρέπει 

να διανύσει αρκετό δρόμο για να 

φθάσει το στόχο αυτό. Από την άλλη, 

το Κογκρέσο των Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του ΣτΕ, καίτοι 

εκδίδει, με αφορμή τα 20 χρόνια 

θεσμικού βίου, εντυπωσιακά έντυπα, 

παρουσιάζοντας τις θεσμικές παρεμ-

βάσεις του σε επίπεδο καταστατικών 

κειμένων, συμβάσεων, χαρτών, πρω-

τοκόλλων κ.α., και για το ίδιο 

παραμένει ζητούμενο η εμπέδωση στη 

συνείδηση των κρατών-μελών του 

Συμβουλίου αλλά και των μελών του, 

του βαθμού δεσμευτικότητας και 

εφαρμογής αυτών των κειμένων τόσο 

στην εθνική νομοθετική διαδικασία 

όσο και στην καθημερινή πολιτική 

πρακτική. Κοινό στοίχημα για το 

μέλλον και των δύο οργάνων είναι η 

διαχείριση ενός θεσμικά και οικονο-

μικά ανισοβαρούς υποεθνικού επιπέ-

δου διοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων  

προβλέπεται η επιδότηση δύο κατηγοριών 

δράσεων: 

 

(α) Διεθνείς συναντήσεις νέων: πρόκειται για 

δράσεις που αφορούν σεμινάρια, συνέδρια, 

εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιμοι φορείς 

είναι κυρίως διεθνή δίκτυα και ΜΚΟ νεολαίας και 

εθνικές ή τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις/ 

δίκτυα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των 

δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων από 

τουλάχιστον επτά (7) κράτη-μέλη του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, το 75% των οποίων πρέπει να έχουν 

ηλικία κάτω των 30 ετών. 

(β) Άλλες δράσεις Ετήσιου Σχεδίου Δράσης: 

πρόκειται για δράσεις που περιλαμβάνουν 

εξειδικευμένες εκδόσεις (εκπαιδευτικά εγχειρίδια), 

δελτία τύπου ή περιοδικά, εκστρατείες 

ενημέρωσης, εκθέσεις και παραγωγή 

οπτικοακουστικού υλικού, εκτύπωση αφισών και 

αυτοκόλλητων, καθώς και έρευνες για θέματα 

νεολαίας. 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. 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διεθνείς ΜΚΟ 

νεολαίας, εθνικές, τοπικές μη κυβερνητικές 

οργανώσεις νεολαίας ή δίκτυα των κρατών-μελών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 
 

Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

 

1. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας:  

Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία (2015) 

 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) ιδρύθηκε 

το 1972 από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να 

παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές 

δράσεις της νεολαίας. Εν προκειμένω, σκοπός 

του Ιδρύματος είναι η ενθάρρυνση της 

συνεργασίας μεταξύ των νέων της Ευρώπης 

μέσω της επιδότησης πρωτοβουλιών του για την 

προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της 

συνεργασίας στο πλαίσιο του πνεύματος 

σεβασμού των θεμελιωδών αξιών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η δημοκρατία, η ανοχή και η 

αλληλεγγύη. Το Ίδρυμα επιδοτεί κυρίως δράσεις 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα, πρωτοβουλίες 

ενδυνάμωσης της ειρήνης και της συνεργασίας 

στην Ευρώπη, ανταλλαγές πρακτικών, έρευνες 

και μελέτες πάνω σε θέματα νεολαίας. 
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Το EYF καλύπτει τα 2/3 των δαπανών που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω 

δράσεων, εντός των ορίων ενός ρεαλιστικού 

προϋπολογισμού για το εύρος του οποίου 

κρίνεται σκόπιμη η επικοινωνία του 

ενδιαφερόμενου φορέα με τη Γραμματεία του 

EYF. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμες 

δαπάνες οι αμοιβές προσωπικού, η αγορά 

εξοπλισμού και τα λειτουργικά έξοδα ενός 

οργανισμού. 

Προθεσμία: 1 Απριλίου 

Πληροφορίες:  

http://www.coe.int/web/european-youth-

foundation/home 

 

2. Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης:  

Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία 

 

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας (EYCs) του 

Στρασβούργου και της Βουδαπέστης αποτελούν 

μόνιμες δομές για την υλοποίηση της πολιτικής 

για τη νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Πρόκειται για διεθνή κέντρα κατάρτισης με 

υποδομές για τη φιλοξενία συνεδρίων και 

δράσεων για τη νεολαία. Παρέχουν ένα ευέλικτο 

και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον για διεθνείς 

δραστηριότητες. Σε ετήσια βάση διοργανώνουν 

40-50 δραστηριότητες σε συνεργασία με 

κυβερνητικές οργανώσεις νέων που περιλαμβά-

νουν συνεδρίες μελέτης, συμπόσια και άλλες 

δράσεις, οι οποίες αντανακλούν τις αρχές της 

συνδιαχείρισης και συνεργασίας με τους νέους 

ανθρώπους και τις οργανώσεις τους. Αυτές οι 

μη κυβερνητικές οργανώσεις νέων που 

περιλαμβάνουν συνεδρίες μελέτης, συμπόσια 

και άλλες δράσεις, οι οποίες αντανακλούν τις 

αρχές της συνδιαχείρισης και συνεργασίας με 

τους νέους ανθρώπους και τις οργανώσεις τους. 

Αυτές οι δράσεις, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου 

επιδοτούμενες από το Συμβούλιο της Ευρώπης, 

βασίζονται στη συνεργασία ανάμεσα σε 

οργανώσεις-εταίρους και στη Διεύθυνση 

Νεολαίας και Αθλητισμού του Συμβουλίου της 

Ευρώπης.  

Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής   

προτάσεων προβλέπεται η επιδότηση τριών 

κατηγοριών δράσεων: 

 

(α) Συνεδρίες μελέτης: 

 Εξετάζουν σύγχρονα προβλήματα των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών από την πλευρά 

της νεολαίας ή που επηρεάζουν τη 

νεολαία και τις οργανώσεις της, οι 

οποίες διαθέτουν έδρα σε κάποιο από τα 

κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 Το θέμα μελέτης προτείνεται και 

αναπτύσσεται από την αιτούσα 

οργάνωση στο πλαίσιο των 

προτεραιοτήτων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης στον τομέα της νεολαίας. 

 Έχουν διάρκεια τουλάχιστον 4 εργάσιμων 

ημερών (μέχρι 8 εργάσιμες ημέρες). 

 Η συμμετοχή σε αυτές κυμαίνεται από 20 

έως 40 άτομα. 

 Η πλειονότητα των συμμετεχόντων 

πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 30 

ετών. 
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(β) Συμπόσια: 

 Στοχεύουν στην παραγωγή γνώσης και 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της 

πολιτικής για τη νεολαία του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. 

 Οι αιτήσεις για την εν λόγω δράση θα 

πρέπει να υποβάλλονται από 4 

συνεργαζόμενους εταίρους. 

(γ) Ειδικά σχέδια: 

 Πρόκειται για δράσεις καινοτόμου 

χαρακτήρα πέραν της στοχοθεσίας των 

προηγούμενων δύο δραστηριοτήτων. 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι εξής 

φορείς: 

 Ευρωπαϊκές/διεθνείς μη κυβερνητικές 

οργανώσεις νεολαίας με εταίρους ή 

παραρτήματα σε τουλάχιστον οκτώ (8) 

κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 Ευρωπαϊκά επίσημα ή ανεπίσημα δίκτυα 

οργανώσεων νεολαίας και άλλες μη 

κυβερνητικές δομές νεολαίας με εταίρους 

από τουλάχιστον οκτώ (8) κράτη-μέλη 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 Υποεθνικά (τοπικά/περιφερειακά) δίκτυα 

οργανώσεων νεολαίας και/ή εθνικά 

συμβούλια νέων από τουλάχιστον πέντε 

(5) γειτονικές χώρες. 

Προθεσμία: 1 Απριλίου  

Πληροφορίες:  

http://www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/European_Yo

uth_Centres_en.asp 

 

 

3. Erasmus+, 2014-2020 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο 

πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, 

στοχεύει στη βελτίωση των  δεξιοτήτων  και  της 

απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρο- 

 

νισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα 

διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του 

θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι 

αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά 

επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη 

δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς 

αυτούς. Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 

εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να 

σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν 

επαγγελματική πείρα καθώς και να 

συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο 

εξωτερικό. Επίσης, το πρόγραμμα θα 

χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ 

ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, 

ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να 

γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον 

κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο να 

καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που 

αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Το Erasmus+ 

συνιστά τη συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων 

προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, 

ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας 

του αθλητισμού. Δεδομένου ότι αποτελεί 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Erasmus+ παρέχει 

περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 

νεολαίας, και του αθλητισμού. 
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Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη: 

α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου 

στον τομέα της εκπαίδευσης˙  

β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για 

την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση («ΕΚ2020»), συμπεριλαμ-

βανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων 

αναφοράς˙ 

γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης˙  

δ) των συνολικών στόχων του ανανεωμένου 

πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα 

της νεολαίας (2010 -2018)˙  

ε) του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 

διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον 

μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο 

εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό˙ και  

στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις 

του προγράμματος Erasmus+:  

 Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή 

κινητικότητα των ατόμων: 

o Κινητικότητα των ατόμων μόνο 

στον τομέα της νεολαίας. 

o Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελον-

τικής υπηρεσίας μεγάλης 

κλίμακας. 
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 Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για 

την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών:  

o Στρατηγικές συμπράξεις στον 

τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι 

οι τομείς)Στρατηγικές συμπράξεις 

στον τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας. 

o Συμμαχίες γνώσης/Τομεακές συμ-

μαχίες δεξιοτήτων. 

o Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα  

της νεολαίας. 

 Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Υποστήριξη 

μεταρρυθμίσεων πολιτικής:  

o Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και 

των υπευθύνων για τη λήψη  

αποφάσεων στον τομέα της 

νεολαίας. 

Προθεσμίες: 3 & 30 Απριλίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_el.htm 

4. Βραβεία Προώθησης 

Επιχειρηματικότητας 2014 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε το 

διαγωνισμό για τα ευρωπαϊκά βραβεία 

προώθησης της επιχειρηματικότητας για το 

2014. Πρόκειται για διαγωνισμό που 

επιβραβεύει τις πιο δημιουργικές και 

επιτυχημένες  πρωτοβουλίες  δημόσιων  φορέων  
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 και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

της ΕΕ με τις οποίες υποστηρίζεται η 

επιχειρηματικότητα, και ιδίως οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Τώρα αρχίζει η πρώτη φάση του 

διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί σε εθνικό 

επίπεδο, ενώ τον Μάιο θα επιλεγούν οι νικητές 

κάθε χώρας, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε 

διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος των 

συμμετεχόντων είναι να κερδίσουν το μεγάλο 

βραβείο της κριτικής επιτροπής, το οποίο θα 

απονεμηθεί στη Νάπολη τον Οκτώβριο. Από το 

2006, τα ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της 

επιχειρηματικότητας ανταμείβουν την αριστεία 

στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και 

των μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Από τότε που 

ξεκίνησε ο διαγωνισμός έχουν διαγωνιστεί 

περισσότερα από 2 500 έργα, τα οποία 

υποστήριξαν συνολικά τη δημιουργία άνω των 

10 000 νέων επιχειρήσεων. Στόχοι των βραβείων 

είναι να εντοπίζονται και να αναγνωρίζονται 

επιτυχημένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες 

που αναλαμβάνονται για την προώθηση των 

επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, να 

προβάλλονται και να διαδίδονται παραδείγματα 

βέλτιστων επιχειρηματικών πολιτικών και 

πρακτικών, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι 

επιχειρηματίες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να 

δοθεί ενθάρρυνση και έμπνευση στους 

επίδοξους επιχειρηματίες. 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της 

Επιχειρηματικότητας εντοπίζουν και 

επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους φορείς 

προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρη- 

 

 

 
 

ματικότητας στην Ευρώπη, προβάλλουν τις 

βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές 

επιχειρηματικότητας, ενημερώνουν το κοινό 

σχετικά με την προστιθέμενη αξία της 

επιχειρηματικότητας και λειτουργούν ως πηγή 

ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους 

επιχειρηματίες.  

Περιλαμβάνουν έξι κατηγορίες:  

 Προώθηση της επιχειρηματικότητας.  

 Βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 

 Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της 

επιχείρησης  

 Υποστήριξη της ανάπτυξης των 

πράσινων αγορών και της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων  

 Υπεύθυνη και συνολική επιχειρημα-

τικότητα  

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να 

αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό 

διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο 

(2) διαφορετικές κατηγορίες. Οι εκπρόσωποι 

των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που 

έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας 

των οικείων περιοχών τους, και είναι ενεργ για 2 

χρόνια τουλάχιστον, καλούνται να καταθέσουν 

τις προτάσεις τους στη Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας. 

 

Προθεσμία: 28 Απριλίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-

practices/european-enterpriseawards/index_el.htm 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Tα Τοπικά Σχέδια Δράσης εργαλεία 

χρηματοδότησης τοπικών 

πρωτοβουλιών 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT είναι ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων 

και εκμάθησης με στόχο τη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη. Το URBACT παρέχει τη δυνατότητα 

συνεργασίας μεταξύ των πόλεων για την 

εξεύρεση λύσεων σε μείζονα αστικά θέματα, 

επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που 

κατέχουν οι πόλεις στην αντιμετώπιση ολοένα 

και πιο σύνθετων κοινωνικών αλλαγών. Το 

URBACT βοηθά τις πόλεις στη διαμόρφωση 

ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιμων 

λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν την 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 

διάσταση της αστικής ανάπτυξης.   Κάθε 

εταίρος του προγράμματος δεσμεύεται να 

καταρτίσει ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου, ως αποτέλεσμα 

των δράσεων ανταλλαγής και μάθησης σε 

διεθνές και τοπικό επίπεδο. Το Τοπικό Σχέδιο 

Δράσης είναι πρωταρχικώς ένα έγγραφο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση 

χρηματοδότησης με σκοπό την υλοποίηση των 

περιγραφεισών σε αυτό δράσεων. Οι βασικές 

αρχές του συνοψίζονται στα εξής: 

 Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης είναι εργαλείο 

πολιτικής: δεν καταρτίζεται ως 

αποτέλεσμα μιας γραφειοκρατικής 

διαδικασίας αλλά συνιστά εργαλείο που 

παρέχει απαντήσεις σε τοπικά 

προβλήματα. 

 

 Πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο 

Δράσης: αναδεικνύει διαφορετικές όψεις 

ενός προβλήματος (κοινωνικές, 

οικονομικές, περιβαλλοντικές, χωροταξι-

κές) και εξετάζει τους τρόπους 

παρέμβασης των επιμέρους χωρικών 

επιπέδων διοίκησης. 

 Καταρτίζεται στο πλαίσιο ενός διεθνούς 

δικτύου πόλεων: θα πρέπει να εδράζεται 

σε μαθησιακές διαδικασίες και ανταλλαγές 

μεταξύ των εταίρων του δικτύου. 

 Είναι αποτέλεσμα συμμετοχικής 

διαδικασίας: η κατάρτισή του γίνεται με 

την εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων 

φορέων. 

 Δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά 

καταρτίζεται μέσα σε διάστημα 12-14 

μηνών μετά την έναρξη υλοποίησης του 

έργου ώστε να συνεισφέρει σε αυτό όλο το 

εταιρικό σχήμα. 

Τα βασικά μέρη του Τοπικού Σχεδίου Δράσης 

περιλαμβάνουν, όχι με τρόπο εξαντλητικό, τα 

εξής: 

 

(α) Προφίλ της πόλης και προσδιορισμός του 

προβλήματος 

Στατιστικά στοιχεία και εμπειρικά δεδομένα 

αναφορικά με τον πληθυσμό, τα επίπεδα 

ανεργίας, τη γεωγραφική τοποθεσία της πόλης, 

τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που έχουν 

υλοποιηθεί, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές 

πολιτικές για τοπικά ζητήματα, ανάλυση του 

προβλήματος και πιθανές εναλλακτικές λύσεις. 
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(β) Καθορισμός στοχοθεσίας 

Περιγραφή και ανάλυση αιτίων κατάρτισης του 

Τοπικού Σχεδίου Δράσης˙ περίληψη 

απορριφθεισών εναλλακτικών επιλογών˙ 

περίληψη των κυρίων φιλοδοξιών του Σχεδίου˙ 

παρουσίαση στρατηγικού στόχου και οράματος˙ 

κατάλογος γενικών προτεραιοτήτων˙ κατάλογος 

βασικών στόχων (SMART). 

 

(γ) Σχεδιασμός Δράσεων και Χρονοδιαγράμματος 

Αποτύπωση έργων/δράσεων/δραστηριοτήτων 

για την υλοποίηση τιθέντων στόχων˙ 

χρονοπρογραμματισμός επιμέρους δράσεων˙ 

αναπαράσταση χρονοδιαγράμματος δράσεων σε 

διαγράμματα τύπου Ghantt. 

 

(δ) Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

Περίληψη των απαιτούμενων πόρων˙ περίληψη 

των δυνητικών πόρων από τα διαρθρωτικά 

ταμεία της ΕΕ, και όχι μόνον˙ συσχέτιση 

δράσεων με προτεραιότητες των διαρθρωτικών 

ταμείων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ κατά τη 

νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

 

(ε) Πλαίσιο υλοποίησης 

Πληροφορίες για το ποιος κάνει τι (κατανομή 

ρόλων και ευθυνών μεταξύ των εταίρων)˙ 

πληροφορίες για το σύστημα διακυβέρνησης του 

εταιρικού σχήματος κατά τη διάρκεια και μετά 

τη λήξη του προγράμματος˙ περίληψη δεικτών 

για την παρακολούθηση της προόδου 

υλοποίησης του Σχεδίου. 

 

 

 

 

(στ) Περιγραφή των διαδικασιών 

Σύνθεση και ρόλοι της τοπικής ομάδας 

υποστήριξης˙ ρόλος και συνέπειες της διεθνικής 

διαδικασίας ανταλλαγής και μάθησης (π.χ. 

αξιολόγηση από ομότιμους, πιθανή μεταφορά 

‘καλών πρακτικών’ κτλ.). 

 

(ζ) Ανάλυση κινδύνων 

Περιγραφή του είδους των κινδύνων (π.χ. 

λειτουργικοί, οικονομικοί, νομικοί, προσωπικού, 

τεχνικοί, συμπεριφοράς)˙ κατηγοριοποίηση των 

κινδύνων σε χαμηλούς, μεσαίους και υψηλούς˙ 

περιγραφή βημάτων μετριασμού της πιθανότητας 

και  των συνεπειών τους. 

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις 

ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, τα επιμέρους 

συστατικά του Τοπικού Σχεδίου Δράσης μπορεί να 

διαφοροποιούνται. Άλλωστε δεν υφίσταται 

συγκεκριμένο πρότυπο απεικόνισης του Σχεδίου 

Δράσης με αποτέλεσμα να είναι ευπροσάρμοστο 

στα επιμέρους ακροατήρια-στόχους. Η 

προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την 

κατάρτιση ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης στο 

πλαίσιο ενός διεθνικού δικτύου πόλεων 

συνίσταται στην εξασφάλιση υποστήριξης από το 

πρόγραμμα αλλά και από τους ομότιμους 

εταίρους του δικτύου. 

 

Πληροφορίες: 

http://urbact.eu/en/news-and-events/view-

one/urbact-news/?entryId=5288 
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Μέχρι σήμερα σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει 

διαπιστωθεί εμπλοκή των ενδιαφερόμενων 

φορέων σε αυτές τις διαδικασίες, ενώ πολλές 

περισσότερες είναι οι περιπτώσεις όπου έχει 

καταγραφεί η δυσαρέσκεια των αιτούντων.  

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής γενικός 

διευθυντής της γενικής διεύθυνσης για την 

περιφερειακή και αστική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Normund Popens, 

ανέδειξε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για 

τους ΕΟΕΣ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, 

ενώ επεσήμανε τα νέα επενδυτικά προγράμματα 

για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία. 
 

 

 

Στα δύο στρογγυλά τραπέζια που ακολούθησαν, 

αφενός, παρουσιάστηκαν προσπάθειες των 

ΕΟΕΣ Pyrenées Méditerranée, ZASNET και Galicia-

Norte de Portugalνα να υλοποιήσουν τους 

στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, 

αποδεικνύοντας ότι η Στρατηγική έχει ληφθεί 

σοβαρά υπόψη στο στρατηγικό σχεδιασμό τους. 

Αφετέρου, υπογραμμίστηκε ο ρόλος των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών και του 

ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT τη νέα 

προγραμματική περίοδο. 

 

 

Πληροφορίες: 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-

US/Events/Pages/4th-Annual-Meeting-of-the-
EGTC-Platform.aspx 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

Ε.Ο.Ε.Σ. και Στρατηγική Ευρώπη 2020 

  

Η 4η Ετήσια Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Ομίλων 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα  στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής 

των Περιφερειών, εστιάζοντας στο ρόλο των 

ΕΟΕΣ κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής 

Ευρώπη 2020. Στην έναρξη των εργασιών της 

Συνόδου έγινε μια σύντομη επισκόπηση των 

δράσεων των  45 συσταθέντων ΕΟΕΣ καθώς και 

των υπό σύσταση 15.  Παράλληλα, υπογραμ-

μίστηκε η σημασία του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο 

εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) και έγινε έκκληση 

προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές να εμπλέξουν 

τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά τη 

διαδικασία έγκρισης των σχετικών αιτημάτων 

για συμμετοχή ή σύσταση νέων Ομίλων. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroregio.eu/
http://www.zasnet-aect.eu/
http://www.gnpaect.eu/
http://www.gnpaect.eu/
https://portal.cor.europa.eu/egtc/
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Ο κ. Ιωάννης Πίττας, Ηλεκτρολόγος- Μηχανικός, 

Προϊστάμενος του τμήματος Ηλεκτρολογικού της 

Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού του 

Δήμου Πειραιά, παρουσίασε το έργο REPUBLIC-

MED και τις πιλοτικές δράσεις που σχεδιάζει ο 

Δήμος Πειραιά (ανάπλαση δημοσίων χώρων) στο 

πλαίσιο του προγράμματος. Ο κ. Πίττας μίλησε 

για την ευρωπαϊκή εμπειρία και τη συγκεκριμένη 

μεθοδολογία που εφαρμόζουν όσοι συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα για την εξαφάνιση του 

φαινομένου της θερμικής ενέργειας.  

Το έργο “REPUBLIC-MED, REtrofitting PUBLic spaces 

in Intelligent MEDiterranean Cities” εντάσσεται στο 

πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

“Μεσογειακός Χώρος”- MED  και συγχρηματοδο-

τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 25%. Κύριος 

στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας 

μεθοδολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων 

τεχνο-οικονομικών μελετών για την ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και την ανάδραση 

της Αστικής Θερμικής Νησίδας (Urban Heat Island-

UHI) σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους. Το έργο 

διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 έως τον Ιούνιο 

2015 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 

1.906.262,26 €, εκ των οποίων 148.112,00€ θα 

διατεθούν στο Δήμο Πειραιά. 

 

Πληροφορίες: 

Δήμος Πειραιά 

Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών 

Πόρων 

Τηλ: 2104199828, E-mail: programan@pireasnet.gr  

Ιστοσελίδα έργου: http://republic-med.eu 

 

 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 
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Δήμος Πειραιά:  

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική 

Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: 

Καινοτόμες Μέθοδοι και Πρακτικές- 

REPUBLIC-MED 

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας “Μεσογειακός 

Χώρος”- MED ) 
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 

ημερίδας για την ενεργειακή αναβάθμιση των 

δημοσίων χώρων που διοργάνωσε πρόσφατα η 

Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του 

Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο  του ευρωπαϊκού 

έργου Republic-Med. 

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του 

ρόλου των καινοτόμων μεθόδων μελέτης, καθώς 

και της διερεύνησης χρηματοδοτικών μηχανισμών 

και καλών πρακτικών, στα έργα ενεργειακής 

αναβάθμισης κτιρίων και εξομάλυνσης του 

φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας, σε 

ανοιχτούς δημόσιους χώρους. Ο Γενικός 

Γραμματέας του Δήμου Πειραιά κ. Στέλιος 

Διαμαντίδης, μιλώντας στην ημερίδα, τόνισε τις 

προσπάθειες του Δήμου σε ενεργειακά ζητήματα 

όπως η διαχείριση των απορριμμάτων μετά την 

περισυλλογή, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα 

έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά 

κτίρια. 
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Περιφέρεια Βάδης-Βυρτεμβέργης: 

Επαγγελματική καθοδήγηση και σύνδεση 

 

Το Coach and Connect είναι ένα περιφερειακά 

επικεντρωμένο πρόγραμμα δικτύωσης και 

καθοδήγησης που εφαρμόζει η Baden-

Wurttemberg: Connected e.V. – bwcon και το οποίο 

έχει ως στόχο να προετοιμάσει την ανάπτυξη 

ΜΜΕ και νεοσύστατων επιχειρήσεων και να τους 

επιτρέψει να βρουν χρηματοδότηση από τον 

δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα για το επόμενο 

στάδιο ανάπτυξής τους. Εστιάζεται σε μεγάλο 

βαθμό σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ και 

λογισμικού πράγμα που διευκολύνει την 

καινοτομία υπηρεσιών. Οι συμμετέχουσες 

εταιρείες λαμβάνουν μεμονωμένα καταλλήλως 

προσαρμοσμένες συμβουλές σχετικά με τον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό και, επίσης, 

παρουσιάζονται σε εκτελεστικά διευθυντικά 

στελέχη από τον κλάδο των ΤΠΕ που ενεργούν ως 

σύμβουλοι και παρέχουν καθοδήγηση σε σχέση με 

τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα. Το πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού  Ταμείου.  Δημιούργησε  μία   επίσημη 

 

 
 

εταιρική σχέση με το «High Tech Gründerfonds 

(HGTF)» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της 

Γερμανίας, που εξασφαλίζει στις εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ πρόσβαση στο 

συγκεκριμένο δημόσιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται 

σε 350.000 ευρώ, με συνολική χρηματοδοτική 

στήριξη ίση προς 170.000 ευρώ.  

Πληροφορίες: 

http://www.bwcon.de/ 

 

Αμπερντίν: Κέντρο σχεδιασμού και 

Καινοτομίας, c4di 

 

Το κέντρο σχεδιασμού και καινοτομίας δημιουρ- 

γήθηκε το 2008 από το Robert Gordon University 

του Αμπερντίν με χρηματοδότηση γύρω στο 1,2 

εκατ. ευρώ (1 εκατ. λίρες στερλίνες) από τα κον- 

δύλια του ΕΤΠΑ για τη Σκωτία. Το κέντρο συνερ-

γάζεται με τους οργανισμούς Scottish Enterprise, 

Skills Development Scotland και η δημοτική αρχή 

του Αμπερντίν και προσφέρει τις υπηρεσίες του 

σε ευρύ κοινό. Η κύρια φιλοσοφία του κέντρου 

βασίζεται στην υιοθέτηση δημιουργικής και με 

γνώμονα το σχεδιασμό προσέγγισης για την 

αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προκλήσεων, 

η οποία χρησιμοποιεί ένα φάσμα μοναδικών 

εργαλείων και τεχνικών σχεδιασμού με επίκεντρο 

τον χρήστη, ώστε να βοηθήσει τις ΜΜΕ στη 

Σκωτία να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις 

και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις. 

Περιλαμβάνει καινοτομίες σε σχέση με τη 

συνολική επιχειρηματική στρατηγική, παροχή 

υπηρεσιών, ανάπτυξη προϊόντος ή προώθηση 

σήματος. 

Πληροφορίες: 
www.c4di.org.uk 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Έξυπνες Πράσινες Πόλεις 

(Μπρίστολ,1-3 Απριλίου) 

 

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο URBAN-NEXUS 

στοχεύει στη διάχυση της ενημέρωσης σχετικά με τα 

ερευνητικά   δεδομένα  για  τη  δημιουργία  έξυπνων  

 
πράσινων πόλεων μέσω μιας ολοκληρωμένης 

αστικής διακυβέρνησης. Το καφέ διαλόγου του 

Μπρίστολ θα παρουσιάσει τα στοιχεία της έρευνας, 

συνθέτοντας τις θεματικές της αστικής κλιματικής 

ανθεκτικότητας, της υγείας και της ποιότητας της 

ζωής και των χρήσεων της γης. 

Πληροφορίες: 

http://store.uwe.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid

=1&modid=1&catid=1224&prodid=6100 

 

Για μια Ευρώπη με τις Πόλεις και τις 

Περιφέρειες: Η άποψη της Νεολαίας 

(Βρυξέλλες, 1 Απριλίου) 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 

20  ετών  από   τη   σύσταση   της   Επιτροπής   των  

 

Περιφερειών πραγματοποιείται στις 

εγκαταστάσεις της εκδήλωση για 150 νέους 

μέχρι 30 ετών προκειμένου να συζητήσουν για 

το μέλλον μιας πολυεπίπεδης Ευρώπης και της 

ΕτΠ. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/events/forums/Pages/cor

-at-20-conference.aspx 

Παγκόσμιο Φόρουμ Πόλεων 

(Μεντεγίν, 5-11 Απριλίου) 

Οι φυλετικές, κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτιστικές ανισότητες βρίσκονται στο 

επίκεντρο των εργασιών του φετινού 

Παγκόσμιου Αστικού Φόρουμ. Οι πόλεις 

αποτελούν βασική παράμετρο στην αντιμετώπι- 

 

ση των ανισοτήτων αφού ο σχεδιασμός, η 

διακυβέρνηση και οι υποδομές τους έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα 

των κατοίκων της. 

Πληροφορίες: 

http://wuf7.unhabitat.org/ 

 

 16ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ  

για την Αστική Οικοκαινοτομία 

(Ανόβερο, 7-8 Απριλίου) 

 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Οικο-

καινοτομία, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει το 16ο 
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Έξυπνες Πόλεις 

(Τορόντο, 9-10 Απριλίου) 
 

Η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης και 

οικολογικής αειφορίας έχει γίνει μια διαρκής 

πρόκληση και η σύνοδος των έξυπνων πόλεων 

προσφέρει την ευκαιρία για την  κατανόηση  του  

 

 
 

τρόπου με τον οποίο οι σύγχρονες τεχνολογίες 

θα μπορέσουν να διασφαλίσουν οικονομικά 

συνεργατικά συμπλέγματα, να ενθαρρύνουν την 

επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων 

βιομηχανιών στις πόλεις και στα αστικά κέντρα. 

Πληροφορίες: 

http://www.smartcitiescanada.com/ 
 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη 

Διασυνοριακή Συνεργασία 

(Παρίσι, 15 Απριλίου) 

 

Η ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη των 

διασυνοριακών εδαφών αποτελεί το κεντρικό 

θέμα του ευρωπαϊκού  συνεδρίου που 

διοργανώνει το δίκτυο ΜΟΤ (Mission 

Opérationnelle Τransfrontalière). 

 
Η ανάλυση του πλαισίου αλλά και των 

δυσκολιών της διασυνοριακής οικονομικής 

ανάπτυξης είναι βασικός στόχος του συνεδρίου. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/ 

 

 

 

Φόρουμ για την Οικοκαινοτομία με τη συμμετοχή 

200 εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, 

τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 

τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation201

4/1st_forum/ 

Σύνοδος των Αραβικών Πόλεων  

του Μέλλοντος:  

Έξυπνες Λύσεις για Αειφόρες Πόλεις 

 (Ντόχα, 7-8 Απριλίου) 

 

Για τρίτη χρονιά, η σύνοδος των αραβικών πόλεων 

θα εξετάσει τρόπους διαχείρισης της 

πολυπλοκότητας, της αύξησης της αποδοτικότη- 

 

 
 

τας, της μείωσης των δαπανών και της βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα με τη 

συνδρομή της τεχνολογίας. 

Πληροφορίες: 
http://www.arabfuturecities.com/ 
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Ετήσιο Συνέδριο Ενεργειακών Πόλεων 

(Ρίγα, 23-25 Απριλίου) 

 

Η πραγματική πρόκληση παγκοσμίως για τις 

σύγχρονες πόλεις είναι η αναζήτηση τρόπων 

άμεσης και αποδοτικής χρήσης των αποκεντρω - 

 

 
 

μένων και αειφόρων πηγών ενέργειας. Η 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 

2014 φιλοξενεί το ετήσιο συνέδριο του δικτύου 

των Ενεργειακών Πόλεων, το οποίο θα διερευνήσει 

επιτυχημένες στρατηγικές σε τοπικό επίπεδο. 

Πληροφορίες: 

http://riga2014.energy-cities.eu/ 

 

Αναμορφώνοντας την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση  

(Ντένβερ, 22-24 Απριλίου) 

 

Η αμερικανική πλατφόρμα Συμμαχία για την 

Καινοτομία διοργανώνει συνέδριο με επίκεντρο το  

 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο οφείλει 

να λειτουργήσουν οι φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και ειδικότερα εστιάζοντας στις 

οργανωτικές καινοτομίες, στις τεχνολογικές 

προόδους, στις επικοινωνίες και στην αριστεία 

στην υλοποίηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Πληροφορίες: 

http://www.tlgconference.org/index.aspx?page=1 

 

Ψηφιακή Καινοτομία για την 

Περιφερειακή Ανάπτυξη 

(Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου) 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – 

Αντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας, Νέων Τεχνολο-

γιών και Καινοτομίας, σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πλατφόρμα για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση (S3  Platform)  διοργανώνουν, 

 

 

με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της Ε.Ε, διεθνές συνέδριο με θέμα 

«Ψηφιακή Καινοτομία για την Περιφερειακή 

Ανάπτυξη» για να αναπτυχθούν θέματα, τα 

οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής 

επιχειρηματικότητας και αφορούν σε χρήσιμα 

εργαλεία καινοτομίας, όπως οι δημόσιες 

συμβάσεις καινοτομίας (innovation procurement) 

και τα κουπόνια Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Καινοτομίας (ICT innovation 

vouchers).  

Πληροφορίες: 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-

innovation-workshop 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Η Διακήρυξη των Αθηνών 

Μια εδαφική προοπτική για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

 

Κατά τη διάρκεια της 6ης Ευρωπαϊκής Συνόδου 

των Περιφερειών και των Πόλεων που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (7-8 Μαρτίου 

τ.ε.), το Προεδρείο της Επιτροπής των 

Περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τρέχουσες προετοιμασίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τον προκαταρκτικό  απολογισμό 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ενόψει του 

Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2014 και 

την πληρέστερη ενδιάμεση επανεξέταση της 

στρατηγικής που έχει προγραμματιστεί για το 

2015, υιοθέτησε ομόφωνα  τη Διακήρυξη των 

Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει μεταρρυθμιστικό 

σχέδιο επτά σημείων για μια ανανεωμένη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» που να βασίζεται 

σε ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις και 

μεγαλύτερη οικείωση της στρατηγικής αυτής εκ 

μέρους όλων των επιπέδων της δημόσιας 

διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, το Προεδρείο της 

Επιτροπής των Περιφερειών ζητεί: 

 Να εξασφαλισθεί η τοπική διάσταση στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή των Εθνικών 

Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων στο 

πλαίσιο εταιρικών σχέσεων. 

 Η πολυεπίπεδη διαχείριση ως πρότυπο 

προσέγγισης για τη στρατηγική «Ευρώπη 

2020». 
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 Ευθυγράμμιση  του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

με ένα γνήσια μακροπρόθεσμο επενδυτικό 

προσανατολισμό στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020». 

 Αρτιότερη χρήση των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών για τον 

αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

ασκούμενων πολιτικών. 

 Κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις και 

εξασφάλιση ποιοτικότερων δαπανών. 

 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για 

την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-

cities-athens-declaration.aspx 

Περισσότερη καινοτομία σε μια Ευρώπη 

που έχει ακόμα μεγάλες περιφερειακές 

διαφορές 

Η Ευρώπη κλείνει το άνοιγμα της ψαλίδας 

σχετικά με την καινοτομία με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες και την Ιαπωνία, ωστόσο οι διαφορές 

ως προς τις επιδόσεις μεταξύ των κρατών 

μελών της ΕΕ εξακολουθούν να είναι μεγάλες και 

μειώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Σε 

περιφερειακό επίπεδο το άνοιγμα αυτό 

διευρύνεται, καθώς οι επιδόσεις στον τομέα της 

καινοτομίας έχουν επιδεινωθεί στο ένα πέμπτο 

περίπου των περιφερειών της ΕΕ. Αυτά είναι τα 

πιο βασικά αποτελέσματα του πίνακα 

αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ένωσης για το 

2014 και του πίνακα αποτελεσμάτων 

περιφερειακής καινοτομίας του 2014. 
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Η συνολική πρόοδος αποδίδεται στον ανοιχτό 

χαρακτήρα και στην ελκυστικότητα του 

ερευνητικού συστήματος της ΕΕ καθώς και στη 

συνεργασία ως προς την επιχειρηματική 

καινοτομία και στην εμπορική αξιοποίηση των 

γνώσεων, όπως υπολογίζεται με έσοδα από 

άδειες και ευρεσιτεχνίες από το εξωτερικό. 

Ωστόσο, η αύξηση των δημοσίων δαπανών για 

την έρευνα και την ανάπτυξη αντισταθμίστηκε 

από μια μείωση των επενδύσεων 

επιχειρηματικού κεφαλαίου και με επενδύσεις 

σε εταιρείες που δεν σχετίζονται με την έρευνα 

και την ανάπτυξη.  

Φέτος ο πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας 

της Ένωσης συνοδεύεται από τον πίνακα 

αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας του 

2014, ο οποίος παρέχει συγκριτική αξιολόγηση 

των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας σε 

190 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

Νορβηγίας και της Ελβετίας, με τη χρήση 

περιορισμένου αριθμού δεικτών για την έρευνα 

και την καινοτομία. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation

/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm 

 

Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

1994-2014 

 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την 

ίδρυση του Κογκρέσου Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, δημοσιεύθηκε πρόσφατα ένας μικρός 

απολογισμός της δράσης του πλέον 

αντιπροσωπευτικού οργάνου του υποεθνικού 

επιπέδου διοίκησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 

 

 

Η συνολική κατάταξη στην ΕΕ παραμένει 

σχετικά σταθερή, η Σουηδία βρίσκεται στην 

κορυφή, και την ακολουθούν η Δανία, η 

Γερμανία και η Φινλανδία — οι τέσσερις χώρες 

που επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και 

την καινοτομία. Οι χώρες που σημειώνουν τη 

μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάταξή τους είναι 

η Πορτογαλία, η Εσθονία και η Λετονία. 

Αντίθετα, οι επιδόσεις της Κροατίας, της 

Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, της 

Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της 

Μάλτας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της 

Σλοβακίας και της Ισπανίας, είναι χαμηλότερες 

σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Πρόκειται για 

χώρες με «μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία». 

Οι πλέον καινοτόμες χώρες έχουν καλές 

επιδόσεις και βρίσκονται ξεκάθαρα πάνω από 

το μέσο όρο της ΕΕ σε όλους τους τομείς ― από 

την έρευνα και τα συστήματα ανώτερης 

εκπαίδευσης, τις δραστηριότητες καινοτομίας 

στις επιχειρήσεις και τη διανοητική ιδιοκτησία 

έως την καινοτομία στις ΜΜΕ και τα οικονομικά 

αποτελέσματα, κάτι που μαρτυρά 

ισορροπημένα εθνικά συστήματα έρευνας και 

καινοτομίας.  

 

 

 
 

16       



 
17 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
,,,   

   

4/2014       Τεύχος 46      

Ο Ευρωπαϊκής Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας 

(ΕΧΤΑ) και το πρόσθετο πρωτόκολλο για τη 

συμμετοχή των πολιτών, η Σύμβαση της 

Μαδρίτης για τη διασυνοριακή συνεργασία και 

τα τρία πρόσθετα πρωτόκολλά της, το Πλαίσιο 

Αναφοράς για την Περιφερειακή Δημοκρατία, ο 

Ευρωπαϊκός Χάρτης των Περιφερειακών και 

Μειονοτικών Γλωσσών, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης 

για τη Συμμετοχή της Νεολαίας στη δημοτική και 

περιφερειακή ζωή, η Σύμβαση για τη Συμμετοχή 

των Αλλοδαπών στη δημόσια ζωή σε τοπικό 

επίπεδο είναι μερικά από τα σημεία αναφοράς 

στην 20ετή θεσμική διαδρομή αυτού του 

οργάνου. Η οικουμενική εφαρμογή των αρχών 

του ΕΧΤΑ, που ήδη απαριθμεί 47 προσχωρούντα 

κράτη-μέλη, και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

χώρου με κοινά πρότυπα για την τοπική 

δημοκρατία αποτελούν το νέο στοίχημα του 

Κογκρέσου. 

Πληροφορίες: 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?co

mmand=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImag

e=2487661&SecMode=1&DocId=2123170&Usage

=2 
 

 Σημαντικές ανισότητες μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών Περιφερειών 

 

Στις 21 Μαρτίου τ.ε., η Eurostat έδωσε στη 

δημοσιότητα τα τελευταία στατιστικά στοιχεία 

αναφορικά με το κατά κεφαλή περιφερειακό 

ΑεγχΠ σε Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (PPS). Η 

περιφέρεια Inner London της Αγγλίας με 328% 

του μέσου ευρωπαϊκού ΑεγχΠ είναι η 

πλουσιότερη περιφέρεια, ενώ η Severozapaden 

της Βουλγαρίας με 26% είναι η φτωχότερη. Με 

βάση τα νέα στοιχεία και τα κριτήρια που 

καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι 

περιφέρειες  Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας 

και Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι δικαιούχοι 

της υψηλότερης χρηματοδότησης γιατί θα 

ενταχθούν στο στόχο "Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες". Οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, 

Πελοποννήσου, Ιόνιων Νησιών, Δυτικής 

Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας θα 

ανήκουν  στη  νέα   κατηγορία  "Μετάβασης"  με 

 

 

 

περιορισμένη ενίσχυση, ενώ η Αττική και το 

Νότιο Αιγαίο θα ενταχθούν στις "πλέον 

αναπτυγμένες περιφέρειες" και θα είναι  

αποδέκτες 1,375 δισ. ευρώ ως ειδική πρόσθετη 

χρηματοδότηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι για 

πρώτη φορά έχει προβλεφθεί η επανεξέταση της 

κατηγοριοποίησης των περιφερειών, που θα 

γίνει το 2016. 

 

Πληροφορίες:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLI
C/1-21032013-AP/EN/1-21032013-AP-EN.PDF 
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Βελτίωση των προϋποθέσεων για την 

επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών 

 

Σε πρόσφατη μελέτη, που παρουσιάστηκε στην 

Επιτροπή "Παιδείας και Πολιτισμού" του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνεται η 

αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας αναφορικά 

με την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που 

έχουν απομακρυνθεί παράνομα από την 

επικράτεια των Κρατών Μελών. Η μελέτη εκτιμά 

 

  
 

ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το πεδίο 

εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας για τα 

πολιτιστικά αγαθά με καλλιτεχνική, ιστορική ή 

αρχαιολογική αξία, που χαρακτηρίζονται ως 

«εθνικοί θησαυροί». Επίσης, προτείνει μέτρα που 

αποβλέπουν στη βελτίωση της συνεργασίας των 

εθνικών αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν 

φαινόμενα αρχαιοκαπηλίας και παράνομης 

εμπορίας, καθώς και στη μείωση του κόστους 

για την επιστροφή των κλεμμένων πολιτιστικών 

αγαθών. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/w

orkshop/join/2013/513983/IPOL-

CULT_AT(2013)513983_EN.pdf 

 
 

Νέος οδηγός για τη χρηματοδότηση 

ενεργειακών έργων σε αγροτικές 

περιοχές 
 

Ο νέος οδηγός χρηματοδότησης, που 

δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της 

διευρωπαϊκής πλατφόρμας συνεργασίας για το 

μέλλον της ενέργειας στις αγροτικές περιοχές 

(Future of Rural Energy in Europe), έχει ως στόχο 

να βοηθήσει τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές, καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού 

τομέα στην εξεύρεση των κατάλληλων 

χρηματοδοτήσεων κατά την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο (2014-2020). 

 

 
 

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τον οδηγό, προκειμένου να 

εντοπίσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την 

αντίστοιχη αρμόδια αρχή που θα τους παράσχει 

περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία 

υποβολής των αιτήσεων. 

Πληροφορίες: 

http://www.rural-energy.eu/funding#.UnoEoxY-

bSw 
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Μέτρα Απλούστευσης για τη Διαχείριση 

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Ως συνέχεια της Ανακοίνωσης της 8ης 

Φεβρουαρίου 2012 αναφορικά με το Θεματολόγιο 

Απλούστευσης για το ΠΔΠ 2014-2020, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα (4 

Μαρτίου τ.ε.) τον Τελικό Πίνακα Απλούστευσης 

των κοινοτικών κανόνων για τις χρηματοδοτή - 

 

  

 

σεις για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τις 

πόλεις, τις περιφέρειες, τους ερευνητές και τις 

ΜΚΟ. Μαζί με την υιοθέτηση του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και των 

επιμέρους τομεακών προγραμμάτων, οι 

ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα κράτη-μέλη καλούνται 

μέσα από 120 τεχνικά μέτρα απλούστευσης να 

συνεχίσουν τις προσπάθειες διευκόλυνσης της 

συμμετοχής των δικαιούχων στις κοινοτικές 

επιδοτήσεις. 

Πληροφορίες: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

209_en.htm 

 

Νέο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 

 

Το Συμβούλιο των Υπουργών για την 

Απασχόληση, την Κοινωνική Πολιτική την Υγεία 

και τους Καταναλωτές υιοθέτησε πρόσφατα τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 για τη δημιουργία 

Ταμείου για να βοηθήσει τους απόρους στην ΕΕ. 

Το Ταμείο  θα  υποστηρίξει  τα  συστήματα  των  

 

 

 

κρατών μελών μέσω των οποίων διανέμονται 

τρόφιμα στους απόρους και ρούχα και άλλα 

βασικά αγαθά στους αστέγους και τα παιδιά που 

υποφέρουν από σοβαρές υλικές στερήσεις. Στην 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο θα δοθούν 

περίπου 3,83 δισ. ευρώ στα κράτη-μέλη, 

καλύπτοντας το 85% των εθνικών προγραμμάτων 

τους για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στο 

πλαίσιο του Ταμείου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

αίτηση χρηματοδότησης για επιχειρησιακά 

προγράμματα που καλύπτουν την περίοδο 2014 

έως 2020, και υποστηρίζουν συστήματα 

διανομής, μέσω οργανώσεων-εταίρων, τροφίμων 

στους απόρους και ρούχων και άλλων βασικών 

αγαθών (όπως παπουτσιών, σαπουνιού και 

σαμπουάν). Το Ταμείο προσφέρει ευελιξία στα 

κράτη-μέλη για την επιλογή του είδους της 

βοήθειας και του τρόπου προμήθειας και 

διανομής των αγαθών. 

Πληροφορίες: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

230_en.htm?locale=en 

 

Η Λιουμπλιάνα νικήτρια του Βραβείου για 

την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας 2013 

Η Λιουμπλιάνα ανακηρύχθηκε τελικά νικήτρια του 

βραβείου για την ευρωπαϊκή εβδομάδα 

κινητικότητας για το 2013, ως επιστέγασμα των 

προσπαθειών της να προωθήσει την αειφόρο 

κινητικότητα και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για 

τη σημασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

αέρα για τους μαθητές των σχολείων.  
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Στο πλαίσιο της διοργάνωσης 250 εκδηλώσεων, 

η δημοτική αρχή είχε ενεργούς συμπαραστάτες 

μαθητές 29 δημοτικών σχολείων και 16 

νηπιαγωγείων, ενώ για την ‘ημέρα χωρίς 

αυτοκίνητα’, η Λιουμπλιάνα απαγόρευσε την 

πρόσβαση οχημάτων ιδιωτικής χρήσης σε μια 

από τις κεντρικές λεωφόρους, την Slovenska 

Street, στην οποία καθημερινά παρατηρείται 

κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

Πληροφορίες: 

http://www.mobilityweek.eu/award/ 

 

Η Κατάσταση των Πόλεων της Νοτιο-

Ανατολικής Ευρώπης 

 

Το  πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Ανθρώπινους Οικισμούς (UN-HABITAT) αναλύει 

τις διάφορες τάσεις των πόλεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο, δημοσιεύοντας τις εκθέσεις του στη 

σειρά ‘State of Cities’.  

Πρόσφατα εκδόθηκε η έκθεση για τις πόλεις της 

Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, μιας περιφέρειας 

23 κρατών, όπου τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο 

της τοπικής δημοκρατίας. 

Στα συμπεράσματα του κειμένου της σχετικής 

έκθεσης διαπιστώνεται ότι στην αρχή της 

δημοκρατικής μετάβασης υπήρχε εμπεδωμένη η 

πίστη ότι η τοπική δημοκρατία και η ελεύθερη 

αγορά θα δημιουργούσαν προϋποθέσεις για την 

επίλυση όλων των αστικών θεμάτων. 

Ωστόσο, αυτό αποδείχθηκε λαθεμένη αντίληψη, 

διότι η αλλαγή βασίστηκε σε μια βιαστική, καθό- 

 

λου μακροπρόθεσμη πολιτική και ένα αντίστοιχο 

θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, 

αφενός, ο βραχυπρόθεσμος ορίζοντας της 

διακυβέρνησης στην συγκεκριμένη περιφέρεια της 

Ευρώπης έχει οδηγήσει σε έναν κατακερματισμό 

των περιφερειακών και εθνικών πολιτικών για την 

αστική ανάπτυξη, και αφετέρου, η γοργή 

αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, παράλληλα με τη 

βραδεία οικονομική αποκέντρωση πόρων δεν 

έχουν επιτρέψει στους ΟΤΑ να  ασκήσουν 

αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους. Δεν 

λείπουν φυσικά οι περιπτώσεις υπερ-

συγκεντρωτικών εθνικών διοικήσεων που 

κατέστησαν αναποτελεσματικές τις 

δρομολογούμενες διαδικασίες αποκέντρωσης. 

Πληροφορίες: 

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx

?publicationID=3504 

 

 

http://www.mobilityweek.eu/uploads/pics/EMW_Award_2013.jpg
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Διεθνή Θέματα  

 

Σχεδιασμός, Δικτύωση και 

Χρηματοδότηση 
 

Η Παγκόσμια Τράπεζα διεξήγαγε 

επιθεωρήσεις σε θέματα αστικοποίησης σε 

12 χώρες με σκοπό την αποτύπωση 

πολιτικών και δράσεων που θα συμβάλουν 

στην επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι πόλεις των 

αναπτυσσόμενων χωρών. 

 

 

 

Σε αυτό το πλαίσιο δημοσίευσε μια μελέτη 

που αφορά ένα πρακτικό πλαίσιο για την 

αειφόρο αστικοποίηση στη βάση τριών 

πυλώνων. Αυτό το πλαίσιο έχει 

αναμορφώσει την αστική ατζέντα στην 

Κολομβία, το Βιετνάμ, την Ινδία και την 

Ουγκάντα. 

Πληροφορίες: 

http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSCont

entServer/WDSP/IB/2013/01/24/000333037_2

0130124112533/Rendered/PDF/NonAsciiFileN
ame0.pdf 

Οι Αφρικανικές Πόλεις σε Μετάβαση 
 

 

Η τρίτη έκδοση της έκθεσης για τις αφρικανικές 

πόλεις δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το 

πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους 

ανθρώπινους οικισμούς στο πλαίσιο της 5ης 

υπουργικής συνόδου των αφρικανικών κρατών 

για τη Στέγαση και την Αστική Ανάπτυξη που 

πραγματοποιήθηκε στο Τσαντ. Το κείμενο της 

έκθεσης  αναλύει  τις  αφρικανικές  πόλεις   στο  

 

 

 

πλαίσιο των παγκόσμιων μεταβαλλόμενων 

συνθηκών και αποβλέπει στην ανάδειξη της 

ανάγκης για ριζικά διαφορετικά αναπτυξιακά 

οράματα που θα  καθοδηγήσουν την αειφόρο 

αστική μετάβαση στην Αφρική τις επόμενες 

δεκαετίες. 

Πληροφορίες:  

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.as
px?publicationID=3528 
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με τον περιορισμό των παρεμπιπτόντων 

αλιευμάτων ειδών που κινδυνεύουν, 

απειλούνται ή προστατεύονται, και με τη 

μείωση της αλιευτικής πίεσης σε 

ευαίσθητα ενδιαιτήματα.  

Με τη διαβούλευση αυτή θα διαπιστωθούν οι 

απόψεις των κυριότερων ενδιαφερόμενων μερών 

όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης αυτών των 

στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ίδια τα 

μέτρα όσο και τη δομή της ισχύουσας 

διακυβέρνησης. 

 

Προθεσμία: 25 Απριλίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/

consultations/technical-measures/index_el.htm 

 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα για το 2020 

και Αποδοτικό Ενεργειακό Πλαίσιο 

Πολιτικής για το 2030 

 

Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι η 

συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τα θέματα 

που αφορούν τις ενεργειακές πολιτικές και τα 

μέτρα για το 2020 και το 2030 και ειδικότερα σε 

σχέση με το στόχο για την ενεργειακή 

αποδοτικότητα για το 2020 σύμφωνα με το 

άρθρο 3 (2) της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Επίσης, οι απόψεις 

αυτές θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της 

Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

«Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 

2030» όπου αναπτύσσεται πλαίσιο μελλοντικών 

πολιτικών της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα 

και δρομολογείται διαδικασία η οποία θα 

συμβάλει σε κοινή συναίνεση για τον τρόπο 

προώθησης αυτών των πολιτικών στο μέλλον.  

 

Προθεσμία: 28 Απριλίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultation
s/20140428_eed_2020_2030_en.htm 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 
  

Νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων στην 

αναθεωρημένη κοινή αλιευτική πολιτική  

 

Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει κυρίως να 

στηρίξει τους στόχους της αναθεωρημένης ΚΑΠ. 

Τα τεχνικά μέτρα αποτελούν κύριο εργαλείο για 

την επίτευξη αυτών των στόχων. Το νέο πλαίσιο 

θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω της 

απλούστευσης της αλιευτικής πολιτικής, η 

οποία έχει επικριθεί ως υπερβολικά περίπλοκη 

και δύσκολη στην εφαρμογή της. 

Αυτός ο γενικός στόχος πολιτικής θα επιτευχθεί 

μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων: 

 Θέσπιση απλουστευμένου ρυθμιστικού 

πλαισίου που θα επιτρέπει την 

περιφερειοποίηση των τεχνικών μέτρων.  

 Μείωση και αποφυγή ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων, με τη βελτίωση των 

αλιευτικών εργαλείων και τη λήψη 

αποτελεσματικών μέτρων χωρικής και 

χρονικής χροιάς.  

 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 

αλιευτικών εργαλείων στο οικοσύστημα,  
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

 

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical 

Guide 

Ημερομηνία: 9-11 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5416 

 

European Public Procurement Reform: The New 

Directives 

Ημερομηνία: 10-11 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5402 

 

National and Regional Parliaments in the European 

Union: Post-Lisbon Practices and Upcoming 

Challenges 

Ημερομηνία: 10-11 Απριλίου  

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=547 

 

Change in Public Administration? Yes We Can! 

Ημερομηνία: 14-15 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5462 
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   Successful Preparation and Implementation of 

Projects under EU External Financial Assistance (IPA & 

ENI) 

Ημερομηνία: 14-15 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5471 

 

EU Economic Governance and the European Semester 

- How Does It Work And How Does It Impact National 

Policies? 

Ημερομηνία: 23 Απριλίου 

Τόπος: Βρυξέλλες 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5554 

 

European Public Procurement, Public-Private 

Partnerships (PPP) and Concessions 
Ημερομηνία: 24-25 Απριλίου  

Τόπος: Ντουμπρόβνικ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5408 

 

Delegated and Implementing Acts: Practical 

Challenges and Legal/Institutional insights 

Ημερομηνία: 28 Απριλίου 

Τόπος: Βρυξέλλες 

Πληροφορίες: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5511 

 

Internal and External Audit of the EU Funded 

Programmes and Projects 

Ημερομηνία: 28-30 Απριλίου  

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5460 

 

Evaluating EU Structural Funds support for Business 

growth and innovation: moving from 2007-2013 to 

2014-2020 

Ημερομηνία: 28-29 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5517 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5402
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=547
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Local Government in Europe. The ‘Fourth 

Level in the EU Multilayered System of 

Governance 

  

 

 

Σελ.448 

C.Panara, M.R.Varney (επιμ.) 

Εκδ. Routledge, 2013 

Το ανωτέρω έργο εξετάζει το ρόλο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης σε 13 κράτη-μέλη της ΕΕ (μεταξύ 

των οποίων περιλαμβάνεται και η χώρα μας) και 

ειδικότερα το βαθμό αυτοτέλειας των φορέων της. 

Η προσέγγιση είναι συγκριτική στη βάση 

ερωτηματολογίων. Επίσης, γίνεται μνεία σε όλες 

τις πρόσφατες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

(μέχρι το Νοέμβριο του 2012), καθώς και στον 

αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στις οικείες 

τοπικές αρχές. 

 

 

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στην   

Ελλάδα  
 

 

Σελ.106 

Συντακτική Επιτροπή: 

Ν.Μαραβέγιας, Α. Μοσχονάς & Θ. Σακελλαρόπουλος 

Εκδ. ΔΙΟΝΙΚΟΣ 

 

Κυκλοφόρησε το 16ο τεύχος του Επιστημονικού 

Περιοδικού Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη με 

κεντρικό θέμα τα συμβούλια ένταξης μεταναστών 

στην Ελλάδα. Μεταξύ των ζητημάτων που 

αναπτύσσονται είναι η συμβολή των μεταναστών 

στην ελληνική οικονομία, τα Συμβούλια Ένταξης 

Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης 

υπηκόων τρίτων χωρών, ο ρόλος των Συμβουλίων 

Ένταξης Μεταναστών στη συνύπαρξη 

ετερόθρησκων πληθυσμών σε τοπικό επίπεδο,  η 

ατελής λειτουργία ενός σημαντικού θεσμού για την 

αυτοδιοίκηση κ.α. Η συντριπτική πλειονότητα των 

άρθρων είναι προϊόν ερευνών που διεξήχθησαν στο 

πλαίσιο υλοποίησης δράσεων που 

χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών (ετήσια 

προγράμματα 2010 και 2011). 
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Ε λλην ική

 

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 
 

Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας κειμένων, έκδοσης και πληροφορίες:  
 

Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
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EDITORIAL 

 

Με αφορμή το πρόσφατο ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 

την τροποποίηση της διοργανικής 

συμφωνίας της 23ης Ιουνίου 2011 για 

το Μητρώο Διαφάνειας και την 

εξαίρεση από την εγγραφή σε αυτό 

των δήμων και των περιφερειών (όχι 

όμως των ενώσεων και των δικτύων 

τους), αλλά και ενόψει των 

αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου 

στη χώρα μας, παραμένει ζητούμενο 

ακόμη η υιοθέτηση ενός κώδικα 

δημόσιας ηθικής για τους αιρετούς 

εκπροσώπους της τοπικής και 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Υπεν-

θυμίζουμε ότι το Κογκρέσο των 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 

1999 έχει υιοθετήσει  τη Σύσταση 

υπ’αριθ.60 που περιέχει έναν 

Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς για 

την πολιτική ακεραιότητα των 

αιρετών εκπροσώπων σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Τρία χρόνια 

αργότερα, η  Διευθύνουσα Επιτροπή 

Τοπικής και Περιφερειακής Δημοκρα-

τίας δημοσιοποίησε στην Σύνοδο της 

25ης Νοεμβρίου 2002 το Εγχειρίδιο 

Καλών Πρακτικών για τη Δημόσια 

Ηθική σε Τοπικό Επίπεδο, το οποίο 

υιοθετήθηκε τελικά την άνοιξη του 

2004, και έκτοτε πολλά κράτη-μέλη 

του Συμβουλίου της Ευρώπης (όχι 

όμως η χώρα μας) έχουν ετοιμάσει ή 

ετοιμάζουν εγχειρίδια για τη δημόσια 

ηθική σε τοπικό επίπεδο, 

προσαρμόζοντας τις συστάσεις του 

στις δικές τους ιδιαιτερότητες.  
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Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα επιδιωχθεί 

μέσω τριών αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων 

που αφορούν στα εξής: 

 Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent 

Science): Επιστημονική έρευνα 

παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την 

προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων 

επιστημόνων. 

 Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial 

Leadership): Στρατηγική επένδυση σε 

τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνο-

λογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή 

ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων 

επιχειρήσεων.  

 Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal 

Challenges):  Αντιμετώπιση σημαντικών 

κοινωνικών προκλήσεων, όπως η 

γήρανση πληθυσμού, η εξάντληση 

ενεργειακών πόρων, και η αντιμετώπιση 

κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτού 

του πυλώνα του προγράμματος θα 

υποστηριχθούν τα «έργα-φάροι» των 

έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων στους 

τομείς της ενέργειας, των ΤΠΕ και των 

μεταφορών. 

Κύριος στόχος της τρέχουσας πρόσκλησης είναι η 

ανάδειξη και ανάπτυξη ισόρροπων και 

ολοκληρωμένων λύσεων στις δράσεις για την 

ενέργεια, τις μεταφορές και τις ΤΠΕ μέσω 

συμπράξεων μεταξύ δήμων και βιομηχανιών. Αυτές 

οι δράσεις θα αποτελέσουν τα «έργα-φάρους» στο 

πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης που 

ενσωματώνει τους τρεις τομείς, στοχεύοντας 

κυρίως στην επίδειξη μεγάλης κλίμακας λύσεων 

Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων στο αστικό 

περιβάλλον, όπου υφιστάμενες τεχνολογίες 

ενσωματώνονται με καινοτόμο τρόπο. 

 

Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

 

1. «HORIZON 2020» για την Έρευνα και 

την Καινοτομία, 2014-2020:        

Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1291/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη 

θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την 

καινοτομία (2014-2020), το πρόγραμμα θα 

συμβάλει κατά γενικό στόχο στην οικοδόμηση 

μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας που 

βασίζονται στη γνώση και την καινοτομία σε 

ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και 

της καινοτομίας και συμβάλλοντας στην 

επίτευξη των στόχων της έρευνας και της 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου και του 

στόχου του 3% της ΑΕγχΠ για την έρευνα και την 

ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020. 

Με τον τρόπο αυτόν θα στηρίξει την υλοποίηση 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη 

και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

(ΕΧΕ).  
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Οι προτάσεις των δικαιούχων θα πρέπει να 

αφορούν στα εξής πεδία: 

 Αστικά διαμερίσματα χαμηλής ή 

μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας: 

ενσωμάτωση και διαχείριση (α) της 

προσφερόμενης ενέργειας με αξιοποίηση 

τοπικών πόρων και της συμμετοχής των 

καταναλωτών, (β) της αποδοτικής 

ανακαίνισης υπαρχόντων κτισμάτων (με 

χρήση ανανεώσιμων υλικών), με ιδιαίτερη  

έμφαση σε κατοικίες, (γ) των χρήσεων 

ΤΠΕ για το σχεδιασμό και τη συνολική 

διαχείριση των συστημάτων ενέρ-

γειας/μεταφορών. 

 Ολοκληρωμένες υποδομές μέσω της 

ενσωμάτωσης φυσικών υποδομών (οδικοί 

άξονες, βιομηχανικές περιοχές) για τη 

δημιουργία νέων τύπων υποδομών για 

εναλλακτικές χρήσεις. 

 Αειφόρος αστική κινητικότητα μέσω της 

ενσωμάτωσης υποδομών ενέργειας και 

καυσίμου με μέσα μεταφοράς που 

κινούνται με εναλλακτικούς φορείς 

ενέργειας για δημόσιες και ιδιωτικές 

μεταφορές. Εδώ, θα πρέπει να 

αξιολογηθούν οι επιπτώσεις από τη 

διαχείριση της ενέργειας, και στην 

περίπτωση της ηλεκτροκίνησης, ο 

αντίκτυπος στο δίκτυο ηλεκτρικής 

ενέργειας, η ανάπτυξη του μεγάλου 

αριθμού των οχημάτων ή/και το 

εναλλακτικό καύσιμο. 

 

Εκτός των ανωτέρω πεδίων, οι προτάσεις θα 

πρέπει να διαθέτουν μια στρατηγική για την 

υποστήριξη της εμπορικής αξιοποίησής τους. 
 

Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευση των αρχών, τη 

συμμετοχή των πολιτών, τη βελτιστοποίηση των 

ρυθμιστικών πλαισίων, τα μέτρα για ανοιχτά 

και συνεπή δεδομένα, τη δημοσιοποίηση και την 

αξιοποίηση του δυναμικού των παγκόσμιων 

αγορών. Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 

«έργα-φάροι» θα πρέπει να εδράζονται σε 

εταιρικό σχήμα συνεργασίας μεταξύ 

βιομηχανιών, ακαδημαϊκών και πόλεων, να 

ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών και να 

διασφαλίζουν διάχυση των αποτελεσμάτων και 

χρηματοδότηση από διάφορες πηγές (ενωσιακή, 

εθνική, περιφερειακή χρηματοδότηση και 

ιδιωτικές επενδύσεις). 

Πιο συγκεκριμένα, κάθε έργο θα πρέπει: 

 Να υλοποιηθεί μεταξύ 2-3 πόλεων ή 

κοινοτήτων («πόλεις-φάροι»). 

 Να εμπλέκει εκπροσώπους της 

βιομηχανίας, των δημοτικών αρχών, των 

καταναλωτικών οργανώσεων, της 

ερευνητικής κοινότητας και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 Να περιλαμβάνει και 2-3 «πόλεις-

μιμητές» (follower cities).  

 Να στηρίζεται σε δράσεις οι οποίες 

αποτελούν μέρος ενός φιλόδοξου αστικού 

σχεδίου.  

 Να διασφαλίσει τη χρηματοδότησή του 

από ιδιωτικούς πόρους αλλά και από 

κοινοτικές πηγές (π.χ. διαρθρωτικά 

ταμεία) και εθνικούς/περιφερειακούς 

πόρους. 
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 Να επιδείξει ελκυστικά επιχειρησιακά 

σχέδια που επιτρέπουν τη διάδοση, σε 

μεγάλη κλίμακα, δράσεων για την 

οικονομική ανάκαμψη σε πόλεις 

διαφορετικών μεγεθών, οικονομικών και 

κλιματολογικών συνθηκών με σκοπό την 

ενίσχυση του δυναμικού της απήχησης 

και της επιτυχούς μίμησης. 

 Να εμπλέξει τους εκπροσώπους των 

βιομηχανιών και των πόλεων σε δράσεις 

επιτυχούς ανάδειξης είτε στο πλαίσιο 

της οικείας χωρικής τους επικράτειας 

είτε στις «πόλεις-μιμητές» των 

αναληφθεισών δράσεων. 

 Να εδράζεται σε εταιρικά σχήματα, τα 

οποία διαθέτουν ξεκάθαρα 

προσδιορισμένη δομή με ρόλους και 

ευθύνες για όλες τις εμπλεκόμενες 

νομικές οντότητες. 

Κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που 

εδρεύει σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ή 

τα συνδεδεμένα κράτη αποτελεί επιλέξιμο 

φορέα για την εν λόγω πρόσκληση. Εν 

προκειμένω, στο πλαίσιο των συνεργατικών 

έργων απαιτείται η δημιουργία μιας σύμπραξης 

(με την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών 

μεταξύ των εταίρων) με τη συμμετοχή 

τουλάχιστον 3 ανεξάρτητων νομικών προσώπων 

που διαθέτουν την έδρα τους σε διαφορετικό 

επιλέξιμο κράτος του προγράμματος. 

 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται 

για την παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων ανέρχεται σε 90,32 εκατ. ευρώ. Η 

επιδότηση αποτελεί ένα συνδυασμό 

αποζημίωσης επιλέξιμων δαπανών και 

χορήγησης κατ’ αποκοπή ποσών.  Το ύψος της 

κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται στο 70% της 

συνολικής δαπάνης (με εξαίρεση τις μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις όπου καλύπτεται 

100% η σχετική δαπάνη). 

Προθεσμία: 7 Μαΐου 

Πληροφορίες: 

Εθνικό Σημείο Επαφής:  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,  

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα,  

τηλ.: 2107273925, e-mail: horizon2020@ekt.gr  

Ιστοσελίδα προγράμματος: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d

esktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-

2014.html#tab1 

 

2. Erasmus+, 2014-2020 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο 

πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, 

στοχεύει στη βελτίωση των  δεξιοτήτων  και  της 

απασχολησιμότητας, καθώς και στον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα 

διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του 

θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι 

αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά 

επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη 

δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς 

αυτούς. 
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Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια 

Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να 

επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική 

πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις 

εθελοντισμού στο εξωτερικό. Επίσης, το 

πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές 

συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών 

στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 

και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η 

συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της 

εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με 

απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις 

δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. 

Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη 

υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται 

ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι 

αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το 

Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες 

συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού. 

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη: 

α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου 

στον τομέα της εκπαίδευσης˙  

β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για 

την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση («ΕΚ2020»), συμπεριλαμ-

βανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων 

αναφοράς˙ 

γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης˙  

δ) των συνολικών στόχων του ανανεωμένου 

πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα 

της νεολαίας (2010 -2018)˙  
 

5       

ε) του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 

διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον 

μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο 

εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό˙ και  

στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

καλύπτει, μεταξύ άλλων, την εξής δράση:  

 Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Ενίσχυση σε 

θέματα μεταρρύθμισης πολιτικής — 

Μελλοντικές πρωτοβουλίες. Πειραματική 

ευρωπαϊκή πολιτική στους τομείς της 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και της 

Νεολαίας: διακρατική συνεργασία για την 

εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών υπό την 

ηγεσία δημόσιων αρχών υψηλού 

επιπέδου. 

Προθεσμία: 20 Μαΐου 

Πληροφορίες: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/el/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_051_R_001

7_01&from=EN 

3. Παγκόσμιος Δήμαρχος 2014 

 

Το Ίδρυμα ‘Δήμαρχοι των Πόλεων’, η διεθνής 

δεξαμενή σκέψης για τα αστικά ζητήματα, 

δημοσίευσε πρόσφατα την 7η πρόσκληση για 

την υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο 

«Παγκόσμιος Δήμαρχος 2014». Το βραβείο 

απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε εκείνον το 

δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται τουλάχιστον στη 

δεύτερη θητεία του και έχει αποδεδειγμένα 

σημαντική συνεισφορά στην τοπική κοινότητα, 

έχοντας υλοποιήσει ένα όραμα για την πόλη του 

που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο και σε 

άλλες πόλεις διεθνώς.  

 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_el.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_el.htm
http://ec.europa.eu/sport/opportunities/index_el.htm


 
6 

 Εν προκειμένω, οι διοργανωτές του βραβείου 

αναζητούν εκείνους τους αιρετούς που 

διακρίνονται για την ηγεσία και το όραμα, τις 

διαχειριστικές τους ικανότητες, την 

αξιοπρέπεια, την κοινωνική ευαισθησία και την 

ικανότητά τους να παρέχουν ασφάλεια στους 

δημότες τους, σεβασμό στο περιβάλλον και 

αλληλεγγύη μεταξύ κοινοτήτων από διαφορετικό 

πολιτιστικό, εθνοτικό και κοινωνικό υπόβαθρο.  

Προθεσμία: Μέσα Μαΐου 

Πληροφορίες: 

http://www.worldmayor.com/contest_2014/world-

mayor-2014-nominations.html 

4. Πρότυπες Περιφέρειες Επίδειξης 

(Model Demonstrator Regions) για την 

ανάπτυξη σύγχρονων στρατηγικών 

συνεργατικών σχηματισμών          

(clusters strategies) 

 

H μονάδα «Συμπλέγματα φορέων και 

υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ)» της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σε όλες τις ευρωπαϊκές 

Περιφέρειες προκειμένου να αξιοποιήσουν, 

χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, τις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται 

από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 

Συνεργατικών Σχηματισμών (European Cluster 

Observatory) με σκοπό την καλύτερη  προώθηση 

της έννοιας του συνεργατικού σχηματισμού 

(cluster) για την ανανέωση του δυναμικού των 

επιχειρήσεών τους, την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των 

ΜΜΕ στην εδαφική επικράτειά τους. 

 

 
 

Οι περιφέρειες αναμένεται να υποβάλουν την 

αίτησή τους με μια 5σέλιδη πρόταση (concept 

note), η οποία θα πρέπει να περιγράφει τα εξής: 

 

 Τα συγκεκριμένα προβλήματα και τις 

ευκαιρίες στο πλαίσιο των οποίων θα 

υλοποιηθεί μια σύγχρονη πολιτική 

συνεργατικών σχηματισμών. 

 Το όραμα της περιφέρειας για την 

πολιτική των συνεργατικών 

σχηματισμών. 

 Την προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία 

των υποστηρικτικών υπηρεσιών του 

Παρατηρητηρίου. 

 Τη δέσμευση της περιφέρειας και τη 

φιλοδοξία υλοποίησης της προσέγγισης 

‘επίδειξης μεγάλης κλίμακας’ και των 

συστάσεων πολιτικής για τους 

συνεργατικούς σχηματισμούς του 

Παρατηρητηρίου. 

 

Οι επιλεγόμενες πρότυπες περιφέρειες 

επίδειξης θα λάβουν τις εξής υποστηρικτικές 

υπηρεσίες από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 

για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς: 

(α) Μια συνοπτική έκθεση αξιολόγησης η  οποία 

θα παρουσιάσει αναλυτικά τη σχετική σημασία 

και το δυναμικό των συνεργατικών σχηματισμών 

των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην 

εδαφική τους επικράτεια. 
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(β) Μια έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης 

αριστείας των ευρωπαϊκών συνεργατικών 

σχηματισμών. 

(γ) Διοργάνωση διήμερης συνάντησης 

αξιολόγησης από ομότιμους για την προαγωγή 

ενός μαθησιακού περιβάλλοντος στην 

περιφέρεια. 

(δ) Παροχή συστάσεων, λεπτομερούς σχεδίου 

δράσης και οδικού χάρτη για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων στην πρότυπη περιφέρεια. 

(ε) Προώθηση και προβολή της προσέγγισης 

‘επίδειξης μεγάλης κλίμακας’ μέσω των 

ιστοσελίδων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 

Συνεργατικών Σχηματισμών και της σχετικής 

ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του ενημερωτικού δελτίου και των 

ευρωπαϊκών συνεδρίων  για τους συνεργατικούς 

σχηματισμούς. 

Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί με όρους 

σαφήνειας και ποιότητας της περιγραφής (30%), 

συνάφειας (30%) και προσδοκώμενης απήχησης 

(30%). Δεν παρέχεται συγκεκριμένο πρότυπο 

εντύπου αίτησης, ενώ δεν θα γίνουν δεκτά 

παραρτήματα συνοδευτικά της πρότασης. Το 

αποτέλεσμα της επιλογής θα γίνει γνωστό στους 

ενδιαφερόμενους φορείς μέχρι το τέλος του 

Ιουνίου 2014.  

 

Προθεσμία: 12 Μαΐου 

Πληροφορίες: 

https://www.clustercollaboration.eu/model-
demonstrator-regions 

5. Διεθνές Βραβείο Guangzhou για την 

Αστική Καινοτομία 
 

Δήμοι και Περιφέρειες που υλοποιούν καινοτόμα 

έργα για την ένταξη μεταναστών, την ενίσχυση 

της συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια ζωή 

και την αύξηση της αποδοτικότητας στη 

διαχείριση των απορριμμάτων και της ενέργειας 

καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για 

το διεθνές βραβείο Guangzhou για την Αστική 

Καινοτομία που συνδιοργανώνεται σε διετή 

βάση από την κινεζική πόλη της Guangzhou και 

τα διεθνή δίκτυα των Ηνωμένων Πόλεων και 

Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και του Metropolis. Το 

εν λόγω βραβείο αναγνωρίζει την καινοτομία 

για τη βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής αειφορίας στις πόλεις και στις 

περιφέρειες σε διαφορετικούς τομείς: δημόσιες 

υπηρεσίες, οργάνωση και διοίκηση, συμμετοχή 

πολιτών στα κοινά, αειφορία κ.α. 

 

Τα έργα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα 

εξής κριτήρια: 

 Να εμπλέκουν μη κερδοσκοπική 

δραστηριότητα για την προώθηση 

κοινωνικών πρωτοβουλιών. 

 Να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ή να 

έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία δύο 

χρόνια. 

 Να προσκομίζουν επαρκή στοιχεία 

αναφορικά με τον σημαντικό αντίκτυπο ή 

την επίτευξη των στόχων τους. 

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν πόλεις 

και περιφέρειες από όλα τα κράτη αλλά μόνον 

σε 5 έργα θα δοθούν 20.000 δολάρια. 

Προθεσμία: 31Μαΐου 

Πληροφορίες: 

http://www.guangzhouaward.org/en/index.html 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Καινοτόμο Πρότυπο Διοίκησης & 

Διαχείρισης των Δήμων 

 

Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, η 

αυτοδιοίκηση αναμένεται να διαδραματίσει 

κομβικό ρόλο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

προς τον πολίτη. Η εγγύτητα του Δήμου ως 

φορέα διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτησή του από τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για κρατικές αρμοδιότητες, 

αλλά και για τοπικά θέματα.  

Με σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, οι 

αρμοδιότητές των ΟΤΑ σε θέματα υγείας, 

παιδείας, οργάνωσης και πληροφόρησης 

αυξάνονται σταδιακά όλο και περισσότερο. 

Λαμβάνοντας υπόψη και την τάση για 

αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στα παραπάνω 

θέματα από την κεντρική εξουσία, η τοπική 

αυτοδιοίκηση καλείται να ανταποκριθεί σε ένα 

νέο, δυναμικότερο ρόλο, καθώς αυξάνονται οι 

απαιτήσεις για εξυπηρέτηση σε μια σειρά από 

υπηρεσίες, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση 

των πολιτών. 

Στις καθημερινά αυξανόμενες απαιτήσεις, ο 

κάθε Δήμος για να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και 

την αποτελεσματικότητά του, οφείλει να 

δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

να ανταπεξέλθει με επάρκεια και με σταθερό 

γνώμονα πάντοτε την ικανοποίηση του πολίτη. 

 

Οι κύριοι άξονες επί των οποίων προσδοκάται 

ότι θα εστιάζεται η σύγχρονη διοίκηση των ΟΤΑ 

στη χώρα μας είναι οι ακόλουθοι πέντε (5): 

 

Άξονας 1: Δήμος-Πρότυπο με Ποιότητα και 

Διαδικασίες 

Ο αυτοδιοικητικός φορέας του μέλλοντος οφείλει 

να χαρακτηρίζεται από διαφανείς και καινοτόμες 

ενέργειες και διαδικασίες που διασφαλίζουν την 

ποιότητα ζωής του πολίτη και παράλληλα 

αξιοποιούν τις δημόσιες πολιτικές, τη σύγχρονη 

γνώση και τις εμπειρίες της διακυβέρνησης, 

προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου και 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πολίτες. 

Διαδικασίες όπως η εφαρμογή διεθνώς 

αναγνωρισμένων μοντέλων και προτύπων, όπως 

το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και τα διεθνή 

πρότυπα πιστοποίησης (ISO), ενισχύουν την 

τοπική και εθνική παρουσία και εμβέλειά του, 

καθιστώντας τον πρότυπο σύγχρονου Δήμου με 

ισχυρές προοπτικές για το μέλλον. Κυρίως όμως 

διευρύνουν τη διαπραγματευτική του εμβέλεια για 

τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, αλλά και το 

κύρος του ως φορέα για την προσέλκυση 

επισκεπτών και επενδυτών. Στην κατεύθυνση αυτή 

εντάσσεται και η αξιοποίηση του θεσμού των 

αδελφοποιήσεων των δήμων, όπως και της 

ένταξής τους σε διεθνή δίκτυα. Οι διαδικασίες 

αυτές παρέχουν σε κάθε Δήμο τη δυνατότητα να 

προάγουν με συστηματικό τρόπο διμερείς ή και 

πολυμερείς συνεργασίες, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν ομοειδή προβλήματα και να 

επιτύχουν στόχους αμφίδρομης ζωτικότητας. 

Παράλληλα, συμβάλλουν στην περαιτέρω 

ενίσχυση των εσωτερικών λειτουργιών του, 

ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή διοικητικής και 

αναπτυξιακής τεχνογνωσίας και προάγοντας την 

εξωστρέφειά του.  
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Άξονας 2: Τοπική Ποιότητα Ζωής με 

Αναβαθμισμένο Περιβάλλον 

 

Η πυκνή δόμηση, τα μεγάλα κυκλοφοριακά 

φορτία, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η έλλειψη 

πρασίνου και ελεύθερων χώρων και η συνολική 

υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος 

αποτελούν αναμφισβήτητα καίρια καθημερινά 

προβλήματα για την αυτοδιοίκηση και τους 

πολίτες. Η ανάγκη για αναζωογόνηση των 

πόλεων είναι σήμερα πιο εμφανής από ποτέ. 

Ένας Δήμαρχος που υιοθετεί ή σκοπεύει να 

εντάξει στο στρατηγικό του σχεδιασμό την 

προσέγγιση περί βιώσιμης ανάπτυξης, όπως και 

της ποιότητας ζωής και προστασίας του 

περιβάλλοντος, έχει ποικίλες ευκαιρίες να 

εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική 

πολιτική, βασιζόμενος στις πολυάριθμες 

ευκαιρίες χρηματοδότησης που του παρέχονται 

μέσα από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2017-2013, το χρηματοδοτικό 

πλαίσιο για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο για 

την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020, αλλά και 

το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, όπως και από άλλα ανταγωνιστικά 

προγράμματα της ΕΕ. Μέσω της προσέγγισης 

αυτής δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής, 

αξιοποίησης και εφαρμογής επιδοτούμενων 

προγραμμάτων που αφορούν συστήματα 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, παραγωγή 

πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, 

εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων, φωτισμό 

δημόσιων κτιρίων και δρόμων μέσω ηλιακής 

ενέργειας, καθώς και δημιουργία αιολικών 

πάρκων.  

 

Ενισχύονται φυσικά διαρκώς τα προγράμματα 

ανακύκλωσης, οι προμήθειες ενεργειακά 

αποδοτικών προϊόντων, οι πράσινες οικιστικές 

ζώνες, τα πράσινα δώματα κ.ά.  

 

Άξονας 3: Τοπική Υγεία και Πρόνοια με Ανθρώπινο 

Πρόσωπο 

 

Διασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή εθνικές 

δράσεις, κάθε Δήμος οφείλει να έχει τη 

δυνατότητα να προχωρήσει σε έργα και δράσεις 

δημιουργίας κατάλληλων υποδομών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη στήριξη της 

τοπικής κοινωνικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας 

πάντοτε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

περιοχής. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμες οι υποδομές 

για παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων, 

όπως Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης, Κέντρα 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Ξενώνες 

Κακοποιημένων Γυναικών ή Παιδιών, Λειτουργία 

Δημοτικού Ασθενοφόρου, Πρόγραμμα Προληπτικής 

Ιατρικής για την Παιδική και την 3η Ηλικία, 

Δημιουργία Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, 

Σύσταση Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης 

Μοναχικών Ατόμων, Ενεργή Προστασία Ευπαθών 

Κοινωνικών Ομάδων, κ.ά. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει 

να γίνει και στη νέα τάση συνεργασίας και 

συμπράξεων στο πλαίσιο της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης με εταιρείες και ΜΚΟ 

κοινωνικού χαρακτήρα. Αξιοποιώντας όλα τα 

διαθέσιμα μέσα ένας «ανθρώπινος Δήμος» που 

έχει σοβαρές προοπτικές για το μέλλον είναι σε 

θέση να αναπτύξει και να υλοποιήσει 

πολυδιάστατες κοινωνικές δράσεις με σκοπό την 

ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία, στον 

άνθρωπο και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
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Άξονας 4: Τοπικές Πρωτοβουλίες για Κοινωνική 

Ανάπτυξη με έμφαση στον Πολιτισμό και τον 

Αθλητισμό 

 

Βασική αποστολή της αυτοδιοίκησης είναι η 

διαμόρφωση ενός ειδικού πλαισίου πολιτικών, 

που θα υλοποιείται με διακριτές τοπικές 

πρωτοβουλίες και θα επικεντρώνεται στη 

δημιουργική απασχόληση των παιδιών, στην 

καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, και στη 

διάδοση της γνώσης και του πολιτισμού. Σε 

συνεργασία με τους ειδικούς, ανά περίσταση, 

δημοτικούς και άλλους φορείς ένας υπεύθυνος 

προς το κοινωνικό σύνολο Δήμος ιδρύει, 

υποστηρίζει και αναβαθμίζει διαρκώς υποδομές 

όπως Κέντρα Στήριξης για Ηλικιωμένους (ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ, ΛΕΦΙ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών, Βρεφικούς - Παιδικούς Σταθμούς, 

Αθλητικό Οργανισμό, Πνευματικό Κέντρο, 

Μουσεία, Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκη, Ωδείο, 

Θεματικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κ.ά.  

 

Άξονας 5: Ψηφιακός Δήμος με Καινοτόμες 

Λειτουργίες 

 

Κάθε Δημοτική Αρχή οραματίζεται να 

δημιουργήσει ένα Δήμο ισχυρό, κοντά στον 

πολίτη και με αυξημένα ανακλαστικά ως προς 

την ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Έχοντας 

αντιληφθεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές 

τεχνολογίες ενσωματώνονται ολοένα και 

περισσότερο στην καθημερινότητα του πολίτη, 

ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να κατανοήσει 

και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που 

προσφέρονται από τις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις πιθανές 

εφαρμογές τους σε ολόκληρο το φάσμα των 

δημοτικών υπηρεσιών. 

 

 

Κομβικό ζητούμενο για κάθε δήμο είναι η 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τον πολίτη μέσω της ευρείας χρήσης της 

πληροφορικής, των ευρυζωνικών και των 

ασύρματων δικτύων. Αντίστοιχο ζητούμενο είναι η 

καθιέρωση και ενδυνάμωση του διαδραστικού 

ρόλου του δημότη με την παροχή δυνατότητας 

άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης, ενημέρω-

σης και συμμετοχής στις αποφάσεις που τον 

αφορούν. 

Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως τα 

ασύρματα δίκτυα wi-fi ή wi-max, η εφαρμογή 

γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων GIS, η 

άμεση ενημέρωση για τις δραστηριότητες του 

Δήμου μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal), η 

ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων και πιστοποιητικών, η ολική διαχείριση 

εγγράφων μετά το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, οι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης (one stop 

shop services), η ηλεκτρονική πληρωμή, κ.ά. 

κρίνονται πλέον ολοένα και περισσότερο ως 

απαραίτητες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του 

πολίτη. 

 

Με βάση αυτούς τους πέντε (5) άξονες διοίκησης 

μπορεί να οραματιστεί, να σχεδιάσει, να 

προγραμματίσει και να λειτουργήσει την επόμενη 

δημοτική περίοδο 2014-2019, κάθε υποψήφια 

δημοτική αρχή, κάθε Δήμαρχος που εστιάζει και 

επιμένει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από 

τους ΟΤΑ σε κάθε δημότη και κάτοικο της πόλης 

του. 

 

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης 

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών 

Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ 
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αναλάβουν το ρόλο των διαχειριστικών αρχών 

κατά την  υλοποίηση των προγραμμάτων, ενώ 

21 ΕΟΕΣ έχουν αναφέρει ότι συμμετέχουν ενεργά 

στη διαδιακασία σύνταξης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 

Επίσης, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να 

διαβάσει συνοπτικά στην εν λόγω μελέτη το νέο 

Κανονισμό για τους ΕΟΕΣ και μια πλήρη έκθεση 

των δράσεων ανά τομέα των ήδη συσταθέντων 

ΕΟΕΣ. 

Το κείμενο περιέχει αρκετές όψεις λειτουργίας 

των ΕΟΕΣ που επιτρέπουν τη μέτρηση της 

εξέλιξής τους: αποτυπώνεται μια εικόνα για το 

άμεσα προσλαμβανόμενο από τους Ομίλους 

προσωπικό καθώς και της συμμετοχής τους σε 

κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Περαιτέρω, 

επισυνάπτονται πίνακες με τις δράσεις όλων 

των ΕΟΕΣ στους τομείς της υγείας, των 

μεταφορών, της απασχόλησης, του πολιτισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. 
 

Πληροφορίες: 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-

US/Events/Documents/EGTC_MonitoringReport_20

13_Paper_pdf.pdf 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

45 Ε.Ο.Ε.Σ. για τη νέα  

πολιτική συνοχής της ΕΕ 

  

Οι δραστηριότητες των 45 συσταθέντων και των 

15 υπό σύσταση Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής 

Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) συνοψίζονται και είναι 

διαθέσιμες στο κοινό μέσω της πρόσφατα 

δημοσιευθείσας μελέτης ‘Έκθεση Παρακολού-

θησης των ΕΟΕΣ 2013- Προς τη νέα Πολιτική 

Συνοχής της ΕΕ’ κατά τη διάρκεια της ετήσιας 

συνόδου της Πλατφόρμας των ΕΟΕΣ. 

Η μελέτη κάνει μια επισκόπηση του ρόλου που 

προτίθενται να αναλάβουν οι ΕΟΕΣ στη νέα 

πολιτική συνοχής της ΕΕ κατά τη διάρκεια της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Πιο 

συγκεκριμένα, 10 ΕΟΕΣ έχουν εκφράσει τη 

βούλησή τους να συμμετέχουν στα Κοινά Σχέδια 

Δράσης, 15 ΕΟΕΣ σκοπεύουν να αποτελέσουν τις 

ενδιάμεσες αρχές στις Ολοκληρωμένες Εδαφικές 

Επενδύσεις, 9 ΕΟΕΣ σχεδιάζουν να υλοποιήσουν 

διασυνοριακές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

τοπικών  κοινοτήτων,  4  ΕΟΕΣ    φιλοδοξούν    να 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/
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Ενδιαφέρονται για συντονισμένες, αποτελεσ-

ματικές και ποιοτικές λύσεις προκειμένου να 

αναπτύξουν συστήματα παραγωγής τροφίμων 

που θα χαρακτηρίζονται από την κοινωνική 

ενσωμάτωση όλων των πληθυσμιακών ομάδων, 

τις χαμηλές εκλύσεις άνθρακα και την ορθολογική 

διαχείριση των υφιστάμενων πόρων. Οι τρεις 

θεματικές που αποτελούν αντικείμενο της 

Τοπικής Ομάδας Στήριξης του προγράμματος 

είναι: Α. Η θεματική της Καλλιέργειας (Growing) 

 

 

που διερευνά όλους τους πιθανούς τρόπους για 

την καλλιέργεια των τροφίμων κοντά ή ακόμα και 

μέσα στην πόλη. Β.   Η θεματική της Διανομής 

(Delivering) που διερευνά τρόπους για τη διανομή, 

διάθεση και την προσφορά τοπικών τροφίμων 

μέσα στην πόλη. Γ. Η θεματική της Διατροφής 

(Enjoying) που εξετάζει το πώς οι άνθρωποι μέσα 

στην πόλη μπορούν να αγκαλιάσουν μια βιώσιμη, 

υγιή και ζωντανή κουλτούρα για τα τρόφιμα στις 

σχολικές καντίνες και τα νοικοκυριά. 

 

Πληροφορίες: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

– (EATA A.A.E OTA) 

Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 

Ιστοσελίδα: www.developathens.gr 

 

 

 

 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 
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Δήμος Αθηναίων:  

Βιώσιμη Διατροφή στις Αστικές 

Κοινότητες της ΕΕ  

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής 

Συνεργασίας URBACT II)  

 

Στο πλαίσιο του URBACT II – ενός προγράμματος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει σκοπό την 

εκπαίδευση γύρω από την ορθή και βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη- ο δήμος της Αθήνας μέσω της 

Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 

Αθηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα «Βιώσιμη 

διατροφή στις αστικές κοινότητες» (Sustainable 

Food for Urban Communities), μια πρωτοβουλία 

που έχει σκοπό να αναδείξει τη σημασία της 

Διατροφικής Πολιτικής  για την πόλη των Αθηνών 

μέσα από ορθές πρακτικές στην καθημερινή 

διατροφή, την τοπικότητα των προϊόντων, τις 

βιώσιμες μεθόδους παραγωγής και τη στροφή 

προς μια υγιεινή μεσογειακή-ελληνική διατροφή. 

Στο πρόγραμμα «Βιώσιμη διατροφή στις αστικές 

κοινότητες» (Sustainable Food for Urban 

Communities) του Urbact συμμετέχουν 10 πόλεις 

(Αθήνα, Άμερσφουρτ, Βασλούι, Βρυξέλλες, 

Μπρίστολ, Μεσίνα, Λυών, Γκέτεμποργκ, Ουρένσε, 

Όσλο) οι οποίες επιθυμούν να παράγουν, και να 

παρέχουν ποιοτικό φαγητό.  
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Λεμεσός:  Αναβάθμιση του Λιμένα 

 

Η Λεμεσός είναι ένας από τους πιο 

πολυσύχναστους λιμένες  της Μεσογείου και 

υπέστη μείζονες παρεμβάσεις επέκτασης  και 

εκβάθυνσης προκειμένου να μπορεί να φιλοξενεί 

μια νέα  γενιά μεγαλύτερων επιβατηγών και 

φορτηγών πλοίων. Η μείζονα αναβάθμιση του πιο 

σημαντικού λιμένα της  Κύπρου στη Λεμεσό θα 

επιτρέψει την πρόσβαση σε περισσότερα πλοία,  

συμπεριλαμβανομένης της νέας γενιάς 

γιγαντιαίων πλοίων μεταφοράς εμπορευματο-

κιβωτίων (ULCS) και αύξηση της διαχειριστικής 

ικανότητας για εμπορευματοκιβώτια.  

Ο νέος λιμένας της Λεμεσού λειτουργεί από το 

1974.  Κατασκευάστηκε περισσότερο για να 

αντικαταστήσει τις δραστηριότητες του παλαιού 

λιμένα (ο οποίος τώρα χρησιμοποιείται από 

αλιευτικά σκάφη) και υπήρξε ο κύριος λιμένας 

της Κύπρου από τότε που ο λιμένας της 

Αμμοχώστου, στην ανατολική πλευρά της χώρας, 

τέθηκε εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της 

κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου.  

 

 

 

 

 

 
Διαχειρίζεται τα δύο τρίτα της συνολικής 

κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων που δημιουρ-

γείται τοπικά και των μεταφορτώσεων, καθώς 

και τον συνολικό όγκο των εισαγωγών σιτηρών. 

Ποσοστό μεγαλύτερο του 90% της επιβατικής 

κυκλοφορίας της χώρας εξυπηρετείται από τον 

λιμένα αυτό. 

Το αποτελούμενο από δυο φάσεις έργο έχει ήδη 

ολοκληρώσει την εκβάθυνση του λιμένα στα 16 

μέτρα στην δυτική λεκάνη (από το προηγούμενο 

βάθος των 11 έως 14 μέτρων) και στα 17 μέτρα 

για το κανάλι εισόδου και τον κύκλο στροφής του 

λιμένα. Άλλες ολοκληρωμένες εργασίες περιλαμ- 

βάνουν την ενίσχυση των υφισταμένων 

αποβάθρων και μερικών σημείων του 

κυματοθραύστη. Οι κατασκευαστικές εργασίες 

για τη δεύτερη φάση του έργου  ξεκίνησαν στις 

αρχές του 2013 και περιλαμβάνουν την 

κατασκευή επέκτασης 500 μέτρων στα 

υφιστάμενα τείχη της αποβάθρας (συνολικό 

σημερινό μήκος 770 μέτρα) στη δυτική λεκάνη του 

λιμένα. Η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης είναι 

προγραμματισμένη για το καλοκαίρι του 2015. 

Υποστηρικτικά προς τον λιμένα, ένα μεγάλο οδικό 

κατασκευαστικό έργο έχει ξεκινήσει για τη 

βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ του λιμένα της 

Λεμεσού και του δικτύου των αυτοκινητόδρομων 

της χώρας. Η συνολική επένδυση για το έργο 

σύνδεσης του νέου λιμένα με τον 

αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου είναι 126 

εκατομμύρια ευρώ, με τη συμβολή του ταμείου 

συνοχής της ΕΕ να ανέρχεται στα 90 εκατομμύρια 

ευρώ.  

Πληροφορίες: 

http://www.cpa.gov.cy/CPA/page.php?pageID=45 

 

 

Πληροφορίες: 

www.c4di.org.uk 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο σχετικά 

με την βιωσιμότητα των κοινωνικών και 

οικολογικών συστημάτων  

(Μονπελιέ, 4-8 Μαΐου) 

 

Σε συνέχεια των δύο άκρως επιτυχημένων 

συνεδρίων ( Στοκχόλμη, Φοίνιξ), ο γαλλικός «κόμβος» 

του Δικτύου «Resilience Alliance» (CIRAD - CNRS - 

IRSTEA-INRA), η Agropolis International και το Πανε- 

 

πιστήμιο του Μονπελιέ συνδιοργανώνουν το 3ο 

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο σχετικά με την 

βιωσιμότητα των κοινωνικών και οικολογικών 

συστημάτων. Στόχος του συνεδρίου είναι η 

ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα που θα 

οδηγήσει στη διαμόρφωση νέων πρακτικών 

προσαρμογής, μετασχηματισμού και ανάπτυξης.  

Πληροφορίες: 

http://www.resilience2014.org/ 

 

2ο ετήσιο Φόρουμ για ψηφιακά δίκτυα και 

Έξυπνες Πόλεις  

(Ριάντ, 5-6 Μαΐου) 

Στο εν θέματι φόρουμ θα συμμετάσχουν 

εκπρόσωποι κρατών και θα παρουσιαστούν νέες 

επιχειρηματικές δυνατότητες που αποσκοπούν στην 

ανάπτυξη της περιοχής καθιστώντας την ένα 

«έξυπνο» μέρος για να ζει κανείς, να εργάζεται και 

να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. 

 

Πληροφορίες: 

http://energy.fleminggulf.com/digital-grids-

smart-cities/more-info 

 

Σχεδιασμός για την  πρόληψη αστικών 

καταστροφών  

(Χάρβαρντ, 5-7 Μαΐου) 

 

Το συνέδριο για τον σχεδιασμό πρόληψης 

αστικών καταστροφών απευθύνεται στους 

επαγγελματίες της ανθρωπιστικής βοήθειας, 

στους ιθύνοντες στις κυβερνήσεις και σε 

επιστήμονες με  στόχο  να  διερευνήσει  τρόπους  

 

για τη βελτιστοποίηση των ενεργημάτων πριν 

και μετά από αστικές καταστροφές που 

προκαλούνται από πλημμύρες, σεισμούς και 

τσουνάμι. 

Πληροφορίες: 

http://www.designforurbandisaster.com/ 

 

Αειφορία 2014: Το μέλλον της αστικής 

ανάπτυξης σε διαφορετικές κλίμακες 

(Καρλσρούη, 6-9 Μαΐου) 
 

Η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόρων, η αύξηση 

του δημοσίου χρέους, η υποβάθμιση της 

οικολογικής σφαίρας, η κοινωνική ανισότητα, ο 

κατακερματισμός κι άλλες προκλήσεις απαιτούν  
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Στο παρελθόν διοργανώθηκε στην Ινδία (2007, 

2009 και 2011), στις Κάτω Χώρες (2012 και 

2013) και τώρα στην Ελβετία (2014). Η 

παγκόσμια αυτή πλατφόρμα συγκεντρώνει 

πάνω από 1000 συνέδρους από περισσότερες 

από 80 χώρες και στόχος της είναι η συμμετοχή 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με 

την ανάδειξη νέων τεχνολογιών και η προώθηση 

της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Πληροφορίες: 

http://www.unece.org/index.php?id=34473 

 

H καινοτομία στον τομέα των 

μεταφορών 

(Γκέτεμποργκ, 12-14 Μαΐου) 

 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, θα 

παρουσιαστούν καινοτόμες ιδέες στον τομέα 

των μεταφορών, ενώ απώτερη επιδίωξη των 

 
διοργανωτών είναι η δημιουργία των βάσεων 

για μία μελλοντική συνεργασία μεταξύ των 

πόλεων κι η ανάληψη πρωτοβουλιών για 

συνεργατική έρευνα. 

Πληροφορίες: 

http://viajeoplus.eu/?p=6296 

 

Αναδιάταξη πόλεων: αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών προκλήσεων και των 

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης  

(Βρυξέλλες, 13-14 Μαΐου) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει αυτό το 

διήμερο συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο στόχος του Συνεδρίου είναι να 

αναδείξει καινοτόμα εργαλεία, στρατηγικές και 

βέλτιστες πρακτικές που στηρίζονται στις δυ - 

 

 

λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια και 

τοπική κλίμακα. Οι πόλεις διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο σε μια τέτοια συνολική αλλαγή 

της κοινωνίας προς ένα βιώσιμο τρόπο ζωής.  Το 

Διεθνές Συμπόσιο συγκεντρώνει εθνικούς και 

διεθνείς εμπειρογνώμονες με διαφορετικό 

επιστημονικό υπόβαθρο, όπως την αστική 

γεωγραφία, την οικονομία, την αρχιτεκτονική, την 

κοινωνιολογία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό για 

να εξετάσουν και να συζητήσουν τις προκλήσεις 

και τις προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης 

στους αστικούς χώρους.  

Πληροφορίες: 

http://www.itas.kit.edu/english/events_sustainability

2014.php 

 

Χωρικά Πληροφοριακά Συστήματα  

για έξυπνες πόλεις 

 (Γενεύη, 8-9 Μαΐου) 
 

Το εργαστήριο αυτό διοργανώνεται από το 

Παγκόσμιο Φόρουμ Geospatial και την Οικονομική 

Επιτροπή για την  Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, 

που στηρίζουν την συνεργασία ανάμεσα στις 

έξυπνες πόλεις.   
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νατότητες που μας προσφέρει η Φύση, έτσι ώστε 

να υιοθετηθούν από τις ευρωπαϊκές πόλεις.  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/n

ews/renaturing-cities-addressing-environmental-

challenges-and-effects-economic-crisis-through 

 

Smart City Event 

(Άμστερνταμ, 13-14 Μαΐου) 

 

Το Smart City Event έχει ως αποστολή να φέρει σε 

επαφή τους αρμόδιους σχετικά με την ανάπτυξη 

των έξυπνων πόλεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν 

την δυνατότητα να θέσουν την βάση για 

μελλοντικές συνεργασίες. Ειδικότερα, οι τρεις 

θεματικές ενότητες της εκδήλωσης αφορούν στους 

τομείς των καινοτόμων λύσεων για τις έξυπνες 

πόλεις, στον τομέα της υγείας αλλά και της 

κινητικότητας. 

 

Πληροφορίες:  

http://www.smartcityevent.com/ 
 

Διάσκεψη Κορυφής Παγκόσμιων Πόλεων 

(Τορόντο, 15-16 Μαΐου) 

 

Στην διάσκεψη κορυφής των παγκόσμιων 

πόλεων θα δοθεί η ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες και 

πρακτικές για ένα μεγάλο εύρος καινοτόμων 

ιδεών γύρω από τα θέματα που απασχολούν τις 

σύγχρονες πόλεις. 

 

Άλλωστε, βασικό θέμα της διάσκεψης είναι η 

βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ευημερία για 

τις πόλεις. 

Πληροφορίες: 

 http://www.globalcitiessummit.com/Home.aspx 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο για αστικά και 

περιβαλλοντικά ζητήματα  

και πολιτικές 

(Aksaray, 29 - 31 Μαΐου) 
 

Μία από τις 15 και πλέον θεματικές της 

αντζέντας του εν θέματι συνεδρίου αφορά στη 

φύση της πόλης (παγκόσμιες πόλεις, 

μουσουλμανικές  πόλεις,   μητρόπολη,   έξυπνη 

 

πόλη, αγροτική πόλη, Ολυμπιακή πόλη, αργή 

πόλη, κ.λπ.).  

Πληροφορίες:  

http://city.aksaray.edu.tr/ 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Η Eπιτροπή των Περιφερειών υιοθετεί 

το Χάρτη για την Πολυεπίπεδη 

Διακυβέρνηση στην Ευρώπη 
 

Με την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας 

για τις ευρωπαϊκές εκλογές, η Επιτροπή των 

Περιφερειών (ΕτΠ) εργάζεται για να προασπίσει 

τις ιδέες της σχετικά με την ευρωπαϊκή 

διακυβέρνηση και, στις 3 Απριλίου τ.ε., ενέκρινε 

τον Χάρτη για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 

στην Ευρώπη. Σε μια χρονική στιγμή κατά την 

οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) οδεύει προς έναν 

νέο πολιτικό κύκλο και εγκαινιάζει μια νέα 

περίοδο προγραμματισμού για μείζονος 

σημασίας ευρωπαϊκές πολιτικές, η ΕτΠ 

προτίθεται να υπενθυμίσει στους πολίτες ότι η 

μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και των 

πόλεων στο σχεδιασμό των διαφόρων πολιτικών 

αποτελεί τη μοναδική εγγύηση επιτυχημένης 

εφαρμογής και αξιολόγησης των πολιτικών της 

ΕΕ. Οι δημόσιες αρχές παροτρύνονται από τον 

Χάρτη να αναλάβουν τη δέουσα πολιτική 

δέσμευση για την εφαρμογή των αξιών, των 

αρχών και των μηχανισμών της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης. Ιδιαίτερα οι τοπικές και 

περιφερειακές αρχές καλούνται να 

πρωτοστατήσουν σε αυτή την προσπάθεια 

δίνοντας το καλό παράδειγμα: 
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 με την υπογραφή του Χάρτη, οι πόλεις 

και οι περιφέρειες θα φροντίσουν να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά τη 

διαχείριση των δημόσιων πολιτικών, να 

δρομολογήσουν πρωτοβουλίες και σχέδια 

σε συνεργασία με τα διάφορα επίπεδα 

διακυβέρνησης (τοπικό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό), να αναπτύξουν μέσα 

εδαφικής συνεργασίας και να 

εκσυγχρονίσουν τη διοίκησή τους 

σύμφωνα με τις συστάσεις που 

διατυπώνονται στον Χάρτη˙ 

 ο Χάρτης αποσκοπεί επίσης στην 

ενημέρωση και άλλων επιπέδων εξουσίας 

(όπως π.χ. τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι 

διεθνείς οργανισμοί) σχετικά με την 

προστιθέμενη αξία που προσδίδει αυτή η 

μορφή διακυβέρνηση κατά την ανάληψη 

πολιτικής δράσης. Όλα αυτά αποτελούν 

έκφανση της αδιάλειπτης προσήλωσης 

της ΕτΠ στην προσπάθεια απαρέγκλιτης 

τήρησης της αρχής της επικουρικότητας. 

 

Οι αρχές που προκρίνονται στον Χάρτη και στις 

οποίες εδράζεται η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 

–και, πιο συγκεκριμένα, η αρχή της 

επικουρικότητας και η αρχή της εταιρικής 

σχέσης– αντικατοπτρίζονται στα μέσα και στις 

διαδικασίες που προωθούν τη συμμετοχή 

διαφόρων φορέων στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων.  

 
 

17       

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cr%C3%A9solution%5cdossier%5cresol-v-012%5cEN%5cCOR-2014-01728-00-00-PRES-TRA_EL.doc&docid=2983508
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cr%C3%A9solution%5cdossier%5cresol-v-012%5cEN%5cCOR-2014-01728-00-00-PRES-TRA_EL.doc&docid=2983508


 
18 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
,,,   

   

Τεύχος 47      5/2014       

 σε διάφορα παραδείγματα προερχόμενα 

από το περιφερειακό επίπεδο, όπως το 

contrat de projet État-Région (σύμβαση 

έργου κράτους-περιφέρειας) στη Γαλλία, 

που επιτρέπει στην κυβέρνηση να 

συνάψει συμφωνία με μια περιφέρεια 

για την υλοποίηση ενός έργου που 

σχετίζεται με τα χωροταξικά σχέδια της 

εν λόγω περιφέρειας. Υπάρχει επίσης 

δυνατότητα συμμετοχής και άλλων 

δημόσιων φορέων (νομών, αστικών 

κοινοτήτων, κλπ.) ως εταίρων. 

Η Ημέρα της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου 2014, θα 

σηματοδοτήσει την έναρξη της εκστρατείας 

συγκέντρωσης υπογραφών για τον Χάρτη, η 

οποία θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο και θα 

παρέχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής 

στους δήμους και στις περιφέρειες στην 

ακόλουθη διεύθυνση: www.cor.europa.eu/ 

mlgcharter.  

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/charter-

mlg.aspx 
 

Το Μανιφέστο των Ευρωπαϊκών ΟΤΑ για 

τις Ευρωεκλογές 

 

Ενόψει των επερχόμενων εκλογών για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των  Ευ – 

 

 

 
Οι εν λόγω αρχές είναι ζωτικής σημασίας για 

την αποτελεσματική εφαρμογή της εκάστοτε 

πολιτικής, έχουν κατοχυρωθεί στις νέες 

διατάξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη 

συνοχή (Άρθρο 5 - «Εταιρική σχέση και 

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση») και καθίστανται 

εμφανείς, μεταξύ άλλων, στα εξής: 

 

 στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης που θα 

πρέπει να συνάπτουν τα κράτη μέλη, στο 

πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη 

συνοχή, από κοινού με το σύνολο των 

κοινωνικοοικονομικών και θεσμικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών•  

 στην υποχρέωση που επιβάλλεται πλέον 

τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020,» να μεριμνούν για τη συμμετοχή 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών˙ 

 στην προετοιμασία των εθνικών 

προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων˙  

 στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής 

Συνεργασίας, δηλ. στο νομικό μέσο που 

χρησιμοποιείται για την εδαφική 

συνεργασία στην ΕΕ και παρέχει στους 

δήμους και στις περιφέρειες των 

διαφόρων κρατών μελών τη δυνατότητα 

να διαχειρίζονται μέτρα διασυνοριακής, 

διακρατικής και διαπεριφερειακής 

συνεργασίας•  
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ρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), 

καθώς και οι 57 Ενώσεις των Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης υιοθέτησαν 

ένα 24σέλιδο μανιφέστο, στο οποίο 

παρουσιάζονται 9 προτάσεις για μια ΕΕ που 

θέτει σε υψηλή προτεραιότητα τους πολίτες, τις 

πόλεις, τους δήμους και τις περιφέρειες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι θέσεις των ευρωπαϊκών δήμων 

και περιφερειών συνοψίζονται στα εξής: 

 Προτεραιότητα στην ανεργία των νέων. 

 Παρακολούθηση της υλοποίησης των 

δράσεων των διαρθρωτικών ταμείων για 

καλύτερη εδαφική συνοχή. 

 Απλούστευση διαδικασιών και διαφάνεια 

στις διαδικασίες παράλληλων έργων (fast 

track). 

 Σεβασμός των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

 Προσδιορισμός φιλόδοξων στόχων για τη 

μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου. 

 

 

 Αύξηση του προϋπολογισμού του 

ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Ευρώπη για 

τους Πολίτες’ σε ύψος που να αντιστοιχεί 

1 ευρώ για κάθε ευρωπαίο πολίτη. 

 Εμβάθυνση της ολοκλήρωσης και της 

δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ 

 Μεγαλύτερη διεύρυνση της ΕΕ και 

εμπλοκή των ΟΤΑ στη διαδικασία. 

 Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με τις 

τρίτες χώρες του Νότου. 

 

Πληροφορίες:  

http://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename

/CEMR_Manifesto_EP_2014_EN.pdf 
 

 

Νέος Κανονισμός για τη στήριξη των 

βιολογικών προϊόντων 

Στις 24 Μαρτίου τ.ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρότεινε ένα νέο κανονισμό αναφορικά με τη 

βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των 

βιολογικών προϊόντων.  

 

Η νέα πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της 

ισχύουσας νομοθεσίας και προτείνει σειρά 

μέτρων που αποβλέπουν στη διατήρηση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών, στην 

ενθάρρυνση της βιολογικής παραγωγής και στη 

διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της 

εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Η 

Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση 

των ελέγχων, την καθιέρωση ενός συστήματος 

ομαδικής πιστοποίησης των μικροκαλλιεργητών, 

την εισαγωγή επιπρόσθετων διατάξεων για τις 

εξαγωγές των βιολογικών προϊόντων, καθώς και 

την απλούστευση της νομοθεσίας, ώστε να 

μειωθεί το διοικητικό κόστος. 

Πληροφορίες:  

http://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b6ff12a4-

b342-11e3-86f9-

01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1&format=PDF 

 

Οι τοπικές αρχές καλούνται να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής (“Mayors Adapt”) 
 

Στις 19 Μαρτίου 2014, η κα Connie HEDEGAARD, 

αρμόδια Επίτροπος για τη «Δράση για το Κλίμα», 
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παρουσίασε την πρωτοβουλία "Mayors Adapt", 

που αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας του 

«Συμφώνου των Δημάρχων» και  έχει ως στόχο 

να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην 

εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στο 

μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής 

αλλαγής. Συγκεκριμένα, οι τοπικές αρχές θα 

πρέπει να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή και να την ενσωματώσουν στα 

υφιστάμενα σχέδια δράσης τους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι προβλέπεται η πραγματοποίηση 

εκθέσεων προόδου ανά διετία. 

Πληροφορίες: 

http://mayors-adapt.eu/wp- 

content/uploads/2014/03/Mayors-Adapt-

Background-Information_1.pdf 

 

Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τoν 

παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε 14 νέες 

δράσεις που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση 

των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

παράκτιες περιοχές.  

 

 
 

 
 

Η στρατηγική αποσκοπεί στη διαφύλαξη της 

φυσικής και της πολιτιστικής  κληρονομίας των 

παράκτιων περιοχών, στη δημιουργία ενός 

ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, 

καθώς και στην προώθηση διακρατικών και 

διαπεριφερειακών συμπράξεων. 

Συγκεκριμένα, προτείνει μέτρα όπως η 

προώθηση στρατηγικών για την πρόληψη των 

αποβλήτων και τη διαχείριση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού 

και η δημιουργία ενός διαδικτυακού οδηγού 

προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 

επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal

_tourism/documents/com_2014_86_en.pdf 

 

Έξυπνη Εξειδίκευση και η Αναπτυξιακή 

Ατζέντα της Ευρώπης 
 

Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί μια στρατηγική 

προσέγγιση για την περιφερειακή έξυπνη 

μεγέθυνση και οικονομική ανάπτυξη αφού 

συνιστά τη βάση για τις καινοτόμες επενδύσεις 

ύψους 110 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της νέας 

πολιτικής συνοχής της ΕΕ. 
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Η ανωτέρω έκδοση παρουσιάζει συνοπτικά πώς 

αυτές οι στρατηγικές και διαδικασίες μπορούν 

να αναπτυχθούν, ενώ κατατίθενται και απόψεις 

πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο για τη σημασία ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας και της μεγέθυνσης. 

Πληροφορίες: 

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

ner/studies/pdf/smart_spec_growth_agenda.pdf 

 

H Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας θα 

προβάλει τις τουριστικές και 

θρησκευτικές της διαδρομές 

 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων OPEN DAYS 2014, 

που θα πραγματοποιηθούν στις 6 – 9 Οκτωβρίου 

τ.ε. στις Βρυξέλλες, η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας θα συνδιοργανώσει ημερίδα με τίτλο «Η 

Ευρώπη των παραδόσεων: Διασύνδεση μέσω 

διαδρομών». 

Για την υλοποίηση της εκδήλωσης, θα 

συνεργαστεί με τις περιφέρειες του Veneto (IT), 

του Lazio (IT), της Istria (HR), του Opolskie (PL), 

της Galicia (ES), της Norte Portugal (PT) και της 

Pomurska (SI), την επαρχία Kujawsko–Pomorskie 

(PL), το καντόνι του Sarajevo (BA) και την πόλη 

Gruissan (FR). Με την πρωτοβουλία αυτή, η 

Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας επιδιώκει την 

ανάδειξη των τουριστικών και θρησκευτικών 

διαδρομών, ως βασικό μέσο για την προώθηση 

της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και 

αποβλέπει στη δημιουργία των αναγκαίων 

προϋποθέσεων για την υλοποίηση συγχρηματο-

δοτούμενων Κοινοτικών έργων. 

 

Πληροφορίες: 

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

d2014/index.cfm 

 

  

 

 

Μελέτη για την προώθηση της 

Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης για την 

υποστήριξη της Στρατηγικής ΕΕ2020 

 

Οι μηχανισμοί διακυβέρνησης για την υλοποίηση 

της Στρατηγικής ΕΕ2020, οι μαθησιακές 

πλατφόρμες για την αμοιβαία μάθηση και την 

εκπόνηση σχεδίων δράσης βρίσκονται στο 

επίκεντρο της εν θέματι αναθεωρημένης μελέτης 

της ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Αντικείμενο του κειμένου είναι δύο συγκεκριμένα 

πεδία πολιτικής που αφορούν τα μέτρα 

ενεργειακής αποδοτικότητας και την κοινωνική 

ένταξη στις αστικές περιοχές. Στο πλαίσιο της 

μελέτης παρουσιάζονται πρακτικές από την 

υλοποίηση της Στρατηγικής ΕΕ2020, προερχόμενες 

από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Επίσης, 

αναδεικνύονται παράγοντες επιτυχίας που 

οδηγούν σε ισχυρές ποιοτικά πολιτικές και 

διοικητικές εταιρικές σχέσεις. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgen

er/studies/pdf/mlg_inception_report_20140114.pdf 

 

Νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

εντοπίζει τους σημαντικότερους κόμβους 

ΤΠΕ της Ευρώπης 

 

Εάν αναρωτιέστε τι είναι αυτό που καθιστά έναν 

τόπο νευραλγικό σημείο για τις τεχνολογίες των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), ρίξτε 

μια ματιά στο Μόναχο, το Λονδίνο, το Παρίσι ή 

μικρότερες πόλεις όπως το Darmstadt που 

σημειώνονται στον νέο ενωσιακό Άτλαντα των 

νευραλγικών σημείων για τις ΤΠΕ EU Atlas of 

ICT hotspots 
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που σημειώνονται στον νέο ενωσιακό Άτλαντα 

των νευραλγικών σημείων για τις ΤΠΕ EU Atlas  

of ICT hotspots. 

Στην Ευρώπη, η πλειονότητα των 

δραστηριοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ ασκείται 

σε 34 περιφέρειες σε 12 χώρες (που 

αναφέρονται στο παράρτημα). Βασικά στοιχεία 

για την επιτυχία ήταν, μεταξύ άλλων, η 

πρόσβαση στα κορυφαία πανεπιστήμια και 

ερευνητικά κέντρα, καθώς και οι δυνατότητες 

χρηματοδότησης, όπως είναι τα κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου.   

Εν προκειμένω, το Μόναχο, το Παρίσι και το 

Λονδίνο προσελκύουν τα περισσότερα κεφάλαια. 

Η Λισαβόνα στην Πορτογαλία και το Rzeszowski 

στην Πολωνία αναπτύσσονται με τη μεγαλύτερη 

ταχύτητα. Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης τη 

σημασία των μικρότερων περιφερειών. Για 

παράδειγμα, το Darmstadt στη Γερμανία, μια 

πόλη 150.000 κατοίκων, με βάση τα 

αποτελέσματά της στον τομέα της έρευνας και 

της καινοτομίας και την ενεργό επιχειρηματική 

κοινότητά της, κατέχει την έβδομη θέση μεταξύ 

των 10 σημαντικότερων ενωσιακών πόλων 

αριστείας στον τομέα των ΤΠΕ. Άλλες μικρές 

περιφέρειες που εμφανίζουν σημαντικές 

επιδόσεις είναι η Λουβαίνη, η Καρλσρούη και το 

Κέμπριτζ. 

 

 

 

Η Κατάσταση των Πόλεων της Νοτιο-

Ανατολικής Ευρώπης 

Η αριστεία μιας περιφέρειας στον τομέα των ΤΠΕ 

συνδέεται με τις δραστηριότητες στον τομέα της 

έρευνας και ανάπτυξης, τη δυνατότητα 

διοχέτευσης των γνώσεων στην αγορά 

(καινοτομία) και τη δημιουργία έντονης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας γύρω από αυτήν 

την καινοτομία. Φαίνεται ότι οι ευημερούσες 

περιφέρειες στον τομέα των ΤΠΕ: 

 είναι, ως επί το πλείστον, παραδοσιακές 

βιομηχανικές περιοχές· 

 διαθέτουν εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλού 

επιπέδου και άλλους βασικούς παράγοντες 

καινοτομίας· 

 έχουν μακροπρόθεσμες πολιτικές για την 

έρευνα και την καινοτομία· 

 επωφελήθηκαν από ιστορικές ευκαιρίες 

(π.χ. είναι πολιτικές πρωτεύουσες των 

κρατών μελών)· 

 επιδεικνύουν τάσεις συσσωμάτωσης (οι 

μισοί από τους 34 πόλους αριστείας είναι 

όμορες περιοχές). 

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται επίσης σε μέρη 

όπως η Silicon Valley (ΗΠΑ), το Bangalore (Ινδία) ή 

το Changzhou (Κίνα). 

 

Οι διαπιστώσεις της έκθεσης και ο Άτλας θα 

χρησιμοποιηθούν στη μελλοντική χάραξη 

ενωσιακής πολιτικής για την ενθάρρυνση της 

καινοτομίας στην ΕΕ. Επίσης, θα τροφοδοτήσουν 

το έργο EURIPIDIS, το οποίο επικεντρώνεται στην 

πολιτική καινοτομιών στις ΤΠΕ και στη μετακύλιση 

των καλύτερων ερευνητικών ιδεών στην αγορά. 

Πληροφορίες: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
435_en.htm 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/EURIPIDIS/EURIPIDIS.index.html
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Διεθνή Θέματα  

 

Βιώσιμοι Αναπτυξιακοί Στόχοι σε έναν 

Αστικοποιημένο Κόσμο 
 

Η Διακήρυξη του 7ου Παγκόσμιου Αστικού 

Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο 

Μεντεγίν   υποστήριξε την ανάγκη τα 

Ηνωμένα Έθνη να θέσουν τις πόλεις στο 

επίκεντρο των Βιώσιμων Αναπτυξιακών 

Στόχων των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι θα 

αντικαταστήσουν τους Αναπτυξιακούς 

Στόχους της Χιλιετίας. Η Διακήρυξη προωθεί 

ένα μοντέλο αστικοποίησης που 

χαρακτηρίζεται από έναν ολοκληρωμένο και 

συμμετοχικό σχεδιασμό, που θέτει ως 

προτεραιότητα τον άνθρωπο και ενισχύει 

την κοινωνική συνοχή, ενθαρρύνει την ισό - 

 

 

 

τητα των φύλων και την ισόρροπη χωρική 

ανάπτυξη, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα 

των αστικών κέντρων έναντι της κλιματικής 

αλλαγής και άλλων φυσικών καταστροφών  

και, τέλος, συμβάλει στη διασφάλιση των 

μετακινήσεων. 

 

Πληροφορίες:  

http://unhabitat.org/7th-world-urban-forum-

medellin-declaration/ & 

http://www.urbangateway.org/news/11-

reasons-un-should-make-cities-focus-its-
forthcoming-sustainable-development-goals 

Οι Ανταγωνιστικές Πόλεις 
 

Η Παγκόσμια Τράπεζα δημιουργεί βάση 

δεδομένων για τις ανταγωνιστικές πόλεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή 

την πρώιμη φάση του έργου εξετάζονται 6 

ενδιαφέρουσες περιπτώσεις πόλεων: Bucaramanga 

(Κολομβία), Patna (Ινδία), Bandung (Ινδονησία), 

Agadir (Μαρόκο), Kigali (Ρουάντα) και Izmir 

(Τουρκία). 

 

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ενδιαφέ-

ρουσες διότι αποτελούν παραδείγματα πόλεων 

που έχουν σημειώσει σημαντικές επιδόσεις από 

την άποψη της αύξησης  των εισοδημάτων των 

κατοίκων τους και των θέσεων απασχόλησης, σε 

επίπεδα αντίστοιχα με τις πόλεις του Ντουμπάϊ, 

του Ρίο ντε Τζανέϊρο ή της Νέας Υόρκης. Δεύτερον, 

οι εν λόγω πόλεις επιδεικνύουν ενεργητικές 

στρατηγικές που βελτιώνουν την ανταγωνιστική 

εικόνα τους, προσελκύοντας επενδύσεις ή 

συνδέοντας πανεπιστήμια με επιχειρήσεις. 

Τρίτον, πρόκειται για μεσαίου μεγέθους και 

δευτερεύουσες πόλεις που αποτελούν και                                                                                                                                                                                                                                 

την πλειονότητα των περιπτώσεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο, σε σχέση με τις λεγόμενες ‘παγκόσμιες 

πόλεις’   ή εκείνες που έχουν αναδειχθεί τεχνολο-

γικοί ηγέτες (Ώστιν, Σίλικον Βάλεϊ). Τέταρτον, οι 

συγκεκριμένες πόλεις παρουσιάζουν μια πολυ-

μορφία, προερχόμενες από διαφορετικές 

περιφέρειες, διαφέροντας από άποψη οικονομικής 

δυναμικής και βιομηχανικών υποδομών.  

Πληροφορίες:  

http://blogs.worldbank.org//psd/competitive-
cities-which-are-they-and-why-should-we-care 
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 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 

αλιευτικών εργαλείων στο οικοσύστημα, 

με τον περιορισμό των παρεμπιπτόντων 

αλιευμάτων ειδών που κινδυνεύουν, 

απειλούνται ή προστατεύονται, και με τη 

μείωση της αλιευτικής πίεσης σε 

ευαίσθητα ενδιαιτήματα. 

Με τη διαβούλευση αυτή, θα διαπιστωθούν οι 

απόψεις των κυριότερων ενδιαφερόμενων μερών 

όσον αφορά στον τρόπο επίτευξης αυτών των 

στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ίδια τα 

μέτρα όσο και τη δομή της ισχύουσας 

διακυβέρνησης. 

Προθεσμία: 14 Μαΐου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/

consultations/technical-measures/index_el.htm 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα URBACT III 

 

Το τελικό προσχέδιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του ευρωπαϊκού προγράμματος 

URBACT III είναι πλέον στη διάθεση του κοινού. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν στα 

εξής ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι σημαντικότερες αστικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

πόλεις σας και πώς μπορούν τα διεθνικά 

δίκτυα ανταλλαγών να υποστηρίξουν τις 

πόλεις για να αντιμετωπίσουν αυτές τις 

προκλήσεις; 

 Τι είδους δεξιότητες πρέπει να 

ενισχυθούν σε τοπικό επίπεδο ώστε να 

μεταφραστούν οι εμπειρίες από τα 

δίκτυα του URBACT σε συγκεκριμένα 

μέτρα πολιτικής; 

 Ποια είναι τα βασικότερα εμπόδια για τη 

συμμετοχή των πόλεων στο πρόγραμμα 

URBACT; 

 

Προθεσμία: 13 Μαΐου 

Πληροφορίες:  

http://urbact.eu/en/about-urbact/urbact-2014-
2020/#consultation 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων στην 

αναθεωρημένη κοινή αλιευτική πολιτική  

 

Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η ανάπτυξη 

ενός νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων στην 

αναθεωρημένη κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ). Η 

πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει κυρίως να στηρίξει 

τους στόχους της αναθεωρημένης ΚΑΠ. Τα 

τεχνικά μέτρα αποτελούν κύριο εργαλείο για την 

επίτευξη αυτών των στόχων. Το νέο πλαίσιο θα 

συμβάλει επίσης στην επίτευξη της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» μέσω της απλούστευσης της 

αλιευτικής πολιτικής, η οποία έχει επικριθεί ως 

υπερβολικά περίπλοκη και δύσκολη στην 

εφαρμογή της. 

Αυτός ο γενικός στόχος πολιτικής θα επιτευχθεί 

μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων: 

 Θέσπιση απλουστευμένου ρυθμιστικού 

πλαισίου που θα επιτρέπει την 

περιφερειοποίηση των τεχνικών μέτρων.  

 Μείωση και αποφυγή ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων, με τη βελτίωση των 

αλιευτικών εργαλείων και τη λήψη 

αποτελεσματικών μέτρων χωρικής και 

χρονικής χροιάς.  
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

 

Working with Impact Assessment in the European 

Union 

Ημερομηνία: 8-9 Μαΐου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5429 

 

Risk Management in the Context of CAF and TQM 

Ημερομηνία: 14-16 Μαΐου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5455 

 

Using Citizens to Design Better Public Services: 

Choices, Challenges and Opportunities 

Ημερομηνία: 22-23 Μαΐου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5438 

 

 

Developing Indicators for Monitoring and Evaluating 

Projects Financed by the AMIF and ISF 

Ημερομηνία: 22-23 Μαΐου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5475 
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   European Territorial Cooperation: How to Build a 

Successful European Partnership for Better Use of EU 

Funds? 

Ημερομηνία: 26-28 Μαΐου 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5459 

 

Public Sector Budget Review and Service Reform in 

Hard Economic Times 

Ημερομηνία: 27-28 Μαΐου 

Τόπος: Δουβλίνο 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5439 

 

 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5429
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5455
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=547
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Port Cities: Dynamic Landscapes and Global 

Networks 

 

 

 

Σελ.304 

C. Hein (επιμ.) 

Εκδ. Routledge, 2011 

Το ανωτέρω έργο εξετάζει με διεπιστημονικό 

τρόπο το ζήτημα των Πόλεων-Λιμένων, 

αναδεικνύοντας ομοιότητες, διαφορές και 

τρόπους με τους οποίους οι δικτυώσεις σε 

θαλάσσιο επίπεδο επηρεάζουν τα αστικά τοπία 

και την αρχιτεκτονική, την κοινωνικο-οικονομική 

και πολιτιστική ανάπτυξη από το 19ο μέχρι τον 

21ο αιώνα. Το πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύει 

τα παγκόσμια δίκτυα που συνδέουν λιμάνια και 

πόλεις και το αποτέλεσμα των διηπειρωτικών 

ανταλλαγών στους τομείς του σχεδιασμού και της 

αρχιτεκτονικής. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στις 

διασυνδεδεμένες πόλεις-λιμάνια σε περιφερειακό 

επίπεδο, αναλύοντας κοινωνικο-οικονομικές 

υποδομές. Τέλος, το τρίτο μέρος εξετάζει το 

δομημένο περιβάλλον επιλεγμένων πόλεων. 

 

 

Από τη Χωροταξία στη Χωροδιαχείριση. Η 

Έννοια του Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασ-

μού και της Εδαφικής Συνοχής στην Ευρώπη 

ΑΣΑαααααΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

 

 

Σελ.344 

Σ. Κυβέλου 

Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ 2010 

 

Στόχος του βιβλίου είναι να εξοικειώσει τους 

αναγνώστες με τις προβληματικές της ευρωπαϊκής 

και διεθνούς έρευνας, να τους εισάγει στις ποικίλες 

αναγνώσεις που έχουν επιχειρηθεί, στα μέχρι 

σήμερα μεθοδολογικά εργαλεία και αποτελέσματα, 

καθώς και στις πολυεπίπεδες ερευνητικές 

διαδρομές της κριτικής σκέψης στον τομέα του 

στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού, της εδαφικής 

συνοχής, αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης ως 

σημείου ανασύνταξης των χωρικών πολιτικών στην 

Ευρώπη. Μια εμπεριστατωμένη μελέτη, 

εμπλουτισμένη με πίνακες, έγχρωμους χάρτες και 

διαγράμματα. Ένα σύγχρονο εργαλείο για φοιτητές, 

ερευνητές, και επαγγελματίες που απαντά στην 

ανάγκη συμμετοχή και της χώρας μας στις εξελίξεις 

που σημειώνονται στην Ευρώπη. 
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Ε λλην ική

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 

 
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 

 
Συντακτική ομάδα: Νάγια Παπαλιάκου, D.E.A. 

                      Ηλέκτρα Λάζαρη, M.Α. 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
 
 

   

 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   





                       

 

EDITORIAL 

«Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το 

μέλλον μας». Αυτό το σύνθημα θα 

συνοδεύει το Ευρωπαϊκό Έτος για την 

Ανάπτυξη (2015). Είναι η πρώτη φορά 

που ένα Ευρωπαϊκό Έτος προσεγγίζει 

ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. 

Σύμπτωση; Καθόλου. Την επόμενη 

χρονιά λήγει η προθεσμία για την 

ολοκλήρωση των 8 Αναπτυξιακών 

Στόχων της Χιλιετίας που είχαν τεθεί 

από τα Ηνωμένα Έθνη. Το 2015 

αποτελεί όμως και αφετηρία για τους 

νέους στόχους που θα προσανατο-

λίσουν τις επόμενες αειφόρες 

αναπτυξιακές πολιτικές. Αν τώρα 

σκεφθεί κανείς ότι μέχρι τα μέσα του 

αιώνα που διανύουμε το 70% του 

παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε 

αστικά κέντρα, ο ρόλος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση 

των αναγκών των κατοίκων των 

τοπικών κοινωνιών σύμφωνα με τους 

πόρους και τις αρμοδιότητές της 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο στόχος της «αειφόρου 

αστικοποίησης» που έθεσε το διεθνές 

δίκτυο των Ηνωμένων Πόλεων και 

Τοπικών Αρχών (UCLG) για την 

αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015 

προϋποθέτει ότι οι πόλεις διαδραμα-

τίζουν ζωτικό ρόλο για την οικονομική 

ανάπτυξη, η οποία συνεπάγεται 

άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτή-

των, ποιότητα περιβάλλοντος και 

εδαφική συνοχή. Κατά συνέπεια, δεν 

νοείται στοχοθεσία σε θέματα αειφό-

ρου ανάπτυξης και φτώχειας σε 

παγκόσμιο επίπεδο χωρίς την πρόβ-

λεψη υλοποίησης αντίστοιχων δρά-

σεων σε τοπικό/περιφερειακό επίπε-
δο.  
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Το πρόγραμμα κυρίως υλοποιείται σε δύο σκέλη: 

 Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την 

κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το 

στόχο της Ένωσης. 

 Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της 

συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό 

επίπεδο.  

Τα μέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής: 

 Αδελφοποίηση πόλεων 

 Δίκτυα πόλεων 

 Έργα της κοινωνίας των πολιτών 

 

(α) Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη 

Τα επιδοτούμενα έργα αντανακλούν τις αιτίες της 

ανάδυσης των ολοκληρωτικών καθεστώτων στη 

σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (ναζισμός, φασισμός, 

σταλινισμός και ολοκληρωτικά κομμουνιστικά 

καθεστώτα). Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του 

σκέλους, θα επιδοτηθούν έργα που αφορούν 

σημαντικές στιγμές της πρόσφατης ευρωπαϊκής 

ιστορίας, οι οποίες υπογραμμίζουν και 

ενθαρρύνουν την ανοχή, την αμοιβαία κατανόηση, 

το διαπολιτισμικό διάλογο και τη συμφιλίωση. Τα 

έργα υλοποιούνται από διάφορους τύπους 

οργανισμών (τοπικές αρχές, ΜΚΟ, ερευνητικά 

ιδρύματα κ.α.), αναπτύσσοντας διάφορους τύπους 

δράσεων (ερευνητικές, άτυπες μορφές 

εκπαίδευσης, δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις κ.α.) 

και εμπλέκοντας πολίτες από διαφορετικές 

ομάδες-στόχους. Το σύνολο των έργων θα πρέπει 

να υλοποιούνται σε διεθνικό επίπεδο (δημιουργία 

και λειτουργία διεθνικών συμπράξεων και δικτύων)  
 

Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

 

1. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020 

 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης 

επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, το νέο 

πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-

2020 αποβλέπει στο να βοηθήσει τους πολίτες 

να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την 

πολυμορφία της και να προωθήσει την 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις 

συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις 

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε 

επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 

προάγει (α) την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις 

αξίες, καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή 

την προώθηση της ειρήνης, των αξιών της και 

της ευημερίας των λαών της μέσα από την 

τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και 

της ανάπτυξης δικτύων και (β) την ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, 

με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη 

διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και 

με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και 

διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε 

επίπεδο Ένωσης. 
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με ξεκάθαρη ευρωπαϊκή διάσταση. Οι επιλέξιμοι 

φορείς και εταίροι των έργων: δημόσιες 

τοπικές/περιφερειακές αρχές, ΜΚΟ με νομική 

προσωπικότητα αναγνωρισμένη σε επιλέξιμη 

χώρα. 

Μέγιστη επιδότηση: 100.000€. 

Μέγιστη διάρκεια δράσεων: 18 μήνες. 

 

(β) Σκέλος 2: Δημοκρατική συμμετοχή: 

1. Αδελφοποιήσεις Πόλεων: θα επιδοτηθούν 

έργα αδελφοποιημένων πόλεων που αφορούν 

στόχους του προγράμματος. Προτεραιότητα θα 

δοθεί σε εκείνα που καλύπτουν τις ετήσιες 

προτεραιότητες του συγκεκριμένου μέτρου. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πόλεις/δήμοι ή 

επιτροπές αδελφοποίησης ή άλλες ΜΚΟ με 

νομική προσωπικότητα που εκπροσωπούν 

τοπικές αρχές από τουλάχιστον 2 επιλέξιμες 

χώρες (εκ των οποίων η μία να είναι κράτος-

μέλος της ΕΕ). Το μέγιστο ποσό της επιδότησης 

ανέρχεται σε 25.000€, ενώ η διάρκεια του έργου 

δεν πρέπει να ξεπερνά τους 9 μήνες. 

2. Δίκτυα Πόλεων: δήμοι και ενώσεις που 

συνεργάζονται επί ενός κοινού θεματικού πεδίου 

πολιτικής μπορούν να μετεξελιχθούν σε δίκτυο 

πόλεων για να καταστήσουν τη συνεργασία τους 

περισσότερο βιώσιμη. Τα δίκτυα πόλεων 

προσδοκάται να υλοποιήσουν δράσεις σε 

θεματικό πεδίο πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος 

μεταξύ των εταίρων, στο πλαίσιο των στόχων 

και των ετήσιων προτεραιοτήτων του 

προγράμματος˙ να προσδιορίσουν ομάδες-

στόχους για τις οποίες υφίσταται συνάφεια με 

τα επιλεγόμενα θεματικά πεδία πολιτικής˙ και 

να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές πρω- 
 

τοβουλίες και δράσεις μεταξύ εμπλεκομένων 

πόλεων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

πόλεις/δήμοι ή επιτροπές αδελφοποίησης, 

περιφερειακές αρχές που έχουν την έδρα τους 

σε κάποια επιλέξιμη χώρα. Ένα έργο 

προϋποθέτει τη συμμετοχή δήμων/ 

περιφερειών/οργανώσεων από τουλάχιστον 4 

χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκ των 

οποίων η μία να είναι από κράτος-μέλος της ΕΕ. 

Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 

150.000€, ενώ η μέγιστη διάρκεια του έργου 

φθάνει τα 2 έτη. 

 

Προθεσμία: 4 Ιουνίου 

Πληροφορίες: 

Εθνικό Σημείο Επαφής 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Υπόψιν κκ. Α. Καρβούνη & Α. Φαρούπου) 

Τηλ:2103744710, 2103744721 

Ε-mail: efc@ypes.gr 

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

2. Erasmus+, 2014-2020 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο 

πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, 

στοχεύει στη βελτίωση των  δεξιοτήτων  και  της 

 

απασχολησιμότητας, καθώς και στον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα 

διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του 

θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι 

αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά 

επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευση 

της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.  
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Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει 

διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και 

οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί 

η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της 

εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με 

απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις 

δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. 

Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη 

υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται 

ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι 

αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το 

Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες 

συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού. 

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη: 

α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου 

στον τομέα της εκπαίδευσης˙  

β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για 

την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση («ΕΚ2020»), συμπεριλαμ-

βανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων 

αναφοράς˙ 

γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης˙  

δ) των συνολικών στόχων του ανανεωμένου 

πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα 

της νεολαίας (2010 -2018)˙  

 

 

 

ε) του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 

διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον 

μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο 

εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό˙ και  

στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις 

του προγράμματος Erasmus+:  

 Αθλητισμός: 

o Συμπράξεις συνεργασίας στον 

τομέα του αθλητισμού. 

o Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με τον γενικό στόχο του προγράμματος 

καθώς και με το σχέδιο εργασίας της Ένωσης 

για τον αθλητισμό, το πρόγραμμα εστιάζεται 

κυρίως στο μαζικό αθλητισμό και επιδιώκει την 

επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:  

α) καταπολέμηση των διασυνοριακών 

απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού˙β) 

προώθηση και παροχή υποστήριξης για τη 

χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και τη 

διπλή σταδιοδρομία των αθλητών˙γ) η 

προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, 

καθώς και της κοινωνικής ένταξης, των ίσων 

ευκαιριών και της ευαισθητοποίησης όσον 

αφορά τη σπουδαιότητα της επωφελούς για την 

υγεία σωματικής άσκησης μέσω της αυξημένης 

συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης όλων 

στον αθλητισμό. 

Προθεσμία: 26 Ιουνίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_el.htm 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Κοινοτικοί Κανονισμοί & Διοίκηση Έργου  

 

Η νέα προγραμματική περίοδος που 

εγκαινιάστηκε με τη δημοσίευση όλων των 

Κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ 

καθώς και των Κανονισμών και των Αποφάσεων 

για το σύνολο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες από τους 

σχεδιαστές των προτάσεων και  εν δυνάμει 

διοικητές συγχρηματοδοτούμενων έργων. Πιο 

συγκεκριμένα, στο Γενικό Κανονισμό για τα 

διαρθρωτικά ταμεία επισημαίνεται ότι, στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την  Τοπική 

Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, 

μεταξύ των καθηκόντων τους, οι ομάδες τοπικής 

δράσης είναι υποχρεωμένες «να αναπτύσσουν 

την ικανότητα των τοπικών φορέων να 

αναπτύσσουν και να υλοποιούν πράξεις, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των 

ικανοτήτων τους όσον αφορά τη διοίκηση 

έργων»  (άρθρο 34 παρ.3). 

 

 
 

 

 

Επίσης, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), και εν 

προκειμένω, στις σελίδες του Οδηγού του εν λόγω 

Προγράμματος απαιτείται όλα τα εθνικά σημεία 

επαφής που συντονίζουν τις δράσεις ενημέρωσης 

για το πρόγραμμα να διαθέτουν προσωπικό για τη 

διοίκηση ή συντονισμό έργων που θα απορροφά 

το 80% του εργάσιμου χρόνου τους (σελ.14). 

Επίσης, για τους σκοπούς της σύνταξης των 

εκθέσεων και της παρακολούθησης των έργων, οι 

δεξιότητες της διοίκησης έργου διασφαλίζουν την 

αντιστοίχηση του υλοποιηθέντος έργου με τις 

δηλωμένες δαπάνες˙ την ορθή χρήση των πόρων 

και την εξασφάλιση της συγχρηματοδότησης˙ την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της 

συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών 

(σελ.41). Περαιτέρω, το προσωπικό που 

συντονίζει το πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο 

οφείλει να κατέχει, μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές 

δεξιότητες για να υποστηρίξει τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις στα ζητήματα της διοίκησης 

αλλαγών και έργων (σελ.76).  
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Στη δεύτερη ημέρα, κεντρικό θέμα συζήτησης 

ήταν η νέα προγραμματική περίοδος και η 

προετοιμασία για το νέο πρόγραμμα INTERREG V 

με ανταλλαγές καλών πρακτικών και εμπειριών 

καθώς και παρουσίαση των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Από την 

πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 

παραδείγματα έργων προγραμμάτων εδαφικής 

συνεργασίας. 

Πληροφορίες: 

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

tc2014/index_en.cfm 
 

Ίστρια: Ο πρώτος Κροατικός Δήμος -

μέλος ενός ΕΟΕΣ 

 

Ο ΕΟΕΣ Ευρωπεριφέρεια Senza Confini – Ohne 

Grenzen πραγματοποίησε στην πόλη Poreč/ 

Poranzo (Κροατία) κατά  την Ημέρα της Ευρώπης 

 

 (9 Μαΐου) την τακτική του Συνέλευση, 

καλωσορίζοντας το νέο μέλος του, την κροατική 

πόλη Ίστρια, που αποτελεί την πρώτη υποεθνική 

αρχή της χώρας που συμμετέχει σε ΕΟΕΣ. Η 

συνάντηση έγινε παρουσία του Κροάτη 

Υπουργού Πολιτισμού και του δημάρχου της 

πόλης-μέλους του ΕΟΕΣ, ενώ συζητήθηκαν τα 

νέα επιχειρησιακά προγράμματα της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

  
 

Πληροφορίες: 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-

US/news/Pages/Istria-will-be-the-first-Croatian-

authority-to-become-part-of-an-EGTC.aspx  
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 
Ετήσια Συνάντηση των Διαχειριστικών 

Αρχών των Προγραμμάτων Εδαφικής 

Συνεργασίας 

  

Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (19-20 Μαϊου 

τ.ε.) συνάντηση των διαχειριστικών αρχών των 

προγραμμάτων  εδαφικής συνεργασίας με σκοπό 

την επισκόπηση της υλοποίησης των 

υφισταμένων προγραμμάτων και της εξέτασης 

ζητημάτων που αφορούν τη νέα προγραμματική 

περίοδο 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις του στόχου της 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. 

Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης, οι 

συζητήσεις περιστράφηκαν στα θέματα της 

παρακολούθησης, της αδυναμίας πληρωμής και 

του κλεισίματος των έργων.  
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Την ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 25 

εμπειρογνώμονες από 11 διαφορετικά ευρωπαϊκά 

Υπουργεία Μεταφορών. Οι συμμετέχουσες χώρες 

ήταν: Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία, Ισπανία, 

Σουηδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, 

Μάλτα και Κύπρος. Όλοι παρέθεσαν τις απόψεις 

τους σχετικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το 

οποίο δεν καλύπτει τη διακίνηση 

αυτοματοποιημένων οχημάτων χωρίς οδηγό. 

Σημειώθηκαν πρακτικά προβλήματα, αντιρρήσεις, 

βελτιωτικές προτάσεις, καθώς όλοι αναγνώρισαν 

ότι πρόκειται για κάτι καινοτόμο το οποίο θα 

χρειαστεί οπωσδήποτε τη συνεισφορά και των 28 

μελών της ΕΕ αλλά και μια σειρά από μετέπειτα 

συζητήσεις, αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη 

ημερίδα αποτέλεσε την αρχή για την 

επιβεβλημένη τάση του μέλλοντος. 

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου και της Ελληνικής 

Προεδρίας αποτελεί ουσιαστική αρωγή σε θέματα 

που άπτονται παγκόσμιας καινοτομίας σε θέματα 

ευφυών συστημάτων μεταφορών και έρχεται στη 

συνέχεια σειράς παρόμοιων πρωτοβουλιών (π.χ. 

eCall). Το Υπουργείο υποστηρίζεται ενεργά σε 

αυτή την προσπάθεια του από το Δήμο Τρικκαίων 

(μέσω της e-Trikala Α.Ε.) ο οποίος μετέχει ενεργά 

σε σειρά έργων και πρωτοβουλιών σε θέματα 

Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) και από το 

ΕΠΙΣΕΥ ένα από τα σημαντικότερα Ελληνικά και 

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα σε θέματα 

Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) με 

παρουσία στις σημαντικότερες σχετικές 

πρωτοβουλίες και πρωτοπόρο στην έρευνα 

σχετικά με τα συστήματα αυτοματοποίησης 

οχημάτων και μεταφορικών συστημάτων γενικά.   

 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα: http://www.e-trikala.gr/citymobil2 
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Δήμος Τρικκαίων:  

Ημερίδα για το καθεστώς αδειοδότησης 

και πιστοποίησης αυτοματοποιημένων 

οχημάτων μαζικής μεταφοράς επιβατών, 

ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 

 (7ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για 

την Έρευνα και την Τεχνολογική 

Ανάπτυξη στην ΕΕ)  

 

Τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε 

ημερίδα με θέμα τη διερεύνηση του νομικού 

πλαισίου για την πιστοποίηση αυτοματοποι-

ημένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις αστικές 

μεταφορές. Η ημερίδα έλαβε χώρα στην Αθήνα  

και συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο 

Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, από το Δήμο 

Τρικκαίων και από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 

Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών, υπό την αιγίδα της Ελληνικής 

Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2014 και 

του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου 

CityMobil2 , στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος-

Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική 

Ανάπτυξη στην ΕΕ. 
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Νέος Πορθμειακός Τερματικός Σταθμός 

 

 

Ένας σύγχρονος πορθμειακός τερματικός 

σταθμός κατασκευάστηκε στο λιμάνι Ċirkewwa 

της Μάλτας με την υποστήριξη των ταμείων 

συνοχής της ΕΕ. Ο τερματικός πορθμειακός 

σταθμός στο Ċirkewwa αποτελεί τμήμα του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών της Μάλτας. 

Βασικός στόχος του έργου είναι να μειωθεί η 

συμφόρηση στον τερματικό σταθμό Ċirkewwa και 

να βελτιωθεί το δίκτυο μεταφορών στα μαλτέζικα 

νησιά. Από τον τερματικό του Ċirkewwa φεύγουν 

κανονικά πλοία τύπου Ro-PAX προς το λιμάνι 

Mġarr στο Gozo μεταφέροντας περίπου δύο 

εκατομμύρια οχήματα και τέσσερα εκατομμύρια 

επιβάτες κάθε χρόνο. Το καλοκαίρι 

πραγματοποιούνται επίσης ταξίδια με το πλοίο 

προς το νησί Comino από το λιμάνι Ċirkewwa, 

καθώς και οργανωμένες εκδρομές για κατάδυση. 

Στο νέο τερματικό πορθμειακό σταθμό, οι 

υπάρχουσες αποβάθρες αναβαθμίζονται με την 

προσθήκη τρίτης θέσης ελλιμενισμού στη βόρεια 

προβλήτα μαζί με κτίρια, οδικά έργα και άλλες 

ενισχύσεις γενικής φύσης. Οι νέες εγκαταστάσεις 

περιλαμβάνουν ένα κτίριο εξυπηρέτησης 

επιβατών μαζί με υπερυψωμένες πεζογέφυρες 

και ευέλικτες πλωτές πλατφόρμες για 

επικοινωνία μεταξύ των πλοίων. 

Κτίστηκαν επίσης χώροι καθοδήγησης οχημάτων, 

χώροι στάθμευσης και ένας τερματικός σταθμός 

πούλμαν και μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τη 

μείωση της συμφόρησης, βελτιώθηκε η πρόσβαση 

μέσω της σύνδεσης της κυκλοφορίας και των 

οδών πρόσβασης με το κύριο δίκτυο οδικών 

αρτηριών. Η νέα υποδομή θα προσφέρει 

βελτιωμένη απόδοση και προστασία από 

αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
 

Θα προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και 

άνεσης, καθώς και βελτιωμένες υπηρεσίες για 

την κυκλοφορία όλων των επιβατών και φορτίων 

που περνούν από το Ċirkewwa. Παράλληλα με την 

βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας επιβατών και 

οχημάτων, ο τερματικός σταθμός με την αυξημένη 

χωρητικότητά του αναμένεται να μειώσει τους 

χρόνους ταξιδιού και να βελτιώσει τη 

διεκπεραίωση της κυκλοφορίας. 

 

Έχουν επενδυθεί περίπου 12 εκατομμύρια EUR 

στην κατασκευή του νέου τερματικού σταθμού, 

που θα ενισχύσει την ταξιδιωτική εμπειρία, θα 

βελτιώσει την προσβασιμότητα προς το Gozo και 

θα περιορίσει την απομόνωση λόγω νησιωτικού 

χαρακτήρα. Οι κατασκευές αναμένεται να 

διευκολύνουν περαιτέρω τη μεταφορά τουριστών 

στο Gozo, που είναι τόσο σημαντική για την 

οικονομία του νησιού. Θα διευκολύνουν επίσης να 

απελευθερωθεί το επιχειρηματικό δυναμικό της 

περιφέρειας και θα βελτιώσουν την ποιότητα 

ζωής τόσο των κατοίκων του Gozo, όσο και των 

επισκεπτών σε αυτό. 

Τέλος, το κτίριο του νέου τερματικού σταθμού 

διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες φωτοβολταϊκές 

συστοιχίες στη Μάλτα. Άλλη μια πρωτοπορία θα 

είναι η εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στο νότιο 

τμήμα του λιμένα. Μέσω αυτών των 

εγκαταστάσεων, και άλλων μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας, ο τερματικός σταθμός 

θα κάνει σημαντική χρήση πράσινης ενέργειας 

για τη λειτουργία του και άρα θα μειώσει το 

αποτύπωμα άνθρακα. 

Πληροφορίες:  

https://investinginyourfuture.gov.mt/project/publici
nfrastructure/cirkewwa-ferry-terminal-33947651 

8       



 
9 

Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής Πόλεων 

Αειφόρες πόλεις 

(Σιγκαπούρη, 1-4 Ιουνίου) 

 

Το Kέντρο για τις Bιώσιμες πόλεις και η Αρχή 

αστικής ανάπλασης της Σιγκαπούρης διοργανώνουν 

διάσκεψη κορυφής για την αειφορία των πόλεων. 

 

 

Η σύνοδος κορυφής θα επικεντρωθεί στις κοινές 

προκλήσεις και στις λύσεις αιχμής για τις πόλεις.  

 

Πληροφορίες: 

http://www.worldcitiessummit.com.sg/index1.php 

Πολυπλοκότητα στην ψηφιακή 

επικοινωνία- Διαχείριση πόλεων 

(Ζυρίχη, 2-4 Ιουνίου) 

Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

για να γίνουν οι πόλεις μας φιλικότερες και πιο 

ανθρώπινες διασφαλίζοντας τη μόνιμη επικοινωνία 

μεταξύ των πολιτών και των Δημοτικών Υπηρεσιών. 

Οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και επηρεάζουν την ποιότητα 

ζωής του τόπου τους. 

 

 

Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί ο ρόλος που 

διαδραματίζει η διαμόρφωση πολιτικής καθώς 

και το πώς θα προσεγγιστούν οι πολίτες έτσι 

ώστε συνειδητοποιήσουν την σπουδαιότητα του 

ρόλου τους.  

Πληροφορίες: 

http://www.majorcities.org/conferences/2014-

zurich 

 

Κοινωνική ένταξη μεταναστών-  

Ο ρόλος των Πόλεων 

   (Βερολίνο, 4-6 Ιουνίου) 

 

Η αστικοποίηση και η μετανάστευση έχουν 

δημιουργήσει ένα πλούσιο πεδίο για 

πειραματισμό σε πολλές πόλεις ανά τον κόσμο. 

Οι τοπικές κοινότητες καλωσορίζουν τους 

μετανάστες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

έτσι ώστε να ενσωματωθούν ομαλά και να 

ενταχθούν επιτυχώς στην κοινωνία. 

 

 

Τοπικοί άρχοντες, επαγγελματίες, επιστήμονες, 

ακτιβιστές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 

θα συμμετάσχουν στο 3ήμερο συνέδριο του 

οποίου στόχος είναι να διερευνήσει τις ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται  στη δεδομένη κατάσταση.  

Πληροφορίες: 

http://2014conference.citiesofmigration.ca 

Έξυπνες πόλεις  (8ο Συνέδριο ΙΝPUT) 

(Νάπολη, 4-6 Ιουνίου) 

Το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου της 

Νάπολης θα φιλοξενήσει το 8ο Διεθνές Συνέδριο 

για την Καινοτομία στην Πολεοδομία και στη 

Χωροταξία, με τίτλο Smart City:  Προοπτικές για 

την Ενέργεια, τις Μεταφορές και τη Βιωσιμότητα 

των πόλεων.  
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 Εβδομάδα Καινοτόμων Περιφερειών 

στην Ευρώπη  

 (Αθήνα, 12-13 Ιουνίου) 

Το Συνέδριο WIRE 2014 (Εβδομάδα Καινοτόμων 

Περιφερειών στην Ευρώπη) διοργανώνεται από 

το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το 

συντονιστή της ελληνικής κοινοπραξίας Enterp- 

 

rise Europe Network-Hellas και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο 

πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ. Το συνέδριο θα φέρει σε 

επαφή παράγοντες από τον χώρο της πολιτικής, 

της έρευνας, των επιχειρήσεων, και της 

καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο και θα προάγει τον διάλογο σε 

τρείς κύριες θεματικές ενότητες: Ευρωπαϊκή 

Χρηματοδότηση για Περιφερειακή Ανάπτυξη το 

2014-2020˙ οι επιχειρήσεις ως μοχλός για την 

Καινοτομία στις Περιφέρειες˙ Επιστημονική 

Αριστεία, Ανοικτά και Επαναχρησιμοποιήσιμα 

Δεδομένα για περιφερειακή ανάπτυξη. 

Πληροφορίες: 

www.wire2014.eu 

Διεθνές συνέδριο 

«Ζήστε σε μια ζωντανή πόλη», 

 (Παρίσι, 23 Ιουνίου) 

Σε όλο τον κόσμο σήμερα, βλέπουμε επιτυχείς 

πρωτοβουλίες σχετικά με την ανάπτυξη των 

έξυπνων πόλεων. Κάτι τέτοιο, αντανακλά της 

ύπαρξη μιας δυναμικής κοινότητας που 

δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα και έχει 

ως πρωτεύοντα στόχο της να διευρύνει το πεδίο 

των συναντήσεων με στόχο να οικοδομηθούν 

νέες σχέσεις, να γίνει ανταλλαγή  εμπειριών και 

βελτίωση των πρακτικών. 

 

 

Το συνέδριο INPUT επικεντρώνεται στα πρότυπα, 

τις τεχνικές και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των 

διαδικασιών σχεδιασμού, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση σε επιτυχημένα case studies και εφιστά 

την προσοχή σε ζητήματα που σχετίζονται με τη 

δημοκρατία, την αποτελεσματικότητα, την 

βιωσιμότητα και την ισότητα στην καινοτομία.  

Πληροφορίες: 

http://www.input2014.it/ 

Ψηφιοποίηση πόλεων, Καινοτόμες 

Υπηρεσίες με σεβασμό στον άνθρωπο 

 (Βιέννη, 10-11 Ιουνίου) 
 

 

Το Smarter Cities 2014 διαμορφώνει μια μοναδική 

και δυναμική πλατφόρμα που κάνει ξεχωριστό το 

εν λόγω συνέδριο. Η όλη διαδικασία θα στηριχθεί 

σε άτυπες ομάδες συζήτησης στις οποίες μπορεί 

 

 
 

να συμμετάσχει ο καθένας, παρέχοντας ένα 

μοναδικό περιβάλλον για ανταλλαγή απόψεων κι 

ιδεών. Επιπλέον, κάθε συζήτηση που διευθύνεται 

από εμπειρογνώμονες, καλύπτει διεθνείς 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της 

Βιομηχανίας.  

Πληροφορίες: 

http://www.smartercitiescon.com/ # 
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Το εν θέματι συνέδριο προσδοκάται ότι θα 

συμβάλει σε αυτή την υποκείμενη τάση 

προωθώντας ένα όραμα για την "Έξυπνη πόλη" 

του μέλλοντος, μία ζωντανή και με επίκεντρο τον 

πολίτη πόλη.   

Πληροφορίες: 

http://www.liveinalivingcity.com/ 

 

3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τουρισμού 

Πόλεων 2014 

(Sabah-Μαλαισία, 24-25 Ιουνίου) 

  

 

Το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τουρισμού Πόλεων, με 

θέμα «Προσδιορίζοντας την τουριστική πόλη – ο 

τουρισμός ως βασικός παράγοντας για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη», είναι μία από τις κορυφαίες 

 

  
διασκέψεις για την τουριστική βιομηχανία με 

επίκεντρο τον τουρισμό πόλεων. Αναμένεται να 

συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες, τοπικούς 

άρχοντες, κυβερνητικούς εκπροσώπους, φορείς 

χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους από το 

χώρο της βιομηχανίας.  

 

Πληροφορίες:  

http://www.globaltourismcitiesconference.com/ 
 

2η διάσκεψη της ΕτΠ για τα δημόσια 

οικονομικά σε επίπεδο αυτοδιοίκησης 

 (Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου) 

 

Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ μεταφέρουν σταδιακά 

τις φορολογικές και δημοσιονομικές 

αρμοδιότητές τους στις περιφέρειες και τους 

δήμους που βιώνουν όλο και πιο έντονα τον 

αντίκτυπο της βαθύτερης ευρωπαϊκής 

οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης. 

 

 

Οι αυτοδιοικητικές αρχές είναι υπεύθυνες για το 

ένα τρίτο περίπου του συνόλου των δημοσίων 

δαπανών και τα δύο τρίτα των δημοσίων 

επενδύσεων στην ΕΕ, καθήκοντα που ενισχύονται 

σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, οι 

περιφέρειες και οι δήμοι πρωταγωνιστούν όσον 

αφορά την εφαρμογή και τη συγχρηματοδότηση 

των προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και του 

Ταμείου Επενδύσεων. Ενόψει όλων αυτών, η 

Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) θα 

διοργανώσει τη δεύτερη διάσκεψή της με θέμα 

την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών σε 

επίπεδο αυτοδιοίκησης. Στη διάσκεψη αυτή θα 

συζητηθούν δύο κεντρικά θέματα: 

• Οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ, η 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ο αντίκτυπος 

αυτής στους τοπικούς και τους περιφερειακούς 

προϋπολογισμούς. 

• Τάσεις της φορολογικής αποκέντρωσης, 

δημόσια οικονομικά και επενδύσεις σε επίπεδο 

αυτοδιοίκησης. 

 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/events/forums/Pages/sub

national-finances-2014.aspx 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Η Διακυβέρνηση των 

Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών 
 

Με την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τη Διακυβέρνηση των 

Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών, κατόπιν 

σχετικής έκκλησης του Συμβουλίου, 

δρομολογούνται οι συζητήσεις για τη βελτίωση 

της διακυβέρνησης των μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών ώστε να υποβληθεί σχετική έκθεση 

έως τα τέλη του 2014. Με τη βελτίωση της 

διακυβέρνησης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί τί 

απαιτείται για την επιτυχία της προσέγγισης, 

συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότερης 

ανάληψης ευθύνης από τις χώρες που 

δρομολόγησαν τις στρατηγικές. 

Υπενθυμίζεται ότι οι μακροπεριφερειακές 

στρατηγικές αποτελούν μια νέα ευκαιρία για την 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας ευρύτερης 

περιφέρειας, μέσω της διαχείρισης των κοινών 

προκλήσεων και δυνατοτήτων. 

Αντιπροσωπεύουν σαφή προστιθέμενη αξία για 

την ΕΕ, ενώ ενισχύουν τις υφιστάμενες 

οριζόντιες πολιτικές της. Ανταποκρίνονται σε 

ζητήματα όπως: 

 η επιδείνωση της περιβαλλοντικής 

κατάστασης της Βαλτικής Θάλασσας· 

 αναξιοποίητες δυνατότητες για βελτίωση 

της πλοϊμότητας και της ποιότητας των 

υδάτων για μια ελκυστική περιοχή του 

Δούναβη· 

 οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 

πολυμορφία και κατακερματισμός στην 

περιοχή Αδριατικής-Ιονίου· και 

 εδαφικές, οικονομικές και κοινωνικές 

ανισορροπίες μεταξύ πόλεων και 

αγροτικών περιοχών στις Άλπεις, οι 

οποίες θα αντιμετωπιστούν σε μια 

πιθανή μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για 

την περιοχή των Άλπεων. 

Από την ανάλυση των υφιστάμενων 

στρατηγικών και την πείρα  από  την  εφαρμογή 
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τους προκύπτει ότι απαιτούνται βελτιώσεις 

κυρίως στους ακόλουθους τομείς: 

 Ισχυρότερη πολιτική ηγεσία και λήψη 

αποφάσεων από τις ενδιαφερόμενες 

χώρες και περιφέρειες: απαιτείται 

πλήρης ενστερνισμός από τους 

υπουργούς και τις εθνικές αρχές που 

συντονίζουν τις εργασίες, και παροχή 

σαφέστερων κατευθύνσεων για ό,τι 

συμβαίνει επιτόπου· 

 Μεγαλύτερη σαφήνεια στην οργάνωση 

των εργασιών: για τις αρχές που 

αναλαμβάνουν την καθημερινή υλοποί-

ηση, απαιτούνται σαφείς γραμμές αρμο-

διοτήτων, αποτελεσματικός  συντονισμός 

και επαρκείς πόροι. 

Στην παρούσα έκθεση εξετάζονται οι 

υφιστάμενες στρατηγικές στα ακόλουθα 

επίπεδα: 

 Πολιτική ηγεσία και ενστερνισμός 

 Συντονισμός 

 Υλοποίηση 

Τα εν λόγω επίπεδα είναι αλληλένδετα. Η σαφής 

πολιτική ηγεσία αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του 

συντονισμού και της υλοποίησης.  

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/ma
cro_region_strategy/index_en.cfm 

12       

http://www.danube-navigation.eu/
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Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας  

 

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα ο νέος υπ’αριθ. 

508/2014 Κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας. Τα επόμενα έξι χρόνια, 

το Ταμείο θα διαθέσει 6,5 δις ευρώ σε δράσεις 

που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη εκμετάλλευση 

 

 
 

των θαλάσσιων πόρων, στην ανάπτυξη των 

εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας, στην 

ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης 

αλιευτικών προϊόντων, καθώς και στην 

προώθηση της απασχόλησης των νέων στον 

αλιευτικό τομέα. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν 

προβλέπεται η χρηματοδότηση της κατασκευής 

αλιευτικών, αλλά ο αποτελεσματικός 

εξοπλισμός τους και ο εκσυγχρονισμός τους με 

κινητήρες φιλικούς προς το περιβάλλον. Ο νέοι 

κανόνες επιλεξιμότητας για τις 

χρηματοδοτήσεις θα ισχύσουν αναδρομικά από 

την 1η Ιανουαρίου 2014 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.h

tm 

 

Νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 

ενίσχυση των ελληνικών περιφερειών 

 

Στις 6 Μαΐου 2014, η Ε.Ε. παρουσίασε το νέο 

χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την 

Ελλάδα, με μειωμένες τις ανώτατες ενισχύσεις 

των περιφερειακών επενδύσεων κατά 5-15%. 
 

Ο Δήμος Κηφισιάς συμμετέχει στην 

πρωτοβουλία «Mayors Adapt» 

 

Η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

αποτελεί συνέχεια του «Συμφώνου των 

Δημάρχων» και έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις 

ευρωπαϊκές τοπικές αρχές στην ανάληψη 

δράσεων που αποβλέπουν στο μετριασμό του 

φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Ο Δήμος 

Κηφισιάς είναι η πρώτη ελληνική αρχή, που 

δεσμεύτηκε ότι τα επόμενα 2 χρόνια, θα 

αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 

προστασία του περιβάλλοντος και θα αναλάβει 

 

 

δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

αναφορικά με την κλιματική αλλαγή.  Στην 

πρωτοβουλία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 

συμμετοχής τα Τίρανα (AL), το Όμπερ-

Γκράφεντορφ (ΑΤ), η Γάνδη (ΒΕ), το Βερολίνο (DE), 

το Μόναχο (DE), το Αμβούργο (DE),το Άλμπερτον 

(DK), η Βαρκελώνη (ES), το Τάμπερε (FI), η Λυών 

(FR), η Βουδαπέστη (HU), το Δουβλίνο (IE), η 

Μπολόνια (IT), η Βενετία (IT), η Ρίγα  (LV), η 

Ποντγκόριτσα (ME), το Άρνεμ (NL), το Ναϊμέγκεν 

(NL), το Ρότερνταμ (NL), η Ουτρέχτη (NL), το 

Κασκάις (PT), το Μπέρμιγχαμ (UK) και το Λονδίνο 

(UK). 

 

Πληροφορίες: 

http://mayors-adapt.eu/ 
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Από την 1η Ιουλίου τ.ε., το ανώτατο επίπεδο 

ενίσχυσης των αναπτυξιακών έργων, που θα 

υλοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις, θα 

κυμαίνεται από 10% μέχρι 25%. Δεδομένου ότι 

στην Ελλάδα έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Σταθερότητας, οι ενισχύσεις 

μπορούν να παρέχονται σε όλη την επικράτεια. 

Ωστόσο, αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στις μειονεκτούσες περιφέρειες, όπως η 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική 

Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Δυτική 

Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. 

Πληροφορίες:  

http://eur-

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

013:209:0001:0045:EL:PDF 

 

Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Αλληλεγγύης (Ε.Τ.Α.) 
 

Στις 7 Μαΐου 2014, το Συμβούλιο των 

Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων 

της Ε.Ε. υιοθέτησε μέτρα που αποβλέπουν στη 

διευκόλυνση των διαδικασιών για την οικονομική 

στήριξη των κρατών μελών και των περιφερειών 

που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές. 

 

 
 

Για αυτό το σκοπό, κατά την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο (2014-2020), το Ε.Τ.Α 

θα διαθέτει 500 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιλέξιμοι 

προς χρηματοδότηση θα είναι είτε κράτη μέλη 

των οποίων οι απώλειες από καταστροφές 

ξεπερνούν το 0,6% του Α.Ε.Π., είτε περιφέρειες 

με αντίστοιχες απώλειες που ξεπερνούν το 1,5% 

του περιφερειακού Α.Ε.Π 

Πληροφορίες:  

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&

f=PE%2071%202014%20INIT 

 

Σχεδιάζοντας τα Σύμφωνα Εταιρικής 

Σχέσης: Ο ρόλος των ΟΤΑ 

 

Σε πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών 

διαπιστώνεται ότι μόνον 1 στις 5 κυβερνήσεις 

της ΕΕ συνεργάστηκε πλήρως με τους φορείς της 

τοπικής αυτοδιοίκησης για την εκπόνηση των 

συμφώνων εταιρικής σχέσης.   

Μόνον οι αρχές της Δανίας, της Φινλανδίας, της 

Λιθουανίας και της Ολλανδίας συμμορφώθηκαν 

πλήρως στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για 

τα διαρθρωτικά ταμεία, σεβόμενες τις αρχές της 

εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης. 

 

Πληροφορίες:  

http://www.ccre.org/en/actualites/view/2864 
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Ανακοινώθηκαν οι νικητές του βραβείου 

πολιτιστικής κληρονομιάς Europa Nostra 

για το 2014 

 

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των νικητών του 

βραβείου πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης/Europa Nostra 2014, στην 

κατηγορία «Έρευνα», για τις πρακτικές 

κατασκευής που χρησιμοποιούνταν στην 

Πελοπόννησο επί 400 χρόνια, μέχρι το 300 μ.Χ. 

 

  
 

Οι 27 επιτυχόντες που επελέγησαν μεταξύ 160 

προτεινόμενων έργων από 30 χώρες τιμώνται 

για επιτεύγματα σε τέσσερις κατηγορίες: 

συντήρηση, έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση και 

ευαισθητοποίηση. 

Πληροφορίες: 

http://www.europanostra.org/laureates-2014/ 

 

Ευρωπαϊκά Βραβεία Αστικού Δημόσιου 

Χώρου 2014 

 

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αστικού Δημόσιου Χώρου 

αποτελεί πρωτοβουλία του Κέντρου Σύγχρονου 

Πολιτισμού της Βαρκελώνης. Θεσμοθετήθηκε 

μετά την έκθεση «Η Ανακατάληψη της Ευρώπης», 

η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο 

Σύγχρονου Πολιτισμού της Βαρκελώνης το 1999, 

προκειμένου να προσφέρει μια καταγραφή της 

διαδικασίας αποκατάστασης δημόσιων χώρων 

που είχε ξεκινήσει σε πολλές ευρωπαϊκές 

πόλεις.  Στόχος του βραβείου είναι να 

αναγνωρίσει και να αγκαλιάσει το δημόσιο 

χαρακτήρα των αστικών χώρων και τη συνει- 
 

 

 
 

σφορά τους στην ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής. Προτεραιότητα δίδεται λοιπόν στην 

αρχιτεκτονική με κοινωνική ευαισθησία, αντί σε 

εκείνη που δίνει έμφαση στην αισθητική ή τον 

εντυπωσιασμό. 

 

 

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα 

των 8ων ευρωπαϊκών βραβείων αστικού 

δημόσιου χώρου όπου ξεχώρισαν η ανάπλαση 

του παλιού λιμανιού της Μασσαλίας και το 

δίκτυο μονοπατιών της Έλτσε της Ισπανίας. 

 

 
 

Πληροφορίες: 

http://www.publicspace.org/en/post/results-of-

the-eighth-award-of-the-european-prize-for-

urban-public-space 

 

 

 

 

http://www.europanostra.org/awards/138/
http://www.europanostra.org/awards/138/
http://www.europanostra.org/awards/138/
http://www.europanostra.org/laureates-2014/
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Δέσμευση των Πόλεων στην Καινοτομία 

 

Οι πόλεις αποτελούν βασική πηγή για την 

καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, απαιτείται 

μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ πόλεων, 

βιομηχανίας, καινοτόμων ΜΜΕ, ερευνητικών 

οργανισμών και φορέων της κοινωνίας πολιτών 

με σκοπό την επιτάχυνση των αποτελεσμάτων 

των αστικών δράσεων. 

 

 
 

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η Ευρωπαϊκή 

Εταιρική Σχέση Καινοτομίας των Έξυπνων 

Πόλεων και Κοινοτήτων. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή απεύθυνε πρόσκληση στις ευρωπαϊκές 

πόλεις να δηλώσουν τη δέσμευσή τους μέχρι την 

15η Ιουνίου τ.ε. σε αυτήν την εταιρική σχέση, 

ανταλλάσοντας τις ιδέες τους και τα σχέδια 

δράσης στους τομείς της ενέργειας, των 

μεταφορών και των ΤΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

πόλεις που θα δηλώσουν παρών σε αυτήν την 

πρωτοβουλία θα έχουν τη δυνατότητα να 

αναζητήσουν εταίρους και να δημιουργήσουν 

συνέργειες με φορείς του ιδιωτικού τομέα ώστε 

η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία να είναι 

πιο ευχερής. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/about-

partnership/how-do-i-get-involved/index_en.htm 

  

 

 

Κεφαλαιοποίηση των έργων  του 

INTERREG IVC 

 

Περισσότερες από 2000 δημόσιες αρχές και 

φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντάλλασαν 

εμπειρίες και πρακτικές μεταξύ τους στο πλαίσιο 

κοινών έργων που χρηματοδοτήθηκαν τα 

προηγούμενα 7 χρόνια από το πρόγραμμα 

εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC. 

 

Για δύο χρόνια μια ομάδα εμπειρογνωμόνων 

ανέλυσε, συνέγκρινε, και κεφαλαιοποίησε όλον τον 

πλούτο της γνώσης που παρήχθη από τα έργα του 

εν λόγω προγράμματος. Το αποτέλεσμα αυτής της 

προσπάθειας ήταν η δημοσίευση 12 εκθέσεων 

πάνω σε 12 θεματικά πεδία πολιτικής (συστήματα 

καινοτομίας, καινοτομικές δεξιότητες των ΜΜΕ, 

οικο-καινοτομία, δημιουργικές βιομηχανίες, 

επιχειρηματικότητα, υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, δημογραφική αλλαγή, αγροτική 

ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή, ενεργειακή 

αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

αειφόρες μεταφορές). Εκτός των πληροφοριών για 

τα έργα, οι ανωτέρω εκθέσεις παρέχουν και 

συστάσεις-προτάσεις για τους εκπροσώπους των 

ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών. 

 

Πληροφορίες: 
http://www.interreg4c.eu/capitalisation/ 
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Αξιοποίηση των Διαρθρωτικών 

Ταμείων χάριν των Ρομά 

 

Παρά τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή της έκθεσης για την αξιοποίηση και 

βελτίωση των εργαλείων για την κοινωνική 

ένταξη και την πολιτική των μη διακρίσεων των 

Ρομά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι 

ξεκάθαρο του σεβασμού των εκ των προτέρων 

αιρεσιμοτήτων και των εννοιών όπως 

ενσωμάτωση, ένταξη και κατάργηση 

διαχωρισμών στο πλαίσιο της εφαρμογής των 

Κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία από όλα 

τα κράτη μέλη.  

 

 

 

Η παρούσα έκθεση της Ομάδας για τη 

Μεταναστευτική Πολιτική του ιδρύματος Open 

Society Foundations αναλύει το βαθμό σεβασμού 

των ανωτέρω αρχών σε σχέση με τους Ρομά στη 

Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την 

Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Το 

συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι τα κράτη-

μέλη της ΕΕ οφείλουν να τηρήσουν μια πιο 

αποφασιστική στάση κατά την υλοποίηση 

δράσεων που καταλύουν τους διαχωρισμούς στα 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα 

διαρθρωτικά ταμεία. 

Πληροφορίες: 

http://www.migpolgroup.com/portfolio/promoting

-implementation-european-union-equality-non-

discrimination-standards-programming-
implementation-structural-funds-respect-roma/ 

Εξαιρετική η ποιότητα των υδάτων στις 

περιοχές κολύμβησης της Ευρώπης 
 

Τα ύδατα στις παραλίες, στα ποτάμια και στις 

λίμνες της Ευρώπης ήταν σε γενικές γραμμές 

υψηλού επιπέδου το 2013.  Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ετήσιας έκθεσης για την ποιότητα 

των υδάτων κολύμβησης του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), τα παράκτια 

ύδατα κολύμβησης είχαν μια ελαφρώς καλύτερη 

επίδοση από τα εσωτερικά ύδατα. Όλες οι 

περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο και το 

Λουξεμβούργο κρίθηκαν «εξαιρετικές». Τις χώρες 

αυτές ακολούθησαν η Μάλτα (99 %, εξαιρετικής 

ποιότητας ύδατα), η Κροατία (95 %) και η Ελλάδα 

(93 %).  

 

 

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αναλογία 

των περιοχών «ανεπαρκούς ποιότητας» ήταν η 

Εσθονία (6 %), οι Κάτω Χώρες (5 %), το Βέλγιο (4 %), 

η Γαλλία (3 %), η Ισπανία (3 %) και η Ιρλανδία (3 %). 

Πληροφορίες:  

http://www.eea.europa.eu/publications/european-
bathing-water-quality-in-2013/ 

http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2013/
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2013/
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Διεθνή Θέματα  

 

Η Αγορά των Πόλεων 
 

Η Αγορά των Πόλεων αποτελεί ένα φόρουμ 

των δημάρχων από τη Λατινική Αμερική, την 

Ευρώπη και τη Μεσόγειο που δημιουργήθηκε 

με σκοπό την προώθηση της πολιτικής 

συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων 

για την τοπική διακυβέρνηση. Η 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος 

των δράσεων του έργου GOBERNA CIUDAD 

του Επαρχειακού Συμβουλίου της 

Βαρκελώνης, του Ιβηρο-Αμερικανικού 

Ιδρύματος Διοίκησης και Δημοσίων 

Πολιτικών και του Ιδρύματος Ortega- 

Marañón.   

 

 

 

Η πρώτη συνάντηση του φόρουμ 

πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη  στις 12 

Απριλίου 2013 και οι εργασίες του 

αποτυπώνονται στην παρούσα έκδοση. 

 

Πληροφορίες:  

http://www.cities-

localgovernments.org/committees/dal/Upload
/general_docs/agoradelasciudades_final.pdf 

H Διακήρυξη του Πόρτο Αλέγκρε 
 

Η 18η Σύνοδος των Πόλεων της Νότιας Αμερικής 

που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε 

(Βραζιλία) ανέδειξε την ανάγκη ενσωμάτωσης και 

συμμετοχής των πολιτών των λατινοαμερικανικών 

πόλεων στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων 

σε τοπικό επίπεδο. Η σχετική Διακήρυξη της 

συνόδου κάνει έκκληση για ενότητα και συμμετοχή 

των νοτιοαμερικάνικων λαών και ζητεί από τις 

τοπικές αρχές να ενδυναμώσουν τις εξωτερικές 

σχέσεις των πόλεών τους και να προωθήσουν 

μηχανισμούς για πολυτομεακό και πολυεπίπεδο 

συντονισμό. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι εκπρόσωποι των 

τοπικών αρχών συμφώνησαν για την υποστήριξη 

πρωτοβουλιών για αποκεντρωμένη διεθνή 

συνεργασία και ενίσχυση της δικτύωσης και των 

εταιρικών σχέσεων. Την ανωτέρω Διακήρυξη 

υπέγραψαν οι πόλεις από την Αργεντινή, τη 

Βραζιλία, τη Χιλή, την Κολομβία, το Περού, την 

Παραγουάη, την Ουρουγουάη και τη Βενεζουέλα. 

Πληροφορίες:  
http://www.mercociudades.org/node/4570 
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και Αλιείας (EMFF). 

Το νέο FIBER θα έχει ισχύ κι όσον αφορά στις 

ενισχύσεις που προσφέρονται προς 

επανόρθωση των ζημιών που προκαλούνται 

από τις εθνικές καταστροφές, ανεξάρτητα από 

το μέγεθος του δικαιούχου. 

 

Προθεσμία: 4 Ιουνίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/

consultations/block-exemption-regulation-

1/index_en.htm 

 

Εξορυκτικές δραστηριότητες στον 

θαλάσσιο βυθό 

 

Σήμερα, οι εξορυκτικές δραστηριότητες σε 

εμπορική κλίμακα περιορίζονται στα αβαθή 

ύδατα. Όμως, τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί 

ταχεία εξέλιξη όσον αφορά στις δυνατότητες 

της υποβρύχιας τεχνολογίας, δίνοντας τη 

δυνατότητα επέκτασης των σημερινών 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε θάλασσες και 

ωκεανούς, κυρίως σε αβαθή ύδατα άλλα και τη 

δυνατότητα δραστηριοποίησης σε βαθύτερα 

ύδατα. Επιπλέον, η σημαντική αύξηση των 

αναγκών για βιώσιμες πρώτες ύλες στο χώρο 

της βιομηχανίας καθιστά την επέκταση των 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων επιτακτική. 

Σκοπός της εν λόγω διαβούλευσης είναι η 

συγκέντρωση απόψεων γύρω από αυτές τις 

εξελίξεις με απώτερο στόχο να βοηθήσει την Ε.Ε. 

να διαμορφώσει τη θέση της.  Στη διαβούλευση 

αυτή καλούνται να συμμετάσχουν δημόσιες 

αρχές, πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις 

που ενδιαφέρονται για εξορυκτικές 

δραστηριότητες στον θαλάσσιο βυθό. 

 

 

Προθεσμία: 16 Ιουνίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/

consultations/seabed-mining/index_el.htm 

 
 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Πρώτο σχέδιο του νέου κανονισμού 

απαλλαγής ανά κατηγορία που 

εφαρμόζεται στον τομέα της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας 
 

Σκοπός της διαβούλευσης είναι να 

συγκεντρωθούν οι απόψεις των πολιτών και των 

ενδιαφερομένων για το πρώτο σχέδιο του νέου 

κανονισμού απαλλαγής ανά κατηγορία που 

εφαρμόζεται στον τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας (ΙΝΑ). Η εφαρμογή του νέου 

κανονισμού αποσκοπεί στην απλοποίηση των 

διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων για τα 

κράτη μέλη. Πιο συγκεκριμένα, μία σειρά από 

μέτρα που πληρούν οριζόντιους στόχους κοινού 

ενδιαφέροντος θα εγκρίνονται χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση. Οι δημόσιες αρχές , οι 

πολίτες , οι επιχειρήσεις καθώς κι οι οργανισμοί 

που ασχολούνται με τις κρατικές ενισχύσεις 

είναι ευπρόσδεκτοι να συνεισφέρουν στη 

διαβούλευση αυτή. Πρωτεύων στόχος είναι να 

εξαιρεθούν από την υποχρεωτική κοινοποίηση 

της χρηματοδότησης οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις για ορισμένα μέτρα τα οποία θα 

πληρούν τις προϋποθέσεις έτσι όπως αυτές 

ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας  
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

Europe on the Internet - Finding your Way through 

the European Information Jungle 

Ημερομηνία: 5-6 Ιουνίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5506 

 

Understanding EU Decision-Making: Principles, 

Procedures, Practice 

Ημερομηνία: 12-13 Ιουνίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5449 

 

Summer School on Leadership and Governance in a 

Multilevel Europe: Empowering the Local Level 

Ημερομηνία: 16-20 Ιουνίου 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5473 

 

The Common Assessment Framework (CAF) and the 

Balanced Scorecard (BSC) 

Ημερομηνία: 18-20 Ιουνίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5456 
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   Recent Developments in European Public 

Procurement and Case Law 

Ημερομηνία: 19-20 Ιουνίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5403 

 

Delivering better SME and Enterprise Support through 

EU Programmes and Policies 

Ημερομηνία: 26-27 Ιουνίου 

Τόπος: Βρυξέλλες 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5518 

 

The Public Service in Times of Crisis: What Skills and 

Competencies are Needed and How to Effectively 

Manage Them? 

Ημερομηνία: 30 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 

Τόπος: Βρυξέλλες 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5437 

 

State Aid Seminar for Regional and Local Authorities 

Ημερομηνία: 30 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5445 

 

Summer School on EU Economic Integration and 

Local & Regional Development 

Ημερομηνία: 30 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5487 

 
Managing the EU Policy Cycle: A Comprehensive 

One-Week Course on EU Decision-Making in Practice 

Ημερομηνία: 30 Ιουνίου-4 Ιουλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5520 

 



 21 

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Planning Sustainable Cities and Regions: 

Towards More Equitable Development 

 

 

 

Σελ.304 

K. Chapple 

Εκδ. Routledge, 18 Σεπτεμβρίου 2014 (υπό έκδοση) 

Καθώς η κλιματική αλλαγή δοκιμάζει αρκετές 

περιφέρειες του πλανήτη, το εν ανωτέρω βιβλίο 

φωτίζει όψεις του δρόμου που πρέπει να 

ακολουθήσουν πόλεις και περιφέρειες για   ένα 

αειφόρο σχεδιασμό με κοινωνική συνοχή. Τα 

κεφάλαια του βιβλίου προσεγγίζουν γειτονιές, την 

οικονομία και τη φτώχεια και μέσα από 

πραγματικά παραδείγματα προσπαθούν να 

εξετάζουν ζητήματα που απασχολούν την 

ακαδημαϊκή, και όχι μόνον, κοινότητα αναφορικά 

με τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων με δυναμικές 

οικονομίες που προσφέρουν ευκαιρίες σε όλους.   

 
 

Mediterranean Urbanism: Historic Urban/ 

Building Rules and Processes 
ΑΣΑαααααΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

 

 

Σελ.112 

B.S.Hakim 

Εκδ. Springer, 31 Αυγούστου 2014 (υπό έκδοση) 
 

Το βιβλίο συγκεντρώνει ιστορικούς αστικούς 

κανόνες κατασκευής οικισμάτων και κώδικες 

γεωγραφικών περιοχών από την Ελλάδα, την Ιταλία 

και την Ισπανία. Πρόκειται για κανόνες και κώδικες 

προηγούμενων κοινωνιών που διαμόρφωσαν τα 

δομημένα περιβάλλοντα των πόλεων των 

συγκεκριμένων χωρών σε επίπεδο γειτονιάς. Τα 

κείμενα του βιβλίου έχουν αποδοθεί στα ελληνικά, 

τα αγγλικά, τα λατινικά, τα ιταλικά, τα αραβικά και 

τα ισπανικά. Οι πηγές στις οποίες στηρίζεται το 

έργο χρονολογούνται από τον 2ο αιώνα π.Χ. μέχρι 

τον 19ο μ.Χ. 
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Ε λλη ν ική

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 

 
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 

 
Διόρθωση και σύνταξη κειμένων: Ηλέκτρα Λάζαρη, M.Α. 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
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EDITORIAL 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε  

πρόσφατα μια Ανακοίνωση και ένα 

Σχέδιο Δράσης που δρομολογούν 

επισήμως μια νέα στρατηγική της ΕΕ 

για την περιφέρεια της Αδριατικής και 

του Ιονίου. Στόχος της στρατηγικής 

είναι να βοηθήσει τα 70 εκατ. κατοί-

κους της περιφέρειας να επωφε-

ληθούν από τη στενότερη συνεργασία 

σε τομείς όπως η προώθηση της 

θαλάσσιας οικονομίας, η διατήρηση 

του θαλάσσιου περιβάλλοντας, η 

ολοκλήρωση των μεταφορικών και 

ενεργειακών δικτύων και η προαγωγή 

του βιώσιμου τουρισμού. Η στρατη-

γική θα αποτελέσει επίσης πολύτιμη 

ευκαιρία για δυνητικά κράτη μέλη της 

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες 

να εργαστούν στο πλευρό ορισμένων 

κρατών μελών, συμβάλλοντας, συγ-

κεκριμένα, στην ενσωμάτωση των 

Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Πρόκειται για την πρώτη 

«μακροπεριφερειακή στρατηγική» της 

ΕΕ στην οποία συμμετέχει μια τόσο 

μεγάλη αναλογία τρίτων χωρών 

(Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυρο-

βούνιο και Σερβία) σε συνεργασία με 

κράτη μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, 

Ιταλία και Σλοβενία). Η στρατηγική 

αφορά τις ευκαιρίες που παρέχει η 

θαλάσσια οικονομία - «γαλάζια 

ανάπτυξη», συνδυασμό χερσαίων και 

θαλάσσιων μεταφορών, ενεργειακή 

συνδεσιμότητα, προστασία του 

περιβάλλοντος και βιώσιμο τουρισμό 

– τομείς που είναι σίγουρο ότι θα 

διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

στην τόνωση της οικονομικής 

ανάπτυξης της περιφέρειας. 

 

   

                  

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ    

      ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΟΟΟ   ΕΕΕΣΣΣΩΩΩΤΤΤΕΕΕΡΡΡΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    

   

Συνεργασία όλων για μια νέα 

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου 

 

Ελληνική

Περιεχόμενα 

 

 

Ευρωπαϊκά και  Διεθνή Προγράμματα και Πρωτοβουλίες                        2 

Επιχειρησιακός & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός                              7 

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.                  8 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ                9 

Βέλτιστες Πρακτικές Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων                          10 

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια                             11 

Ευρωπαϊκά Θέματα                             13 

Διεθνή Θέματα                             19 

Διαβουλεύσεις                                                                            20 
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Το υπο-πρόγραμμα MEDIA υποστηρίζει τους 

φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να 

δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με 

δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός και εκτός της 

Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και 

διεθνείς συμπαραγωγές, και με τηλεοπτικούς 

φορείς. Επιπλέον χρηματοδοτεί προγράμματα 

κατάρτισης και ανάπτυξης. Τα προγράμματα 

κατάρτισης και πρόσβασης στην αγορά έχουν μια 

καινούργια διάσταση του Προγράμματος «Mundus». 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης, στον τομέα της ενίσχυσης της 

ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, μία από 

τις προτεραιότητες του υπο-προγράμματος MEDIA 

είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου 

ως μέσου προσέλκυσης ενδιαφέροντος και 

βελτίωσης της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά 

οπτικοακουστικά έργα, ιδίως μέσω ενεργειών 

προώθησης, εκδηλώσεων, κινηματογραφικού 

γραμματισμού και φεστιβάλ. Το υποπρόγραμμα 

MEDIA θα παρέχει υποστήριξη σε πρωτοβουλίες 

που προβάλλουν και προωθούν πληθώρα 

ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, 

συμπεριλαμβανομένων των ταινιών μικρού μήκους, 

όπως φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις προβολής 

καθώς επίσης και δραστηριότητες με στόχο την 

προώθηση του κινηματογραφικού γραμματισμού 

και την αύξηση της γνώσης και του ενδιαφέροντος 

του κοινού για τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά 

έργα, συμπεριλαμβανομένης της οπτικοακουστικής 

και κινηματογραφικής κληρονομιάς, ιδίως σε 

νεανικά ακροατήρια. 

 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

 

1. Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020 

 

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει 

και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική 

πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 

του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το 

πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διαθέτει  

προϋπολογισμό 1,46 δισ. ευρώ για διάστημα 

επτά ετών με σκοπό την ενίσχυση των 

πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων της 

Ευρώπης. Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 

θα συνεχίσει να απευθύνεται στην 

οπτικοακουστική βιομηχανία μέσα από το υπο-

πρόγραμμα MEDIA και για τον πολιτιστικό 

τομέα, μέσω του υποπρογράμματος πολιτισμού. 

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα Δημιουργική 

Ευρώπη περιλαμβάνει ένα κοινό δια-τομεακό 

σκέλος (Cross-sectorial strand) που 

συμπεριλαμβάνει ένα νέο οικονομικό ταμείο 

εγγυήσεων για τις πολιτιστικές και δημιουργικές 

βιομηχανίες που θα ξεκινήσουν μετά το 2014. Η 

κατανομή του προϋπολογισμού που έχει 

συμφωνηθεί είναι τουλάχιστον 56% για το υπο-

πρόγραμμα MEDIA, τουλάχιστον 31% για το υπο-

πρόγραμμα πολιτισμός και 13% μέγιστο για το 

δια-τομεακό σκέλος (Cross-sectorial strand). 
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Οι αιτούντες οργανισμοί θα πρέπει να 

διοργανώσουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ που 

συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του 

προγράμματος και εκπληρώνουν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις: 

 τουλάχιστον 70% του προτεινόμενου 

έργου να παρουσιαστεί στο κοινό ή κατ’ 

ελάχιστον 100 ταινίες (ή 400 ταινίες 

μικρού μήκους)˙ 

 το 50% των ταινιών θα πρέπει να είναι 

από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο˙ 

 τουλάχιστον 15 χώρες θα πρέπει να 

εκπροσωπούνται στο προτεινόμενο έργο˙ 

 οι δράσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν από 

1/11/2014 έως και 30/4/2015˙ 

 η μέγιστη διάρκεια της δράσης δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά τους 10 μήνες και εν 

προκειμένω να ξεκινά 6 μήνες πριν την 

ημερομηνία έναρξης και να καταλήγει 4 

μήνες μετά την ημερομηνία λήξης˙ 

 ο αιτών οργανισμός συνάπτει μια διετή 

συμφωνία εταιρικής σχέσης με το υπο-

πρόγραμμα MEDIA (Framework Partnership 

Agreement). 

 

εκπροσωπούν τοπικές αρχές από τουλάχιστον 2 

επιλέξιμες χώρες (εκ των οποίων η μία να είναι 

κράτος-μέλος της ΕΕ). Το μέγιστο ποσό της 

επιδότησης ανέρχεται σε 25.000€, ενώ η 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 3.25  εκατ. ευρώ και οι 

κατ’ αποκοπή επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 

19.000€ (ελάχιστη) και 75.000€ (μέγιστη).  

Προθεσμία: 4 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα προγράμματος: 

http://ec.europa.eu/culture/calls/media/2013-

s32-film-festivals_en.htm 

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου  

(υπόψιν κας Άννας Κασιμάτη),  

Αεροπαγίτου 7, Τ.Κ.11742 Αθήνα,  

τηλ. 210 3234414, fax: 210 3234444,  

e-mails: info@mediadeskhellas.eu, 

anna.kasimati@gfc.gr. 

 

2. Βραβεία για Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα (CIVITAS AWARDS 2014) 
 

Τα βραβεία CIVITAS προσφέρουν στις 

ευρωπαϊκές πόλεις τη δυνατότητα να επιδείξουν 

τα πιο φιλόδοξα, καινοτόμα και επιτυχημένα 

έργα στο πεδίο της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. Οι νικητές των βραβείων δεν 

αποκομίζουν χρηματικό όφελος αλλά 

παρουσιάζονται μέσα από τον Ευρωπαϊκό Τύπο, 

τα σχετικά έντυπα και τις ιστοσελίδες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως βέλτιστες πρακτικές 

προκειμένου να ενθαρρύνουν και να 

καθοδηγήσουν τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

πόλεις στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης 

κινητικότητας.  
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Σε ετήσια βάση, τα μέλη-πόλεις του φόρουμ 

CIVITAS συμμετέχουν στη διαγωνιστική 

διαδικασία επιλέγοντας μία από τις κάτωθι 

κατηγορίες: 

 Τεχνική καινοτομία. 

 Δημόσια συμμετοχή. 

 Η Πόλη CIVITAS της χρονιάς. 

Δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία CIVITAS 

έχουν οι πόλεις, οι οποίες έχουν υπογράψει τη 

διακήρυξη CIVITAS και είναι μέλη του σχετικού 

δικτύου. 

Προθεσμία: 14 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

http://www.civitas.eu/page-awards-main 

 

3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 

Ανταγωνιστικότητα και των 

Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): 

ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες 

 

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 

των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του 

επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή 

της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω 

πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που 

ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας 

τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν 

ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε 

κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή 

εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. 

 

 

 
 

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να 

επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο 

των ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως 

τοπικά σημεία επαφής για τους νέους 

επιχειρηματίες, καθώς επίσης και για τους 

έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες 

χώρες. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες θα επιλεχθούν 

Ενδιάμεσοι Οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο, οι 

οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις προώθησης της 

κινητικότητας νέων επιχειρηματιών. Το Erasmus 

Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα 

διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει 

σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την 

ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από 

έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν 

μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις 

συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η 

ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά 

τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο 

επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο 

επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες 

δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής 

επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής 

ωφελείται από τις νέες προοπτικές που 

παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και 

αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με 

εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για 

νέες αγορές. 

Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή 

συμπράξεων που θα αποτελούνται από 

τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες 

(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) από τουλάχιστον 

4 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες.  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   

Τεύχος 49         7/2014       

4     



 5 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης οφείλουν να 

παρουσιάσουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική 

για τον τρόπο σχεδιασμού, ελέγχου και 

υλοποίησης επιτυχημένων καινοτομιών και 

μεταρρυθμίσεων. Η καινοτομία στις κοινωνικές 

πολιτικές σημαίνει νέες πρακτικές, πολιτικές, 

διαδικασίες για την ικανοποίηση νέων αναγκών 

που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα 

εργαλεία πολιτικής.  Αυτό σημαίνει βελτίωση 

της παροχής, διαθεσιμότητας, ποιότητας, 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

υφιστάμενων υπηρεσιών ή δημιουργία νέας 

υπηρεσίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

ανάγκες των πολιτών. 

Περαιτέρω, οι προτάσεις θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους το συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο και 

τις εθνικές συστάσεις στο πλαίσιο του Εαρινού 

Εξαμήνου αναφορικά με τις κοινωνικές 

υπηρεσίες, όπως η φροντίδα των παιδιών, η 

μακροχρόνια φροντίδα, οι υπηρεσίες δημόσιας 

απασχόλησης, η κατάρτιση, η δια βίου μάθηση, 

η υγειονομική φροντίδα και οι υπηρεσίες για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 9.2  εκατ. ευρώ και οι 

επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 750.000€ 

(ελάχιστη) και 2.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό 

της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα 

υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων 

δαπανών.  Οι δραστηριότητες πρέπει να 

ξεκινήσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης με 

την Επιτροπή, μέσα σε διάστημα έξι μηνών από 

την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, και να 

έχουν μέγιστη διάρκεια 36 μηνών και ελάχιστη 

διάρκεια 24 μηνών.  

 

 

 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 4.12  εκατ. ευρώ και το 

μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 500.000 ευρώ. Η 

κοινοτική συνδρομή φθάνει το 90% των 

επιλέξιμων δαπανών. Αναμένεται ότι  θα 

επιδοτηθούν 8 έως 10 προτάσεις. 

Προθεσμία: 17 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/ 

easme/eye_en.htm 

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Enterprise Europe 

Network (υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου)  

τηλ.: 210 7273965, e-mail: tzenou@ekt.gr 

 

4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: 

Καινοτόμες Κοινωνικές Πολιτικές 

 

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα 

χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το 

οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της 

απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της 

εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η 

χρηματοδότηση του EaSI χρησιμοποιείται για να 

δοκιμαστούν στην πράξη και να αξιολογηθούν 

μεταρρυθμιστικές ιδέες, ώστε, στη συνέχεια, οι 

καλύτερες από αυτές να αξιοποιηθούν σε 

ευρύτερη κλίμακα από τα κράτη μέλη. Η έννοια 

της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στη νεολαία, βρίσκεται στον πυρήνα του 

EaSI. Το πρόγραμμα θα χορηγήσει 10-14 

εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δραστηριότητες 

κοινωνικής καινοτομίας. 
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Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 4.12  εκατ. ευρώ και το 

μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 500.000 ευρώ. Η 

κοινοτική συνδρομή φθάνει το 90% των 

επιλέξιμων δαπανών. Αναμένεται ότι  θα 

επιδοτηθούν 8 έως 10 προτάσεις. 

Προθεσμία: 30 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&l

angId=en&callId=408&furtherCalls=yes 

 

5. Βράβευση Ευρωπαϊκών 

Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών 

Δράσεων σε διασυνοριακό επίπεδο 

(AEBR ‘Sail of Papenburg’ 2014) 
 

Με αφορμή την Ετήσια Σύνοδο και Γενική 

Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών 

Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR) το 2002 

προτάθηκε και καθιερώθηκε έκτοτε το 

διασυνοριακό βραβείο ‘Sail of Papenburg’ για 

επιτυχημένα σχέδια διασυνοριακής συνεργασίας 

π.χ. στην πολιτιστική, οικονομική, θεσμική, 

περιβαλλοντική και κοινωνική σφαίρα σε μια 

παραμεθόρια ή διασυνοριακή περιφέρεια. 

Προγράμματα (π.χ. INTERREG), στρατηγικές, 

σχέδια και δράσεις στο πλαίσιο της 

διασυνοριακής συνεργασίας βραβεύονται ως 

βέλτιστες πρακτικές. 

 

 
 

 

 
 

Ταυτόχρονα, το βραβείο λειτουργεί ως 

κινητήριος δύναμη για παραμεθόριες ή 

διασυνοριακές περιφέρειες για να εμπλακούν 

ενεργά και να συνεισφέρουν στην καλύτερη 

κατανόηση και σε καλύτερες σχέσεις στην 

παραμεθόριο μεταξύ των κρατών προέλευσής 

τους. Mολονότι το βραβείο προσδίδει 

περισσότερο γόητρο παρά χρηματική ανταμοιβή 

στο νικητή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν 

αποκλείεται η οικονομική υποστήριξη 

πρωτοβουλιών συγκεκριμένης περιφέρειας. 

Το θέμα του φετινού βραβείου αφορά την 

Καινοτομία και την Έρευνα- Διασυνοριακή 

Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω Σύμπραξης 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων, η 

ποιότητα των έργων και η διαπεριφερειακή και 

ευρωπαϊκή σημασία τους λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη. Οι υπό αξιολόγηση δράσεις θα πρέπει 

να έχουν ευδιάκριτες και ορατές επιπτώσεις για 

την εν λόγω περιοχή, τουλάχιστον να είναι 

αναγνωρίσιμες κατά το έτος απονομής του 

βραβείου.  Επίσης, θα πρέπει να είναι τόσο 

πειστικές ώστε άλλες υπο-εθνικές αρχές να 

ενθαρρυνθούν για την υιοθέτησή τους. 

Το βραβείο, εκτός από διασυνοριακές 

συνεργασίες, αφορά ακόμη και μεμονωμένες 

δράσεις, οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς 

της καθημερινής διασυνοριακής συνεργασίας 

(π.χ. πολιτισμό, οικονομία, περιβάλλον, 

κοινωνική πολιτική).  

Προθεσμία: 31 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: 

http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?ne

ws_id=353 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Ο  Σχεδιασμός  των  Στρατηγικών 

 Έρευνας  και  Καινοτομίας  (RIS3) 
 

  

Η προσέγγιση RIS3  σχετίζεται και με τις τρεις 

προτεραιότητες της στρατηγικής  για  την Ευρώπη 

2020,  δηλαδή  την  έξυπνη,  βιώσιμη  και 

περιεκτική  ανάπτυξη.  Πρώτα  απ' όλα,  η έξυπνη 

εξειδίκευση  αφορά στο   μέλλον   της   Ευρώπης, 

διότι   η   ανάπτυξη   μιας   οικονομίας  που  

βασίζεται   στη   γνώση   και   την καινοτομία  

αποτελεί  θεμελιώδη πρόκληση   για   την   ΕΕ   

στο   σύνολό   της.   Δεύτερον,   η   έξυπνη 

εξειδίκευση   σχετίζεται   με   την   επίτευξη   

βιώσιμης   ανάπτυξης,   αφού απαιτείται   μια 

σημαντική  προσπάθεια  για  την  καινοτομία 

καθώς  και σημαντικές  επενδύσεις  για  τη 

μετάβαση  σε  μια  οικονομία  αποδοτικής χρήσης 

των  πόρων  και  χαμηλών  εκπομπών  άνθρακα, 

που  να προσφέρει  ευκαιρίες  στις  εγχώριες   και  

διεθνείς   αγορές.   Τέλος,   η   έξυπνη  εξειδίκευση  

συμβάλλει   στην   ανάπτυξη   χωρίς 

αποκλεισμούς  μεταξύ   και   εντός   των  

περιφερειών,   αφού   ενισχύει   την   εδαφική  

συνοχή   και  επιτυγχάνει   διαρθρωτικές  

αλλαγές,   δημιουργώντας   οικονομικές  ευκαιρίες  

και   επενδύοντας   στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων, 

στις  καλύτερες  θέσεις εργασίας  και  στην 

κοινωνική καινοτομία. 

Μία   απλή   προσέγγιση   των   RIS3   αποτελείται 

από   έξι   στάδια,  το   πλαίσιο   μιας   δομής  

λογικού   σχεδιασμού   για  μία  RIS3.  Τα  έξι 

στάδια  ορίζονται  ως    εξής: 

 

 

 

 Ανάλυση  του  περιφερειακού  πλαισίου  

και  των  δυνατοτήτων  για καινοτομία. 

 Δημιουργία  μίας  άρτιας  και  περιεκτικής 

δομής  διακυβέρνησης. 

 Δημιουργία  κοινού  οράματος  για  το 

μέλλον της  περιφέρειας. 

 Επιλογή  περιορισμένου  αριθμού 

προτεραιοτήτων  για  την  περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

 Δημιουργία  του  κατάλληλου  μείγματος 

πολιτικών.   

 Ενσωμάτωση  μηχανισμών  παρακολού-

θησης και  αξιολόγησης. 

 

Αυτά  τα  έξι  στάδια  μπορούν  να  εφαρμοστούν 

διαδοχικά,  με  τη  σειρά  που  παρουσιάζονται 

πιο  πάνω.  Ωστόσο,  είναι  σημαντικό  να 

επισημανθεί  ότι  είναι  πιθανόν  να 

παρουσιαστούν  χρονικές  επικαλύψεις  όταν  νέοι  

συντελεστές   θα   εισέρχονται   στη   διαδικασία,  

καινούργιες   μελέτες   θα   φέρνουν   στο   φως 

ανεκμετάλλευτο  δυναμικό,  είτε  όταν  εν 

εξελίξει έργα θα  παρουσιάζουν  αποτελέσματα 

που  δύνανται  να  διαφοροποιήσουν  το  βασικό 

πλαίσιο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας.   

 
Ως εκ  τούτου,  τα  στάδια  αυτά  δεν  πρέπει  να 

θεωρηθούν  ξεχωριστά  και  αυτόνομα,  αλλά 

αλληλεπιδρώντες  συντελεστές  ενός 

ολοκληρωμένου   συστήματος   σχεδιασμού,   του  

οποίου   ο   τρόπος   εφαρμογής   εξαρτάται   από 

την  ιδιαιτερότητα  του  περιφερειακού  πλαισίου.  

Για  τις  περιφέρειες  που  έχουν  ήδη προχωρήσει, 

όσον  αφορά  στον  καθορισμό  και  την  υιοθέτηση 

μιας  στρατηγικής  για  την  Καινοτομία,  ο σκοπός 

μιας  RIS3  δεν  είναι  να  ξεκινήσει  μια  νέα 

διαδικασία  από  το   μηδέν,   αλλά   να 

αξιοποιήσει   τα   επιτεύγματα   και   να  

ενισχύσει   περαιτέρω   τα   στοιχεία   που   δεν 

έχουν   ακόμη   αναπτυχθεί   επαρκώς.  

 

7       
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νεργαστούν και να επικοινωνήσουν, και βεβαίως 

ένα νομικό πλαίσιο υποστηρικτικό για τη 

συνεργασία. Μάλιστα εξέφρασε την ελπίδα του, 

η ετήσια συνάντηση των αρμόδιων εθνικών 

αρχών που εγκαινιάστηκε από το Υπουργείο του 

προ διετίας να έχει συνέχεια, συμβάλλοντας 

στην επιτυχή σύσταση ΕΟΕΣ σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, καθώς οι ανταλλαγές εμπειριών και 

καλών πρακτικών θα εμπνεύσουν νέες ιδέες 

στους εμπλεκόμενους φορείς. Από την πλευρά 

των εθνικών αρχών, κυρίως από την Ισπανία, τη 

Σλοβενία και τη Σλοβακία, αλλά και από τους 

εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Επιτροπής των Περιφερειών 

παρουσιάστηκαν οι νέες ευκαιρίες και οι 

προκλήσεις που θα διευκολύνουν την 

περιφερειακή συνεργασία μέσω των νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων της πολιτικής 

συνοχής και των αλλαγών στην κοινοτική 

νομοθεσία για τους ΕΟΕΣ. Τέλος, εκπρόσωποι 

των ΕΟΕΣ, όπως οι EUKN EGTC; Duero - Douro 

EGTC, EGTC CETC, Gate of Europe και Hollister 

Granum EGTC, υπογράμμισαν το ρόλο των ΕΟΕΣ 

στη νέα πολιτική συνοχής της ΕΕ και τις 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση έργων και 

στόχων περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

Πληροφορίες: 

http://egtc.kormany.hu/the-3rd-meeting-of-egtc-
approval-authorities 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 
 

3η Συνάντηση των αρμόδιων Εθνικών 

Αρχών για τους ΕΟΕΣ 

 

Το Ουγγρικό Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και 

Δικαιοσύνης διοργάνωσε πρόσφατα την 3η 

Συνάντηση των αρμόδιων Εθνικών Αρχών για τη 

σύσταση των ΕΟΕΣ. Το βασικό αντικείμενο της 

συνάντησης ήταν οι νέες προκλήσεις της νέας 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αλλά και 

οι ρυθμίσεις του νέου αναθεωρημένου 

Κανονισμού για τους ΕΟΕΣ. 

Κατά την εναρκτήρια ομιλία της συνάντησης, ο 

Υπουργός για τις Κοινοβουλευτικές Υποθέσεις 

του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και 

Δικαιοσύνης, κ. Bence Rétvári υποστήριξε ότι 

βασικοί παράγοντες  για την επιτυχή σύσταση 

ενός ΕΟΕΣ είναι η βούληση των όμορων δήμων να 

συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο, η 

πρόθεση των  αρμόδιων Εθνικών Αρχών να συ - 
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To CYCLECITIES είναι ένα έργο του προγράμματος 

INTERREG IVC- Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής 

Εδαφικής Συνεργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται 

από το (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η 

ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών 

μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς και η 

δημιουργία ενός «κεφαλαίου γνώσης», το οποίο 

θα υποστηρίζει την ένταξη του ποδηλάτου στα 

αστικά προγράμματα διαχείρισης της 

κινητικότητας για τη βελτίωση των συνθηκών 

κυκλοφορίας και περιβάλλοντος των ευρωπαϊκών 

πόλεων.  

Οκτώ εταίροι από επτά κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται με κοινή 

πρωτοβουλία την προώθηση της ποδηλασίας 

στις αστικές περιοχές με απώτερο σκοπό τη 

βιώσιμη διαχείριση της κινητικότητας. Εταίροι 

είναι: ο Δήμος Πειραιά (Επικεφαλής εταίρος-

Ελλάδα), το London Borough of Merton (Ηνωμένο 

Βασίλειο), ο Δήμος της Γένοβας (Ιταλία), ο Δήμος 

Λισαβόνας (Πορτογαλία), ο Δήμος Λειψίας 

(Γερμανία), ο Δήμος του GDANSK (Πολωνία), το 

Regional Development Agency of Gorenjska, BSC 

Business Support Centre Kranj (Σλοβενία) και το 

Εργαστήριο Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ 

(Ελλάδα).   

 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα έργου: www.cyclecities.eu 

 

 

 

 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 

7/2014       
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
   

   

Τεύχος 49      

    9        

Δήμος Πειραιά:  

Πώς να χτίσουμε ένα βέλτιστο 

περιβάλλον για το ποδήλατο στις Πόλεις;  

Συνδεσιμότητα και Οδική Ασφάλεια  

(INTERREG IVC- Πρόγραμμα 

Διαπεριφερειακής Εδαφικής 

Συνεργασίας)  

Πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Ιουνίου 2014 στη 

Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, με τη συμμετοχή του 

Δήμου Πειραιά, το 1ο Διεθνές Συνέδριο του έργου 

CycleCities, με θέμα: «HOW TO BUILD AN OPTIMUM 

CYCLING CITY ENVIRONMENT? CONNECTIVITY AND 

ROAD SAFETY - Πώς να χτίσουμε ένα βέλτιστο 

περιβάλλον για το ποδήλατο στις Πόλεις?  

Συνδεσιμότητα και Οδική Ασφάλεια».  

Με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομιλητών, 

παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα κύρια 

σημεία των αξόνων Συνδεσιμότητα και Οδική 

Ασφάλεια για το ποδήλατο και αναλύθηκαν 

παραδείγματα και πολιτικές από τη Σλοβενία και 

τις λοιπές χώρες της Ευρώπης, αλλά και οι 

κατευθύνσεις της ΕΕ για τη βιώσιμη κινητικότητα. 

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε το 6ο 

διαπεριφερειακό forum του έργου στο ίδιο 

αντικείμενο, με ανταλλαγή απόψεων για την 

ενεργοποίηση και την κινητοποίηση τόσο των 

Δημόσιων όσο και Ιδιωτικών φορέων, υπέρ 

πολιτικών και έργων για την προώθηση του 

ποδηλάτου στις Ευρωπαϊκές Πόλεις.  

  

 

 

 

http://www.cyclecities.eu/
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Το Επιχειρηματικό Πάρκο του Λάχτι 

 

 

Κάποτε πόλος βαριάς βιομηχανίας, το Λάχτι της 

Νότιας Φινλανδίας δέχτηκε βαρύ πλήγμα από την 

κατάρρευση της σημαντικότερης αγοράς του, της 

Σοβιετικής Ένωσης. Ένα τρίτο των ξύλινων, 

μεταλλικών και πλαστικών προϊόντων που 

κατασκευάζονταν στην πόλη προοριζόταν να 

διασχίσει τα σύνορα. Συνεπώς, όταν αυτό έλαβε 

τέλος, η πόλη αποχαιρέτησε και την ευημερία 

της. Με τη χρηματοδοτική υποστήριξη όμως του 

ΕΤΠΑ η πράσινη βιομηχανία καθαρής τεχνολογίας 

ανθεί σε μια πόλη όπου δέσποζαν τα χυτήρια κι 

οι βιομηχανίες χαρτοπολτού. Το 2000, η 

οικονομία πάλευε ακόμη να απορροφήσει τις 

μεταβολές και η ανεργία της περιφέρειας 

ανερχόταν γύρω στο 12%. Το πάρκο σήμερα 

στεγάζει περίπου 120 επιχειρήσεις, μια 

κοινοπραξία πέντε πανεπιστημίων και δημόσιων 

αναπτυξιακών οργανισμών. Πώς λοιπόν άρχισαν 

όλα; 

Ένας από τους κεντρικούς στόχους της 

αναπτυξιακής στρατηγικής της περιφέρειας ήταν 

η αύξηση και ενίσχυση της ελκυστικότητας και 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Επιστρατεύτηκαν δύο προσεγγίσεις: η ανάπτυξη 

των ΜΜΕ και του περιβάλλοντος όπου 

λειτουργούσαν, και η υποστήριξη στις νέες 

τεχνολογίες και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο 

αυτής της ιεράρχησης, το ΕΤΠΑ χρηματοδότησε 

τα περιβαλλοντικά έργα των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, και την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης μέσω 

της καινοτομίας. Η υποστήριξη ενσωμάτωσε 

ακόμη την επιδίωξη της αναβάθμισης των 

διεθνών δεσμών. 

 

 

 

Η γεωγραφία έπαιξε επίσης το ρόλο της: η λίμνη 

Βεσιγιάρβι (Vesijärvi) παρουσιάζει ερευνητικό 

ενδιαφέρον και προσελκύει στην περιοχή μέλη 

της επιστημονικής κοινότητας, ενώ το 2005 το 

Λάχτι ωφελήθηκε από την ίδρυση ενός 

περιφερειακού συστήματος καινοτομίας. Όσον 

αφορά την οικονομική ανάπτυξη, η περιφέρεια 

διέθετε σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες. Κάθε 

περιφερειακό συμβούλιο συγκεκριμενοποιούσε 

την κατανομή έργων ανά καθορισμένους τομείς-

κλειδιά, χρησιμοποιώντας το περιφερειακό 

πρόγραμμα ως κατευθυντήριο άξονα, και 

αποφάσιζε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική 

σύμφωνα με εκείνες τις παραμέτρους. Αυτό 

επέτρεπε στην Περιφέρεια Πέιγιατ Χέμε (Päijät-

Häme) να εστιάσει τις ενέργειές της στις 

πλεονεκτικές πτυχές της περιοχής. 

Το Επιστημονικό και Επιχειρηματικό Πάρκο 

βρίσκεται στην αιχμή της περιβαλλοντικής 

τεχνολογίας και λειτουργεί ως πόλος έλξης για 

την περιβαλλοντική έρευνα, την εκπαίδευση και 

τις επιχειρήσεις. Συντονίζει τον συνεργατικό 

σχηματισμό καθαρής τεχνολογίας, με κύρια πεδία 

εξειδίκευσης την ανακύκλωση, την αποδοτική 

χρήση υλικών, την ενεργειακή αποδοτικότητα και 

τον καθαρισμό του νερού. Το πάρκο κατέγραψε το 

2009 κύκλο εργασιών €7,2 εκατ., εκ των  οποίων 

περίπου €0,9 εκατ. (12%) αποτελεί 

χρηματοδότηση του  ΕΤΠΑ, €2,7 εκατ. προήλθε 

από άλλες δημόσιες πηγές (υπουργεία,  Tekes 

κλπ.) και το ΕΚΤ, €1,5 εκατ. από ιδιώτες μετόχους 

και  €2,1 εκατ. από δήμους (κυρίως την πόλη του 

Λάχτι).  

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag33/mag33_el.pdf 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Ενδυναμώνοντας τα Περιφερειακά 

Κοινοβούλια 

(Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου) 

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τα 

περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετικές 

αρμοδιότητες στο πλαίσιο του νέου συστήματος του 

ελέγχου της επικουρικότητας, επηρεάζοντας 

συνολικά 74 περιφερειακές συνελεύσεις από 8 

κράτη-μέλη της ΕΕ. 

 

 

 

Το εν θέματι συνέδριο που διοργανώνει η Επιτροπή 

των Περιφερειών αποβλέπει στην  ευαισθητοποίηση 

για το ρόλο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

τα ανωτέρω περιφερειακά όργανα. 

 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/regional-

parliaments-conference.aspx  

 

Νέα Χρηματοδοτικά Μοντέλα για τις 

Τοπικές Αρχές 

 (Παρίσι, 3-4 Ιουλίου) 

Το 4ετές διεθνές πρόγραμμα Resolutions to fund 

cities διοργανώθηκε από μια σύμπραξη δικτύων 

τοπικών αρχών για την ανάδειξη, ανάλυση, διάδοση 

και υλοποίηση οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 

 

 

 

στρατηγικών που βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητα των τοπικών 

αναπτυξιακών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, 

πραγματοποιείται συνέδριο για τα νέα 

χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν τους ΟΤΑ. 

Πληροφορίες: 

http://www.resolutionstofundcities.org/en 

 

Ενημερωτική Ημερίδα  

για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020 

   (Αθήνα, 8 Ιουλίου) 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τον 

Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας 

‘ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ’, συνδιοργανώνει στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της 

ΚΕΔΕ ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση 

των δράσεων  του  προγράμματος  στα  αρμόδια 

 

στελέχη των δήμων που έχουν ως κύριο 

αντικείμενο της εργασίας τους τον 

προγραμματισμό, τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

και τις διεθνείς συνεργασίες.  

  

Πληροφορίες: 

http://efc.ypes.gr/?page_id=30 
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Επίσης, η διάσκεψη θα αποτελέσει ευκαιρία για 

τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάδειξης 

και ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των 

διαφόρων στρατηγικών. 
 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/23rd-

meeting-coter-commission-and-conference.aspx 

 

4ο Διεθνές Συνέδριο για την Κληρονομιά 

και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(Γκιμαράες, 22-25 Ιουλίου) 

 

Οι σχέσεις ανάμεσα στην κληρονομιά και το 

πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί το 

επίκεντρο του εν θέματι διεθνούς συνεδρίου.  Η 

 

έννοια της κληρονομιάς δεν αφορά 

αποκλειστικά τον πολιτιστικό τομέα αλλά 

συνδέεται με το εμπόριο, τις επιχειρήσεις, την 

πολιτική και τη διασκέδαση. 

Πληροφορίες: 

http://heritage2014.greenlines-

institute.org/h2014website/conference_scope.html 

 

 

Έξυπνες Πόλεις, Έξυπνη Ευρώπη 

(Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου) 
 

Το ειδικό διεθνές συμπόσιο θα αξιολογήσει τις 

προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη δημιουργία 

έξυπνων πόλεων για βελτιωμένες και βιώσιμες 

δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες.  

 

 

 

Το συμπόσιο θα διερευνήσει την ανάγκη για 

ευέλικτες εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα αλλά και μεταξύ διαφόρων 

βιομηχανιών όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι 

ενεργειακοί πάροχοι και οι βιοτεχνίες για τη 

βελτίωση της κινητικότητας, της ενεργειακής 

κατανάλωσης, της διακυβέρνησης και της 

κοινωνικής συνοχής στις ευρωπαϊκές πόλεις. 

  

Πληροφορίες: 

http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/EG0

9-PPE2 

Διάσκεψη της Επιτροπής COTER της 

Επιτροπής των Περιφερειών 

«EUSAIR -Στρατηγική για τη 

μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου» 

(Φαμπριάνο, 10-11 Ιουλίου) 

 

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές 

προτίθενται να συμβάλλουν με διαρθρωμένο 

τρόπο στη χάραξη και στην εφαρμογή της 

στρατηγικής. Η συζήτηση θα αποτελέσει ευκαιρία 

να συζητήσουν σχέδια, εργαλεία και μέσα 

χρηματοδότησης της στρατηγικής, καθώς και 

θέματα διακυβέρνησης και εφαρμογής. 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Συνεργασία όλων για μια νέα 

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου: Η 

Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά 

Με την πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής καθορίστηκαν οι ανάγκες και οι 

δυνατότητες για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη στην περιοχή της 

Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους. 

Παρέχεται με αυτόν τον τρόπο ένα πλαίσιο για 

μια συνεκτική μακροπεριφερειακή στρατηγική 

και ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση 

των σχετικών προκλήσεων και ευκαιριών μέσω 

της συνεργασίας των συμμετεχουσών χωρών. 

Πρόκειται για μια λειτουργική περιοχή που 

περιλαμβάνει κυρίως τη λεκάνη της Αδριατικής 

θάλασσας και του Ιονίου πελάγους. Καλύπτει 

επίσης σημαντική χερσαία επιφάνεια και 

αντιμετωπίζει τις θαλάσσιες, παράκτιες και 

χερσαίες περιοχές ως διασυνδεδεμένα 

συστήματα.  

 

 

Με την εντατικοποίηση της διακίνησης 

εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων 

λόγω της ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ και με 

την προοπτική της προσχώρησης  στην  ΕΕ  και 

άλλων χωρών της περιφέρειας, οι χερσαίες 

συνδέσεις των λιμένων διαδραματίζουν 

εξέχοντα ρόλο. 
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Η προσοχή που αποδίδεται στις διασυνδέσεις 

ξηράς-θάλασσας τονίζει επίσης τις επιπτώσεις 

που έχουν οι μη βιώσιμες χερσαίες 

δραστηριότητες στις παράκτιες ζώνες και στα 

θαλάσσια οικοσυστήματα. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adri

at_ionian/pdf/com_357_el.pdf 

 

Διορθωτικός προϋπολογισμός υπέρ της 

έρευνας, της εκπαίδευσης, της στήριξης 

των επιχειρήσεων και της πολιτικής 

συνοχής 

Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση κατά 4,738 

δισ. ευρώ των πιστώσεων πληρωμών του 2014 

για να καλυφθούν νομικές υποχρεώσεις στην 

έρευνα και την καινοτομία, την εκπαίδευση    και 

  

τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν υψηλότερες 

αξιώσεις επιστροφών από τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, καθώς και η 

δύσκολη κατάσταση στην Ουκρανία. Η Επιτροπή 

προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα περιθώρια 

των μη διατεθέντων πόρων από το ανώτατο 

όριο πληρωμών και να εφαρμοστεί ο ειδικός 

μηχανισμός, γνωστός ως περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες.  

Ωστόσο, το καθαρό κόστος για τα κράτη μέλη θα 

είναι σημαντικά χαμηλότερο, 2,165 δισ. ευρώ, 

ενώ η Επιτροπή θα εισπράξει πάνω από 1,5 δισ. 
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οι εργασίες της 6ης ευρωπαϊκής διάσκεψης των 

περιφερειών και των πόλεων που 

πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην 

Αθήνα και ο Χάρτης για την Πολυεπίπεδη 

Διακυβέρνηση στην Ευρώπη, συνοδευόμενος από 

βέλτιστες πρακτικές. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/news/regions-and-cities-

of-europe/Pages/newsletter-87.aspx 

 

Ανοίγει από το 2015 η στήριξη 

προώθησης των οίνων στην εσωτερική 

αγορά 

Από την 1η Δεκεμβρίου 2015 ο οίνος θα είναι 

επιλέξιμος, όπως και άλλα ευρωπαϊκά γεωργικά 

προϊόντα, στις άμεσες στηρίξεις για την 

προώθησή του στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο των 

εθνικών ενισχύσεων ενσωματώθηκε στην Κοινή 

Γεωργική Πολιτική και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει τα 

προγράμματα για την προώθηση των γεωργικών 

προϊόντων στην Ευρώπη και Τρίτες Χώρες (αριθ. 

3/2008), περιλαμβανομένου ενός νέου μέτρου 

για τους οίνους. 
 

ευρώ ως πρόσθετα έσοδα, κυρίως από πρόστιμα 

στον τομέα του ανταγωνισμού καθώς και πάνω 

από 1 δισ. από την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού 2013.Το σχέδιο διορθωτικού 

προϋπολογισμού αριθ. 3 εξετάζει την ανάγκη 

για συμπληρωματικές πληρωμές για τα 

προγράμματα της ΕΕ που έχουν ενισχυθεί για να 

στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη της 

Ευρώπης, την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

δηλαδή: τα προγράμματα Ορίζοντας 2020 

(έρευνα), Πρωτοβουλία για την απασχόληση των 

νέων, Erasmus+ (εκπαίδευση), COSME (στήριξη 

των επιχειρήσεων).  

 

Επίσης, θεσπίστηκαν ορισμένες νομοθετικές 

πράξεις μετά την έγκριση του προϋπολογισμού 

2014 και απαιτούν περισσότερες πιστώσεις 

πληρωμών. Τέλος, ορισμένα άλλα προγράμματα 

απαιτούν αύξηση των κονδυλίων για να 

καλύψουν τις απαιτήσεις του προηγούμενου 

έτους. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/budget/news/article_en.cfm?i

d=201406181159 

20 χρόνια Επιτροπή των Περιφερειών 

 

Με κεντρικό θέμα την επέτειο των 20 ετών από 

τη σύσταση της Επιτροπής των Περιφερειών 

δημοσιεύθηκε πρόσφατα το διμηνιαίο περιοδικό 

Regions & Cities of Europe της Επιτροπής των 

Περιφερειών. Εκτός από τις παρεμβάσεις 

αξιωματούχων της ΕτΠ σχετικά με το μελλοντικό 

ρόλο του οργάνου, μεταξύ των θεμάτων που 

αναπτύσσονται στο τρέχον τεύχος είναι  και  οι 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι "οι 

πράξεις που χρηματοδοτούνται μπορούν να 

λάβουν τη μορφή δημοσίων σχέσεων ή 

προωθητικών ή διαφημιστικών εκστρατειών, 

ιδίως όσον αφορά την ποιότητα , την ασφάλεια 

και την υγιεινή των τροφίμων και μπορεί επίσης 

να καλύπτουν τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και 

εκθέσεις, εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με το 

σύστημα της ΕΕ ως προς την εφαρμογή των 

μέτρων για το σύστημα των οίνων ποιότητας 

που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές". 

Στην πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

χρηματοδοτήσει έως και το 70% των 

εκστρατειών στην εγχώρια αγορά (μέχρι και 80% 

σε Τρίτες Χώρες), ενώ το υπόλοιπο  θα 

επιβαρύνει τις διεπαγγελματικές και 

επαγγελματικές οργανώσεις. 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/ind

ex_en.htm 

 

Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκών Δικτύων 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για 

την Ενεργειακή Ασφάλεια 
 

«Οι τοπικές δράσεις αποτελούν το κλειδί για την 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια». Με τον τίτλο 

αυτό 6 ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων (Climate 

Alliance, Energy Cities, EUROCITIES, FEDARENE, 

ICLEI και CEMR) συνυπόγραψαν κοινή  δήλωση 

 
 

με την οποία δεσμεύονται να υλοποιήσουν πέντε 

στρατηγικές δράσεις για την υποστήριξη των 

πόλεων και περιφερειών τους, συμβάλλοντας 

στην ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ. Η κοινή 

δήλωση καλωσορίζει την εν θέματι Στρατηγική 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε 

τον περασμένο Μάιο, καθώς αναγνωρίζει ότι το 

Σύμφωνο των Δημάρχων ως βασική δράση της 

στρατηγικής και συστήνει στα κράτη-μέλη να 

υποστηρίξουν την άμεση υλοποίηση των Σχεδίων 

Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια που 

υποβάλλονται από τους ευρωπαϊκούς δήμους, οι 

οποίοι συμμετέχουν στο Σύμφωνο. Σε αυτό το 

πλαίσιο, τα 6 δίκτυα δεσμεύονται: 

 Να ξεκινήσουν εκστρατεία ενημέρωσης 

στις πόλεις και τις περιφέρειες 

προκειμένου να αναλάβουν άμεση δράση 

για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Να υποστηρίξουν τις τοπικές κοινότητες 

μέσω παραδειγμάτων και προτάσεων για 

αειφόρες ενεργειακές δράσεις. 

 

 

 

 Στη διάχυση των αποτελεσμάτων μεσο-

μακροπρόθεσμων δράσεων που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του Συμφώνου 

των Δημάρχων. 

 Στην ενίσχυση των σχέσεων με 

ευρωπαϊκά όργανα και των εθνικών 

κυβερνήσεων για την επιτάχυνση της 

υλοποίησης των σχεδίων δράσης. 

 Στην υποστήριξη πρωτοβουλιών και 

πολιτικών που ενισχύουν τις τοπικές και 

περιφερειακές δυνατότητες για δράση. 

Πληροφορίες:  
http://www.ccre.org/en/actualites/view/2887 
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Θεματικό Δίκτυο για την Καινοτομία σε 

φιλικά προς την Τρίτη Ηλικία 

περιβάλλοντα 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο αριθμός 

των Ευρωπαίων πάνω από 65 ετών θα 

αντιπροσωπεύει το 29,5% του συνολικού 

πληθυσμού μέχρι το 2060. Επίσης, υπολογίζεται 

ότι το 12% του ευρωπαϊκού πληθυσμού θα 

περιλαμβάνει κατοίκους άνω των 80 ετών. Αυτές 

οι τάσεις αποτελούν μια πρόκληση για τις 

τοπικές και περιφερειακές αρχές αφού θα 

πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες 

ανάγκες ενός γηρασκόμενου πληθυσμού στους 

τομείς της στέγασης, των μεταφορών και των 

νέων τεχνολογιών.  

Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να 

ειδωθούν ως ευκαιρίες για καινοτόμες λύσεις 

και δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό 

επίπεδο. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η 

Στοκχόλμη, η οποία, στο πλαίσιο των «ipad 

Cafès» διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης των 

ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες για να 

εξοικειώνονται με όλες τις τελευταίες εξελίξεις 

στις επικοινωνίες ώστε να κοινωνικοποιούνται 

με μεγαλύτερη ευχέρεια. Μια πιο οργανωμένη 

έκφραση αυτών των προσπαθειών προσαρμογής 

των ΟΤΑ στα νέα δημογραφικά δεδομένα 

αποτελεί το  θεματικό δίκτυο AFE-INNOVNET για 

καινοτόμες λύσεις σε φιλικά προς τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας περιβάλλοντα. 
 

 

 
 

 
 

Πρόκειται για μια σύμπραξη 29 δήμων και 

περιφερειών, οργανώσεων της κοινωνίας 

πολιτών και ερευνητικών κέντρων Η συμμετοχή 

ενός φορέα σε αυτό το δίκτυο, δίνει την ευκαιρία 

να επωφεληθεί από τα εξής: 

 Την αξιοποίηση εργαλείων που 

παρέχονται από το δίκτυο για τη 

δημιουργία φιλικών προς τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας περιβαλλόντων. 

 Την ανταλλαγή καλών πρακτικών στα 

πεδία των ΤΠΕ, έργων και πολιτικών. 

 Την πληροφόρηση για τις χρηματοδοτικές 

δυνατότητες και την αναζήτηση των 

κατάλληλων εταίρων για μελλοντικά έργα 

και πρωτοβουλίες. 

 Την πρόσβαση σε μεθοδολογίες και 

δείκτες για την αξιολόγηση της 

κοινωνικο-οικονομικής απήχησης των 

πρωτοβουλιών. 

 Τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του δικτύου. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.afeinnovnet.eu/ 

 

 

 

http://ccre.org/en/bibliotheques/getFile/5f9ef3fdd8c8228d4cecafc59615134e09ae6dd9
http://ccre.org/en/bibliotheques/getFile/5f9ef3fdd8c8228d4cecafc59615134e09ae6dd9
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Η Λουμπλιάνα Πράσινη Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης για το 2016 

 

Η Λιουμπλιάνα επιλέχθηκε ως η Πράσινη 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2016 σε ειδική 

τελετή στην Κοπεγχάγη στις 24 Ιουνίου τ.ε. Η 

σλοβενική πρωτεύουσα επικράτησε έναντι των 

πόλεων Essen, Όσλο, Nijmegen και Umea.  

 

 

 

Ο τίτλος απονέμεται κάθε χρόνο σε πόλεις που 

παρουσιάζουν ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης 

για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.  

 

 

Οι πόλεις που θα κερδίσουν το βραβείο πρέπει 

να είναι σε θέση να επιδείξουν ισχυρό ιστορικό 

υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων, δέσμευση 

για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την 

προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 

καθώς και την ικανότητα να λειτουργήσει ως 

πρότυπο για άλλες πόλεις για τον τίτλο. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreenca

pital/ljubljana-wins-european-green-capital-

award-2016/index.html 

 

 

Πρακτικοί Οδηγοί της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) 

 

Η πολιτική της ΕΕ για την Ολοκληρωμένη Χωρική 

Ανάπτυξη καλείται, στο πλαίσιο της νέας 

προγραμματικής περιόδου, να αντιμετωπίσει 

συγκροτημένα τις ιδιαίτερες προκλήσεις στο 

χωρικό επίπεδο, να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από 

το ΕΣΠΑ σε χωρικό επίπεδο και να προωθήσει την 

αποδοτική εφαρμογή των νέων χρηματοδοτικών 

εργαλείων. Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων αποτελεί ένα από αυτά τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία και ίσως το 

σημαντικότερο.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά ότι το εν λόγω 

εργαλείο θα διευκολύνει την υλοποίηση 

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την επίτευξη 

σε τοπικό επίπεδο των 11 θεματικών στόχων της 

Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και προς αυτήν την 

κατεύθυνση δημοσίευσε δύο χρηστικούς οδηγούς 

που  προορίζονται να διευκολύνουν, αφενός, τις 

διαχειριστικές αρχές κατά το σχεδιασμό των νέων 

επιχειρησιακών προγραμμάτων, και αφετέρου, τις 

ενδιαφερόμενες πόλεις και τις κοινωνικές 

οργανώσεις που επιθυμούν να διερευνήσουν τη 

συμμετοχή τους σε μια τέτοια πρωτοβουλία.  

 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgen

er/informat/2014/guidance_community_local_develo

pment.pdf 

& 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgen
er/informat/2014/guidance_clld_local_actors.pdf 
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Απονομή Βραβείων για την 

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική 

Περιφέρεια 2015 

 

Η Λισαβόνα, η Βαλένθια και η Β. Ιρλανδία 

αναδείχθηκαν νικήτριες των βραβείων για την 

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2015.  Οι 

στρατηγικές τους για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και τη διάδοση της 

καινοτομίας μεταξύ των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων έπεισαν την κριτική επιτροπή, η 

οποία αποτελείτο από εκπροσώπους των 

οργάνων της ΕΕ και της επιχειρηματικής 

κοινότητας. 

Η «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» είναι 

ένα πρόγραμμα σκοπός του οποίου είναι η 

ανάδειξη και επιβράβευση των περιφερειών της 

ΕΕ που εφαρμόζουν εξαιρετικές και ρηξικέλευθες 

πολιτικές στον τομέα της επιχειρηματικότητας, 

ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής 

τους επιφάνειας και των λοιπών δυνατοτήτων 

τους. Στις περιφέρειες με τον πλέον πειστικό, 

διορατικό και υποσχόμενο σχεδιασμό 

απονέμεται για μια συγκεκριμένη χρονιά το 

σήμα της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής 

Περιφέρειας» (EEΠ). 

Το σήμα αυτό καθιερώθηκε σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από 

οργανώσεις επιπέδου ΕΕ, όπως οι UEAPME, 

Eurochambres και Social Economy Europe.  Στην 

πρωτοβουλία μπορεί  να συμμετάσχει κάθε 

οργάνωση που επιθυμεί να συμβάλλει στους 

στόχους του προγράμματος. 
 

Η υλοποίηση των σχετικών μέτρων τελεί υπό την 

εποπτεία  της εξεταστικής επιτροπής της EEΠ. 

 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/european-

entrepreneurial-region-award-winner.aspx 

 

Η Πολιτισμική Διπλωματία της Ε.Ε. 

χρειάζεται νέα ώθηση, σύμφωνα με 

έκθεση της Επιτροπής 

 

Η E.E. και τα κράτη μέλη της έχουν να κερδίσουν 

πολλά, αξιοποιώντας την «ήπια δύναμή» της 

πολιτισμικής διπλωματίας, καθώς θα 

αποκομίσουν οφέλη για την οικονομία χάρη στη 

διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά των 

ευρωπαϊκών κλάδων του πολιτισμού και της 

δημιουργίας, την ενίσχυση της πολιτιστικής 

πολυμορφίας και τη μεγαλύτερη εξάπλωση των 

ευρωπαϊκών αξιών.  

 

 

 

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν πρωτοβουλίας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δημοσιεύτηκε 

στις 10 Ιουνίου τ.ε. 

 

Πληροφορίες: 

http://cultureinexternalrelations.eu/report-
publication/ 
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Διεθνή Θέματα  

 

Διπλωματία Πόλεων  

και Παγκόσμιες Πόλεις 
 

Ο Δήμος της Τεχεράνης φιλοξένησε 

πρόσφατα συνέδριο με τίτλο Παγκόσμια 

Πόλη: Ο ρόλος της Στρατηγικής 

Επικοινωνίας και της Διπλωματίας των 

Πόλεων για την Κοινωνική Ανάπτυξη. 

Επικοινωνιολόγοι και στελέχη δήμων 

συζήτησαν για τον ιδανικό οδικό χάρτη ώστε 

να γίνει η Τεχεράνη Παγκόσμια Πόλη, 

αξιοποιώντας την τεράστια πολιτιστική 

πολυμορφία της.  

 

 
 

Σε αυτό το πλαίσιο υπογραμμίστηκε η 

ανάγκη της ενδυνάμωσης των σχέσεων των 

στελεχών του δήμου με διεθνή ιδρύματα και 

αστικές ΜΚΟ με σκοπό την αναβάθμιση της 

παρουσίας και του κύρους της πόλης των 12 

εκατ. κατοίκων. Επίσης, τέθηκαν ως βασική 

προτεραιότητα οι ανταλλαγές μεταξύ 

πόλεων, η βούληση για μάθηση και 

εκπόνηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 

για σχεδιασμό, διαχείριση και αειφορία.  

 

Πληροφορίες:  

http://www.metropolis.org/news/metropolis-
and-municipality-tehran- 

Διεθνές Βραβείο για Αειφόρες Κοινότητες 
 

Στην πόλη Suzhou που βρίσκεται στην ανατολική 

Κίνα  απονεμήθηκε το διεθνές βραβείο Lee Kuan 

Yew World City Prize με το οποίο αναγνωρίζονται 

οι προσπάθειες των αστικών κέντρων για τη 

δημιουργία βιώσιμων και αειφόρων κοινοτήτων. 

 

 

Το βραβείο φέρει το όνομα του πρώτου 

πρωθυπουργού της Σιγκαπούρης και συνοδεύεται 

από μετάλλιο και ένα χρηματικό έπαθλο 300 

χιλιάδων δολαρίων. Η κινεζική πόλη διακρίθηκε 

για  τη στρατηγική του αστικού σχεδιασμού της 

που εξισορρόπησε τις οικονομικές και κοινωνικές 

ανάγκες των κατοίκων της με τη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της. Αξιοποιώντας την 

εμπειρία της Σιγκαπούρης, σε πρώτη φάση 

σχεδίασε την ανάπλαση του βιομηχανικού της 

κέντρου. Στη συνέχεια, προώθησε επιτυχώς τη 

μετάβαση από μια αγροτική οικονομία σε μια 

καινοτόμα οικονομία προσανατολισμένη στις 

υπηρεσίες. Παράλληλα, αναγνώρισε τη σημασία 

της πολιτιστικής κληρονομιάς στην παλιά πόλη, 

δημιουργώντας  ένα νέο επιχειρηματικό 

διαμέρισμα, ένα κέντρο μικτών χρήσεων γης για 

την ικανοποίηση των αναγκών και των πιέσεων 

για αστική επέκταση που αναμένεται να ασκηθούν 

στη διάρκεια του 21ου αιώνα. 

Πληροφορίες:  

http://www.leekuanyewworldcityprize.com.sg/laurea
te_suzhou.htm 
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 Οι διατάξεις περί διαρροής άνθρακα 

του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών 

(ΣΕΕ) μετά το 2020 

 

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) 

συστήθηκε το 2005 για να προωθήσει τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με 

αποδοτικό τρόπο. Περισσότερο από το ήμισυ 

των εκπομπών που καλύπτονται από το EU ETS 

της ΕΕ προέρχονται από την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, με τη βιομηχανία να 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του 

υπολοίπου. Διαρροή άνθρακα είναι ο όρος που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

κατάσταση που μπορεί να προκύψει, εάν, για 

λόγους κόστους που συνδέονται με πολιτικές για 

το κλίμα, ορισμένες επιχειρήσεις πρόκειται να 

μεταφέρουν την παραγωγή σε άλλες χώρες που 

λαμβάνουν λιγότερο αυστηρά (ή καθόλου) μέτρα 

για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και 

αν αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των παγκόσμιων 

εκπομπών.  

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς είναι να συλλέξει 

απόψεις για ένα σύστημα με το οποίο θα 

αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα μετά το 2020 

για τους τομείς που καλύπτονται από το EU ETS.  

Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης των 

ενδιαφερομένων μερών θα τροφοδοτήσουν 

περαιτέρω εργασίες σχετικά με το πλαίσιο της 

ενεργειακής πολιτικής το 2030 για το κλίμα όσον 

αφορά τον προσδιορισμό των μετά το 2020  

κανόνων για την ελεύθερη διάθεση και διαρροή 

άνθρακα στο EU ETS. Επιπλέον, ειδικές 

συναντήσεις των ενδιαφερομένων θα 

πραγματοποιηθούν το 2014 για πιο στοχευμένες 

συζητήσεις. 

 

 

Προθεσμία: 31 Ιουνίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0

023_en.htm 

 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων 

προστασίας των παιδιών  

 

Το 2012 και το 2013 το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για 

τα δικαιώματα του παιδιού εξέτασε το ρόλο των 

ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας του 

παιδιού σε ολόκληρο το εύρος των συνθηκών 

που αντιμετωπίζουν τα παιδιά προκειμένου να 

εκπονηθεί  ευρωπαϊκή καθοδήγηση για το πού 

και πότε η ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη-

μέλη της. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να 

εκφρασθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς για 

το σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων 

προστασίας του παιδιού. 

 

Προθεσμία: 3 Ιουλίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundament
al-rights/opinion/140402_en.htm 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Territorial Cohesion in Rural Europe: The 

Relational Turn in Rural Development 

(Regions and Cities)  
 

 

 

Σελ.278 

A. Copus, P. de Lima 

Εκδ. Routledge, Σεπτέμβριος 2014 (υπό έκδοση) 

 

Το ανωτέρω έργο περιγράφει τις αλλαγές στην 

οικονομία, στα κοινωνικά χαρακτηριστικά, στον 

τρόπο ζωής και στις διεθνείς σχέσεις των 

αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. Αυτό 

συνεπάγεται την ανάγκη ανανοηματοδότησης του 

τρόπου κατανόησης των αγροτικών κοινοτήτων 

και του αναπτυξιακού δυναμικού τους. Οι 

διαρθρωτικές αλλαγές των αγροτικών περιοχών 

και της εξελισσόμενης γεωγραφίας τους 

αναπαρίστανται μέσα από περιφερειακές 

τυπολογίες και την έννοια της Νεάς Αγροτικής 

Οικονομίας. Στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι η 

αγροτική/περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να 

ακολουθήσει τις εδαφικές προσεγγίσεις και το Νέο 

Αγροτικό Παράδειγμα στη βάση των αρχών της 

Αγροτικής Πολιτικής Συνοχής. 
 

Multilevel Environmental Governance: 

Managing Water and Climate Change in 

Europe and North America 

 

 

ΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Σελ.296 

I. Weibust, J. Meadowcroft (επιμ.) 

Εκδ. Edward Elgar Pub, 31 Μαΐου2014  

 

Η βιβλιογραφία για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 

έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία 

χρόνια. Οι συγγραφείς του εν λόγω βιβλίου 

εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης προσεγγίζουν τα 

θέματα της κλιματικής αλλαγής και των υδάτινων 

πόρων. Υιοθετώντας μια συγκριτική προσέγγιση, οι 

συγγραφείς αναδεικνύουν τις συνέπειες της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στο περιβάλλον και 

συγκεντρώνουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες σε 

επίπεδο δημόσιας πολιτικής σε αυτόν τον τομέα 

από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, τον Καναδά και την Αυστραλία. 
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
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EDITORIAL 

Ο άνθρωπος που έμελε να συνδέσει το 

όνομά του με ολόκληρη την πορεία 

της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Jean 

Monnet, είχε κάποτε επισημάνει ότι 

«υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώ-

πων: αυτοί που θέλουν να είναι 

κάποιοι και αυτοί που θέλουν να 

κάνουν κάτι». Την αποστροφή αυτή 

θυμήθηκα στο άκουσμα της απώλειας 

του Δημήτρη Στεφάνου. Ενός 

ανθρώπου που δεν ήταν απλώς 

«thinker» αλλά πρωτίστως «doer». 

Όταν ένα πρωϊνό του Μαρτίου του 

2010, ως Γ.Γ. του Υπουργείου 

Εσωτερικών με υποδέχθηκε στο 

γραφείο του, κατόπιν αιτήματός μου, 

προκειμένου να συζητήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε το 

Υπουργείο να «βγει προς τα έξω», 

ενόψει του Προγράμματος Καλλικ-

ράτη, προσφέροντας στους ΟΤΑ 

τεχνογνωσία σε ζητήματα 

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγ-

ραμμάτων, αμέσως κατάλαβα ότι είχα 

να κάνω με έναν άνθρωπο που δεν 

χρειαζόταν εμβριθείς αναλύσεις για 

να αντιληφθεί τη σοβαρότητα ενός 

θέματος. Κάπως έτσι ξεκίνησε η 

ιστορία της τακτικής ενημέρωσης των 

ΟΤΑ από το ΥΠΕΣ για το σύνολο των 

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 

των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, την οποία δυστυχώς 

κάποιοι θεωρούν πολυτέλεια, για 

λόγους που αδυνατεί να συλλάβει ο 

κοινός νους, και φυσικά, κάπως έτσι 

ξεκίνησε και η ιστορία αυτού του 

Δελτίου που έχει εισέλθει πλέον στο 

5ο έτος του, το παρόν διπλό τεύχος 

του οποίου είναι αφιερωμένο στη 

μνήμη του. 
 

   

                  

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ    

      ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΟΟΟ   ΕΕΕΣΣΣΩΩΩΤΤΤΕΕΕΡΡΡΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    

   

Οι Κεντρικοί Στόχοι της Πολιτικής 

Συνοχής της ΕΕ 2014-2020 

 

 

Ελληνική

Περιεχόμενα 

 

Ευρωπαϊκά και  Διεθνή Προγράμματα και Πρωτοβουλίες                        2 

Επιχειρησιακός & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός                            16 

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.                18 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ              22 

Βέλτιστες Πρακτικές Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων                          24 

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια                             25 

Ευρωπαϊκά Θέματα                             29 

Διεθνή Θέματα                             35 
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Οι στόχοι των τρεχουσών προσκλήσεων ποβολής 

προτάσεων είναι οι εξής: 

 να αναπτυχθεί μια πανευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία επιχειρηματικής εκμάθησης 

συνδέοντας τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και 

εθνικές εμπειρίες, βάσει των προτάσεων 

που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης 

του 2020 για την επιχειρηματικότητα. Η 

δράση αυτή ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη 

δικτύωση των φορέων που είναι υπεύθυνοι 

για την χάραξη πολιτικής και των 

εμπειρογνωμόνων σε όλη την Ευρώπη που 

έχουν έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα 

και την ενίσχυση της συνεργασίας σε 

επίπεδο ΕΕ σε αυτόν τον τομέα˙ 

 διευκόλυνση ανταλλαγών καλών πρακτικών, 

η ανάπτυξη δικτύων και πλατφόρμας 

συζήτησης μεταξύ των αρμόδιων για τη 

λήψη των αποφάσεων και του ιδιωτικού 

τομέα στα πεδία του πολιτιστικού και 

βιομηχανικού τουρισμού˙ 

 διευκόλυνση και ενθάρρυνση ΣΔΙΤ και 

ενσωμάτωση των επιχειρήσεων του 

πολιτιστικού τουρισμού στις περιφερειακές 

αναπτυξιακές στρατηγικές˙ 

 ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των 

φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που 

είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη θεματικών 

τουριστικών προϊόντων˙ 

 ενίσχυση υπάρχοντος δικτύου των 

ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως 

τοπικά σημεία επαφής για τους νέους 

επιχειρηματίες. 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 
 

 

 

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 

Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων και τις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(COSME, 2014-2020) 

 

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 

των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του 

επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή 

της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω 

πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που 

ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας 

τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν 

ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε 

κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή 

εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραμμα 

αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος 

Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την 

Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια 

των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν 

υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραμμα 

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP), όπως 

το Enterprise Europe Network. 
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(α) Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιχειρημα-

τικής εκμάθησης 

 

Οι επιλέξιμοι φορείς καλούνται να υλοποιήσουν 

τις κάτωθι δράσεις: 

o Δημιουργία δικτύου. 

o Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου. 

o Διοργάνωση εργαστηρίων και δράσεων 

μάθησης ομοτίμων. 

o Δημιουργία και δοκιμή ενός μοντέλου 

πανευρωπαϊκού κέντρου για την 

επιχειρηματική μάθηση. 

Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή 

συμπράξεων που θα αποτελούνται από 

ανεξάρτητες νομικές οντότητες δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου (εθνικές ή 

τοπικές/περιφερειακές αρχές, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, ΜΚΟ, δημόσιοι και ιδιωτικοί πάροχοι 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, εμπορικά και 

βιομηχανικά επιμελητήρια) από τουλάχιστον 7 

διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες. Ο 

προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 350.000 ευρώ και το 

μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 350.000 

ευρώ/έργο. Η κοινοτική συνδρομή φθάνει το 90% 

των επιλέξιμων δαπανών. Αναμένεται ότι  θα 

επιδοτηθεί μία (1) πρόταση. 

 

(β) Αύξηση των Συνεργιών μεταξύ Τουρισμού και 

Δημιουργικών Βιομηχανιών 

 

Οι επιλέξιμοι φορείς είναι ελεύθεροι να 

προτείνουν δράσεις όπως η έρευνα αγοράς για 

την ανάδειξη ενός κοινού θέματος που 

σχετίζεται με την ευρωπαϊκή πολιτιστική ή 

βιομηχανική κληρονομιά˙ η χαρτογράφηση των 

 

 

 

προορισμών και τουριστικών και πολιτιστικών 

υπηρεσιών που συνδέονται με το συγκεκριμένο 

θέμα˙ η αποτύπωση των πρόσθετων εταίρων, 

κύριων ενδιαφερόμενων φορέων και χορηγών 

κ.α. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η 

ανάπτυξη ή η προώθηση ενός Ευρωπαϊκού 

Δρόμου που διαπερνά 5 κράτη-μέλη και 

αναδεικνύει τα σημαντικότερα βήματα της 

αξιακής αλυσίδας του παραγωγού. Η 

πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή 

συμπράξεων που θα αποτελούνται από 5 

ανεξάρτητες νομικές οντότητες δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον 

τουρισμό, στους δημιουργικούς κλάδους ή σε 

οποιοδήποτε πεδίο καλύπτει η παρούσα 

πρόσκληση (εθνικές ή τοπικές/περιφερειακές 

αρχές και δίκτυά τους ή ενώσεις σε διεθνές, 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, ταξιδιωτικά γραφεία, 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιοι και 

ιδιωτικοί πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια) από 

τουλάχιστον 5 διαφορετικές συμμετέχουσες 

χώρες. Ο προϋπολογισμός της παρούσας 

πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 400.000 

ευρώ και το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 

400.000 ευρώ/έργο. Η κοινοτική συνδρομή 

φθάνει το 90% των επιλέξιμων δαπανών. 

Αναμένεται ότι  θα επιδοτηθεί μία (1) πρόταση. 

 

(γ) ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες 

Για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus 

Νέοι Επιχειρηματίες θα επιλεχθούν Ενδιάμεσοι 

Οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο,     οι   οποίοι   θα 
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υλοποιήσουν δράσεις προώθησης της 

κινητικότητας νέων επιχειρηματιών. Το Erasmus 

Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα 

διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει 

σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την 

ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από 

έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν 

μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις 

συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η 

ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά 

τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο 

επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο 

επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες 

δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής 

επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής 

ωφελείται από τις νέες προοπτικές που 

παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και 

αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με 

εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για 

νέες αγορές. Η πρόσκληση αποβλέπει στην 

επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται από 

τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες 

(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) από τουλάχιστον 

4 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες. Ο 

προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 4,12  εκατ. ευρώ και το 

μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 500.000 ευρώ. Η 

κοινοτική συνδρομή φθάνει το 90% των 

επιλέξιμων δαπανών. Αναμένεται ότι  θα 

επιδοτηθούν 8 έως 10 προτάσεις. 

 

Προθεσμίες:  

19 Αυγούστου (ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες),  

20 Αυγούστου (Επιχειρηματική Εκμάθηση),   

16 Σεπτεμβρίου (Αύξηση Συνεργιών) 

 

 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: 

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/ 

calls-for-proposals/index_en.htm?tpa=1029 

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Enterprise Europe 

Network (υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου)  

τηλ.: 210 7273965, e-mail: tzenou@ekt.gr 

 

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: 

Καινοτόμες Κοινωνικές Πολιτικές 

 

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα 

χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το 

οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της 

απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της 

εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η 

χρηματοδότηση του EaSI χρησιμοποιείται για να 

δοκιμαστούν στην πράξη και να αξιολογηθούν 

μεταρρυθμιστικές ιδέες, ώστε, στη συνέχεια, οι 

καλύτερες από αυτές να αξιοποιηθούν σε 

ευρύτερη κλίμακα από τα κράτη μέλη. Η έννοια 

της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στη νεολαία, βρίσκεται στον πυρήνα του 

EaSI. Το πρόγραμμα θα χορηγήσει 10-14 

εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δραστηριότητες 

κοινωνικής καινοτομίας. 
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3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο 

«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και 

την Καινοτομία, 2014-2020 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1291/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη 

θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την 

καινοτομία (2014-2020), το πρόγραμμα θα συμ- 

 

 

 

βάλλει κατά γενικό στόχο στην οικοδόμηση μιας 

κοινωνίας και μιας οικονομίας που βασίζονται 

στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, προσελκύοντας πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και 

της καινοτομίας και συμβάλλοντας στην 

επίτευξη των στόχων της έρευνας και της 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου και του 

στόχου του 3% της ΑΕγχΠ για την έρευνα και την 

ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020. 

Με τον τρόπο αυτόν θα στηρίξει την υλοποίηση 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη 

και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

(ΕΧΕ).  

Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα 

επιδιωχθεί μέσω τριών αλληλοενισχυόμενων 

προτεραιοτήτων που αφορούν στα εξής: 

o Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science). 

o Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial 

Leadership). 

o Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal 
Challenges). 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης οφείλουν να 

παρουσιάσουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική 

για τον τρόπο σχεδιασμού, ελέγχου και 

υλοποίησης επιτυχημένων καινοτομιών και 

μεταρρυθμίσεων. Η καινοτομία στις κοινωνικές 

πολιτικές σημαίνει νέες πρακτικές, πολιτικές, 

διαδικασίες για την ικανοποίηση νέων αναγκών 

που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα 

εργαλεία πολιτικής.  Αυτό σημαίνει βελτίωση 

της παροχής, διαθεσιμότητας, ποιότητας, 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

υφιστάμενων υπηρεσιών ή δημιουργία νέας 

υπηρεσίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

ανάγκες των πολιτών. Περαιτέρω, οι προτάσεις 

θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το 

συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο και τις εθνικές 

συστάσεις στο πλαίσιο του Εαρινού Εξαμήνου 

αναφορικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η 

φροντίδα των παιδιών, η μακροχρόνια φροντίδα, 

οι υπηρεσίες δημόσιας απασχόλησης, η 

κατάρτιση, η δια βίου μάθηση, η υγειονομική 

φροντίδα και οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 9.2  εκατ. ευρώ και οι 

επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 750.000€ 

(ελάχιστη) και 2.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό 

της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα 

υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων 

δαπανών.   

Προθεσμία: 28 Αυγούστου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&l

angId=en&callId=408&furtherCalls=yes 
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(α) Μεταφορές για την Ανάπτυξη 

 

Η πρόσκληση που αφορά στον τομέα των 

Μεταφορών για την ανάπτυξη περιλαμβάνει 

τρεις τομείς του σχετικού επιχειρησιακού 

προγράμματος: (α) Οδικές συγκοινωνίες, (β) 

Υποδομή και (γ) Κοινωνικο-οικονομική έρευνα 

και έρευνα συμπεριφοράς και πρωτοπόρες 

δραστηριότητες για τη χάραξη πολιτικής.  Οι 

προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την 

πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα 

εξής θέματα: Ενίσχυση των στρατηγικών 

έρευνας και καινοτομίας για τη βιομηχανία των 

μεταφορών στην Ευρώπη˙  απρόσκοπτη 

κινητικότητα και αντιμετώπιση του 

κατακερματισμού της εξάπλωσης των ευφυών 

συστημάτων μεταφοράς στην Ευρώπη˙ 

εξυπνότερος σχεδιασμός, κατασκευή και 

συντήρηση˙ νέας γενιάς υποδομές μεταφορών: 

αποδοτικές στη κατανάλωση πόρων, 

εξυπνότερες και ασφαλέστερες˙ συνεργατικά 

ευφυή συστήματα μεταφορών για ασφαλή, 

χωρίς συμφόρηση και αειφόρα κινητικότητα. Ο 

προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 10 εκατ. ευρώ και οι 

επιδοτήσεις κυμαίνονται από 500.000 έως 5 

εκατ. ευρώ (αναλόγως τον τύπο της δράσης). Η 

πρόσκληση αν και αφορά τουλάχιστον μία (1) 

νομική οντότητα  δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

που δραστηριοποιείται σε επιλέξιμη χώρα στον 

τομέα των μεταφορών. 

 

(β) Πράσινα Οχήματα 

 

Η παρούσα πρόσκληση αντιπροσωπεύει μια 

ουσιαστική συνιστώσα της έρευνας και της 

καινοτομίας στον τομέα των οδικών μεταφορών.  
 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει την έρευνα, την τεχνολογική 

ανάπτυξη, την καινοτομία και την επίδειξη υπέρ 

της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των 

οχημάτων οδικών μεταφορών και τη χρήση των 

νέων τύπων μη συμβατικών πηγών ενέργειας 

στις οδικές μεταφορές, όπως η ηλεκτρική 

ενέργεια, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, το 

υγροποιημένο φυσικό αέριο και τα ανανεώσιμα 

και προσαρμοσμένα καύσιμα. Οι προτάσεις που 

θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα 

πρέπει να αφορούν ένα από τα εξής θέματα: 

Επόμενης γενιάς ανταγωνιστικές μπαταρίες 

τύπου Li-ion για την ικανοποίηση των 

προσδοκιών του καταναλωτή˙ βελτιστοποιημένη 

και συστηματική ενεργειακή διαχείριση στα 

ηλεκτρικά οχήματα˙ μελλοντικοί κινητήρες 

φυσικού αερίου και εξαρτημάτων για 

αυτοκίνητα και φορτηγά˙ υβριδικά ελαφρά και 

βαριά οχήματα˙ ηλεκτρικά δίκυκλα και νέες 

έννοιες ελαφρών οχημάτων˙ μελλοντικοί 

κινητήρες εναλλακτικών καυσίμων και 

εξαρτημάτων για βαριά οχήματα. Η πρόσκληση 

αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα 

αποτελούνται από 3 ανεξάρτητες νομικές 

οντότητες δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

μεταφορών. Ο προϋπολογισμός της παρούσας 

πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 129 εκατ. 

ευρώ και οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 3 έως 

20 εκατ. ευρώ (αναλόγως το είδος της δράσης). 

 

(γ) Δημιουργία Ηλεκτρονικών Υποδομών 

 

Οι προτάσεις που αφορούν τη δημιουργία 

ηλεκτρονικών υποδομών για την παροχή 

βασικών υπηρεσιών στους χρήστες θα 

συνδυάζουν με συντονισμένο τρόπο τη δικτύωση 
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δραστηριότητες υπηρεσιών και έρευνας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα 

υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα 

πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα: 

Διαχείριση, συντήρηση και χρήση μεγάλων 

ερευνητικών δεδομένων με τη βοήθεια 

υπολογιστή˙ πανευρωπαϊκή υψηλή επίδοση στη 

χρήση υπολογιστή˙ παροχή βασικών υπηρεσιών 

μέσω ηλεκτρονικών υποδομών˙ ερευνητική και 

εκπαιδευτική δικτύωση (GÉANT)˙  παγκόσμιες 

ηλεκτρονικές υποδομές δεδομένων˙ δίκτυο για 

την κατάρτιση σε υψηλής απόδοσης χρήσης 

υπολογιστών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η 

πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή 

συμπράξεων που θα αποτελούνται από 3 

ανεξάρτητες νομικές οντότητες δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου αν και στις περιπτώσεις των 

παγκόσμιων ηλεκτρονικών υποδομών 

δεδομένων, της δικτύωσης κέντρων κατάρτισης 

για τη χρήση υπολογιστών απαιτείται 

τουλάχιστον μία (1) νομική οντότητα  δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιείται σε 

επιλέξιμη χώρα. Ο προϋπολογισμός της 

παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 

82 εκατ. ευρώ. 

 

(δ) Διασυνοριακή και Εξωτερική Ασφάλεια 

 

Από τη μία πλευρά η πρόσκληση έχει ως στόχο 

την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των 

ικανοτήτων που απαιτούνται για την ενίσχυση 

συστημάτων, εξοπλισμού, εργαλείων, 

διαδικασιών και μεθόδων ταχείας αναγνώρισης 

για τη βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων. 

 

 

 
 

 

 

 

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την 

πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα 

εξής θέματα: Θαλάσσια διασυνοριακή 

ασφάλεια˙ ασφάλεια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (τεχνολογίες για τον έλεγχο και τη 

διάσωση μεγάλων φορτίων)˙ διαχείριση 

πληροφοριακών συστημάτων και συστήματα για 

κοινοτικές εξωτερικές δράσεις˙ πρόληψη 

συγκρούσεων και ειρηνευτικές δράσεις. Η 

πρόσκληση, με εξαίρεση τις δράσεις που 

αφορούν την πρόληψη των συγκρούσεων όπου 

αρκεί τουλάχιστον μία (1) νομική οντότητα  

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

δραστηριοποιείται σε επιλέξιμη χώρα, 

αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα 

αποτελούνται από τρεις (3) ανεξάρτητες νομικές 

οντότητες δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ο 

προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 20.780.000 ευρώ και οι 

επιδοτήσεις φθάνουν έως τα 12  εκατ. ευρώ 

(αναλόγως τον τύπο της δράσης) με την 

κοινοτική συνδρομή να κυμαίνεται από 70 έως 

100%. 

 

(ε) Πολιτιστική Κληρονομιά και Ευρωπαϊκές 

Ταυτότητες 

 

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την 

πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν την 

τρισδιάστατη μοντελοποίηση για την πρόσβαση 

και κατανόηση των πολιτιστικών αγαθών της 

Ευρώπης. Η καταγραφή των πολιτιστικών 

αγαθών αποτελεί πλέον μια διαδικασία με τη 

χρήση των πολυμέσων, κυρίως της ψηφιακής 

αναπαράστασης του μεγέθους, της εμφάνισης 

και των συνθηκών συντήρησης του πολιτιστικού 

αγαθού. Αυτό προϋποθέτει συνεργασίες 

ανάμεσα σε επιστημονικά πεδία, τεχνολογίες, 

γνωστικά πεδία του ακαδημαϊκού χώρου 

(αρχαιολογία, ιστορία, πολιτιστικές σπουδές, 

ανθρωπολογία κ.α.), δημιουργικές πρακτικές 
και ψηφιακές εφαρμογές. Οι επιδοτούμενες 
δράσεις είναι οι εξής: 
 

7     

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/research-innovation-pushing-boundaries-and-improving-quality-life


 8 
8     

  

(αρχαιολογία, ιστορία, πολιτιστικές σπουδές, 

ανθρωπολογία κ.α.), δημιουργικές πρακτικές και 

ψηφιακές εφαρμογές. Οι επιδοτούμενες δράσεις 

είναι οι εξής: Ερευνητικές και καινοτόμες 

δράσεις (οι εν λόγω δράσεις αποβλέπουν στη 

δημιουργία νέας γνώσης και/ή στη διερεύνηση 

νέας ή βελτιωμένης τεχνολογίας, προϊόντων, 

διαδικασιών και υπηρεσιών και για το σκοπό 

αυτό οι δράσεις αφορούν βασική και 

εφαρμοσμένη έρευνα, δοκιμή και πιστοποίηση σε 

εργαστηριακό περιβάλλο)˙ συντονιστικές και 

υποστηρικτικές δράσεις: οι εν λόγω δράσεις 

αφορούν κυρίως συνοδευτικά μέτρα όπως η 

διάχυση, η ευαισθητοποίηση και η επικοινωνία, 

η δικτύωση, ο συντονισμός ή υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, διάλογοι πολιτικών της ΕΕ και 

αμοιβαία μάθηση, μελέτες για νέες υποδομές, 

στρατηγικό σχεδιασμό, δικτύωση και 

συντονισμός μεταξύ προγραμμάτων σε 

διαφορετικές χώρες.  

Αναφορικά με τις ερευνητικές και καινοτόμες 

δράσεις, η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή 

συμπράξεων που θα αποτελούνται από 3 

ανεξάρτητες νομικές οντότητες δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου προερχόμενες από 3 

διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα.  

Σε σχέση με τις συντονιστικές και 

υποστηρικτικές δράσεις, η πρόσκληση αφορά 

τουλάχιστον μία (1) νομική οντότητα  δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιείται σε 

επιλέξιμη χώρα καίτοι θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η 

δημιουργία συμπράξεων με αλλοδαπούς φορείς 

στο πλαίσιο της δικτύωσης και του συντονισμού 

με προγράμματα και πρακτικές σε διαφορετικές 

χώρες. 

 

 
 

 

 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 14 εκατ. ευρώ και οι 

επιδοτήσεις κυμαίνονται από 2 έως 4 εκατ. 

ευρώ, δίχως να προβλέπεται εθνική συνδρομή 

αφού καλύπτονται 100% από το πρόγραμμα οι 

προτεινόμενες δράσεις. 

 

Προθεσμίες:  

(α) 28 Αυγούστου (Μεταφορές για Ανάπτυξη) 

(β) 28 Αυγούστου (Πράσινα Οχήματα) 

(γ) 28 Αυγούστου (Διασυνοριακή Ασφάλεια) 

(δ) 2 Σεπτεμβρίου (Ηλεκτρονικές Υποδομές) 

(ε) 30 Σεπτεμβρίου (Πολιτιστική Κληρονομιά) 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d

esktop/en/home.html 

4. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020 

 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης 

επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, το νέο 

πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-

2020 αποβλέπει στο να βοηθήσει τους πολίτες 

να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την 

πολυμορφία της, να προωθήσει την ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη 

συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.  
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Ειδικότερα, το πρόγραμμα προάγει (α) την 

ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη 

μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες, καθώς 

και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την 

προώθηση της ειρήνης, των αξιών της και της 

ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση 

του διαλόγου, του προβληματισμού και της 

ανάπτυξης δικτύων και (β) την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, 

με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη 

διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και 

με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και 

διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε 

επίπεδο Ένωσης. 

Το πρόγραμμα κυρίως υλοποιείται σε δύο σκέλη: 

 

 Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, 

την κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες 

και το στόχο της Ένωσης. 

 Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των πολιτών στις 

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά 

σε ενωσιακό επίπεδο.  

 

Τα μέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής: 

 

 Αδελφοποίηση πόλεων 

 Δίκτυα πόλεων 

 Έργα της κοινωνίας των πολιτών 

 

 

 
 

 

Σκέλος 2: Δημοκρατική συμμετοχή: 

1. Αδελφοποιήσεις Πόλεων: θα επιδοτηθούν 

έργα αδελφοποιημένων πόλεων που αφορούν 

στόχους του προγράμματος. Προτεραιότητα θα 

δοθεί σε εκείνα που καλύπτουν τις ετήσιες 

προτεραιότητες του συγκεκριμένου μέτρου. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πόλεις/δήμοι ή 

επιτροπές αδελφοποίησης ή άλλες ΜΚΟ με 

νομική προσωπικότητα που εκπροσωπούν 

τοπικές αρχές από τουλάχιστον 2 επιλέξιμες 

χώρες (εκ των οποίων η μία να είναι κράτος-

μέλος της ΕΕ). Το μέγιστο ποσό της επιδότησης 

ανέρχεται σε 25.000€, ενώ η διάρκεια του έργου 

δεν πρέπει να ξεπερνά τους 9 μήνες. 

2. Δίκτυα Πόλεων: δήμοι και ενώσεις που 

συνεργάζονται επί ενός κοινού θεματικού πεδίου 

πολιτικής μπορούν να μετεξελιχθούν σε δίκτυο 

πόλεων για να καταστήσουν τη συνεργασία τους 

περισσότερο βιώσιμη. Τα δίκτυα πόλεων 

προσδοκάται να υλοποιήσουν δράσεις σε 

θεματικό πεδίο πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος 

μεταξύ των εταίρων, στο πλαίσιο των στόχων 

και των ετήσιων προτεραιοτήτων του 

προγράμματος˙ να προσδιορίσουν ομάδες-

στόχους για τις οποίες υφίσταται συνάφεια με 

τα επιλεγόμενα θεματικά πεδία πολιτικής˙ και 

να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές   πρω- 

τοβουλίες και δράσεις μεταξύ εμπλεκομένων 

πόλεων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

πόλεις/δήμοι ή επιτροπές αδελφοποίησης, 

περιφερειακές αρχές που έχουν την έδρα τους 

σε κάποια επιλέξιμη χώρα.  
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Ένα έργο προϋποθέτει τη συμμετοχή δήμων/ 

περιφερειών/οργανώσεων από τουλάχιστον 4 

χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκ των 

οποίων η μία να είναι από κράτος-μέλος της ΕΕ. 

Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 

150.000€, ενώ η μέγιστη διάρκεια του έργου 

φθάνει τα 2 έτη. 

3. Έργα της Κοινωνίας Πολιτών: Το μέτρο αυτό 

αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που 

προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις 

και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι 

πολίτες. Τα εν λόγω έργα συγκεντρώνουν 

πολίτες από διάφορους ορίζοντες, σε 

δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις 

πολιτικές της Ένωσης, με στόχο να τους δώσουν 

μια ευκαιρία να συμμετάσχουν έμπρακτα στη 

διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης σε 

τομείς που σχετίζονται με τους στόχους του 

προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί σε όλα τα στάδια και με όλους 

τους θεσμικούς συνομιλητές και περιλαμβάνει 

ιδίως: δραστηριότητες καθορισμού ημερήσιας 

διάταξης, υποστήριξη στη διάρκεια της φάσης 

προετοιμασίας και στη διαπραγμάτευση 

προτάσεων πολιτικής, παροχή ανάδρασης σε 

σχετικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται. Για 

τον σκοπό αυτόν, τα εν λόγω έργα θα καλέσουν 

τους πολίτες να ενεργήσουν μαζί ή να 

συζητήσουν για τα θέματα ετήσιας 

προτεραιότητας του προγράμματος σε τοπικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

 

 
 

 

 

  

Ένα έργο της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τις 

ακόλουθες τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων: 

 Προώθηση κοινωνικής δέσμευσης και 

αλληλεγγύης: δραστηριότητες που μπορούν 

να προωθήσουν το διάλογο/τις 

εκστρατείες/τις δράσεις στα θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος στο ευρύτερο πλαίσιο των 

δικαιωμάτων και ευθυνών των πολιτών της 

Ένωσης. 

 Συλλογή απόψεων: δραστηριότητες με στόχο 

τη συλλογή των μεμονωμένων απόψεων των 

πολιτών για ένα συγκεκριμένο θέμα που 

ορίζεται κάθε χρόνο, προωθώντας την 

προσέγγιση από τη βάση [περιλαμβανομένης 

της χρήσης κοινωνικών δικτύων, 

διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) κ.λπ.] 

και την παιδεία για τα μέσα.   

 Εθελοντισμός. 

Ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει οργανισμούς 

από τουλάχιστον 3 επιλέξιμες χώρες, εκ των 

οποίων η μία τουλάχιστον να είναι κράτος μέλος 

της ΕΕ. Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 18 

μήνες, ενώ το µέγιστο επιλέξιµο ποσό για 

επιδότηση σχεδίου στο πλαίσιο αυτού του 

µέτρου είναι 150.000 ευρώ.  

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες: 

Εθνικό Σημείο Επαφής 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Υπόψιν κκ. Α. Καρβούνη & Α. Φαρούπου) 

Τηλ:2103744710, 2103744721 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr; efc@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://efc.ypes.gr/?page_id=30 
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5. Erasmus+, 2014-2020 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο 

πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, 

στοχεύει στη βελτίωση των  δεξιοτήτων  και  της 

 

απασχολησιμότητας, καθώς και στον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα 

διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του 

θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι 

αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά 

επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευση 

της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.  

Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει 

διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και 

οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί 

η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της 

εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με 

απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις 

δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. 

Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη 

υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται 

ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι 

αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το 

Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες 

συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού. 

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη: 

α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου 

στον τομέα της εκπαίδευσης˙  

β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για 

την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση («ΕΚ2020»), συμπεριλαμ-

βανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων 

αναφοράς˙ 

γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης˙  

την κατάρτιση («ΕΚ2020»), συμπεριλαμ-

βανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων 

αναφοράς˙ 

γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης˙  

δ) των συνολικών στόχων του ανανεωμένου 

πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα 

της νεολαίας (2010 -2018)˙  

ε) του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 

διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον 

μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο 

εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό˙ και  

στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

καλύπτει την ακόλουθη δράση Βασική δράση 2 

(ΒΔ2) — Συνεργασία για την καινοτομία και την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών και εν προκειμένω 

την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της 

νεολαίας. Τα έργα ενίσχυσης ικανοτήτων είναι 

διεθνικά έργα βασισμένα σε πολυμερείς 

συνεργασίες μεταξύ οργανισμών ενεργών στον 

τομέα της νεολαίας σε χώρες του Προγράμματος 

και σε συνεργαζόμενες χώρες. 

Στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων, 

μπορούν να υλοποιηθούν πολλές 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, 

δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον πολιτικό 

διάλογο, τη συνεργασία, τη δικτύωση και την 

ανταλλαγή πρακτικών στον τομέα της νεολαίας, 

όπως σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια και 

συναντήσεις· μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις για  
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http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_el.htm
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τη νεολαία· εκστρατείες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης· ανάπτυξη μέσων 

πληροφόρησης, επικοινωνίας και ψηφιακών 

μέσων· ανάπτυξη μεθόδων, μέσων και υλικού 

εργασίας στον τομέα της νεολαίας, καθώς και 

προγραμμάτων εργασίας στον τομέα της 

νεολαίας, προγραμμάτων κατάρτισης και μέσων 

τεκμηρίωσης όπως το Youthpass· δημιουργία 

νέων μεθόδων εκτέλεσης εργασιών στον τομέα 

της νεολαίας και παροχής κατάρτισης και 

υποστήριξης, ιδίως μέσω του ανοικτού και 

ευέλικτου υλικού μάθησης, της εικονικής 

συνεργασίας και των ανοικτών εκπαιδευτικών 

πόρων. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε κάθε 

είδους οργανισμό που δραστηριοποιείται σε 

οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους 

κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε 

οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες 

σε διάφορους τομείς (π.χ. τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, κέντρα αναγνώρισης και 

επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα 

προσανατολισμού, πολιτιστικές οργανώσεις). 

Στα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων, τα οποία 

έχουν διακρατικό χαρακτήρα, συμμετέχουν 

τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές 

χώρες, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον είναι 

χώρα του προγράμματος και η άλλη είναι 

επιλέξιμη χώρα εταίρος. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός που προβλέπεται για την 

παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

εκτιμάται σε 174.200.000 ευρώ και η μέγιστη 

επιδότηση ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. 

Προθεσμία: 2 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

index_el.htm 

 

 

 

 

 

 

6. Ευρωπαϊκό Βραβείο για την 

Προσβάσιμη Πόλη 2015 

 

Οι πόλεις της ΕΕ καλούνται να συμμετάσχουν 

στην πέμπτη διοργάνωση του Access City Award – 

του ευρωπαϊκού βραβείου που απονέμεται σε 

πόλεις που γίνονται πιο προσβάσιμες στους 

ανθρώπους με αναπηρίες και τους 

ηλικιωμένους.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να 

ενθαρρύνει τις πόλεις (δήμους) με πληθυσμό 

πάνω από 50.000 από όλα τα κράτη μέλη να 

παρουσιάσουν τις δραστηριότητες και τις 

στρατηγικές τους που αποσκοπούν στην 

εξάλειψη των εμποδίων και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής την οποία προσφέρουν στο 

σύνολο των πολιτών. Είναι μια ευκαιρία για τις 

πόλεις της ΕΕ να προβάλουν και να μοιραστούν 

το έργο και τα σχέδιά τους σε σχέση με την 

προσβασιμότητα. Η διαδικασία αξιολόγησης 

πραγματοποιείται σε δύο στάδια: πρώτα σε 

εθνικό επίπεδο και έπειτα ακολουθεί η 

ευρωπαϊκή επιλογή. 

 

Προθεσμία: 10 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-

award-2015/index_el.htm 
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7. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το 

Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο 

του προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση 

έργων δράσης για το κλίμα. Μέσω του 

υποπρογράμματος LIFE για το περιβάλλον θα 

διατεθούν το 2014 238,86 εκατ. ευρώ για την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων 

για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με 

έμφαση στη διατήρηση της φύσης και της 

βιοποικιλότητας, την αποδοτικότητα των πόρων 

και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και 

πληροφόρηση. 

 

 

Οι γενικοί στόχοι το Προγράμματος LIFE είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Να συμβάλλει στη στροφή προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα. 

 Να βελτιώσει την ανάπτυξη, την 

υλοποίηση και την επιβολή της 

περιβαλλοντικής και κλιματικής 

πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης. 

 Να υποστηρίξει τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής και κλιματικής 

διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, 

συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης 

συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, 

των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων. 

 Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου 

Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης. 

 

 

 

 
 

 

Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το 

πρόγραμμα LIFE θα συμβάλλει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και 

σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 

7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης και 

άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών και σχεδίων 

σχετικών με περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. 

Το νέο Πρόγραμμα LIFE με δύο υποπρογράμματα: 

ένα για το Περιβάλλον και άλλο για τη Δράση 

Κλίμα θα προωθήσει τους πιο πάνω γενικούς 

στόχους. Σημειώνεται ότι η δημιουργία του 

υποπρογράμματος για τη Δράση Κλίμα 

αναβαθμίζει την πρώην θεματική ενότητα της 

“κλιματικής αλλαγής” στα πλαίσια της 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του μέρους της 

Διακυβέρνησης του LIFE+.  Το μέρος του 

«Περιβάλλοντος» του νέου προγράμματος 

καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: 

περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων˙ 

φύση και βιοποικιλότητα˙ και περιβαλλοντική 

διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το μέρος της 

“Δράσης για το Κλίμα» καλύπτει  τον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής˙ την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή˙ και κλιματική διακυβέρνηση 

και πληροφόρηση. Το πρόγραμμα αποτελείται 

επίσης από μια νέα κατηγορία έργων, που 

χρηματοδοτούνται από κοινού, και τα οποία θα 

λειτουργήσουν σε μεγάλη περιφερειακή κλίμακα. 

Τα έργα αυτά θα έχουν ως στόχο την υλοποίηση 

της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 

και να ενσωματωθούν καλύτερα σε άλλους 

τομείς πολιτικής. O συνολικός προϋπολογισμός 

του προγράμματος ανέρχεται σε 3,456,655,000 

ευρώ με το ποσοστό της κοινοτικής επιδότησης 

να κυμαίνεται μεταξύ 55-100%. 
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Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις  και για τα 

δύο υπο-προγράμματα του LIFE (Περιβάλλον και 

Δράση για το Κλίμα). Για το υποπρόγραμμα για 

το περιβάλλον, η παρούσα πρόσκληση θα 

καλύψει επιχορηγήσεις για «παραδοσιακά» 

έργα, προπαρασκευαστικά έργα, ολοκληρωμένα 

(integrated) έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας και 

για έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων. Για το 

υποπρόγραμμα για την Κλιματική Δράση, η 

παρούσα πρόσκληση θα καλύψει τις 

επιχορηγήσεις δράσης μόνο για "Παραδοσιακά" 

έργα και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων (οι 

άλλοι τύποι θα καλυφθούν από το 2015 και 

μετά). Εν προκειμένω, τα «έργα τεχνικής 

βοήθειας» παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων για 

δράση, χρηματοδοτική στήριξη για να βοηθηθούν 

οι αιτούντες να καταρτίσουν ολοκληρωμένα 

έργα, και ειδικότερα να διασφαλισθεί ότι αυτά 

τα έργα συμμορφώνονται με τον χρονισμό, τις 

τεχνικές και τις οικονομικές απαιτήσεις του 

προγράμματος LIFE σε συντονισμό με τους 

πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, με 

σκοπό τη δημιουργία συνεργειών, κυρίως στο 

πλαίσιο των ολοκληρωμένων έργων, και την 

υποστήριξη της χρησιμοποίησης λύσεων, 

μεθόδων και προσεγγίσεων που αναπτύσσονται 

βάσει του προγράμματος LIFE. 

Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες: 

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

2014/index.htm 

 

 

 

 

 
 

 

8. 3o Πρόγραμμα Δράσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 

Υγείας, 2014-2020 

 

Οι γενικοί στόχοι του 3ου Προγράμματος Δράσης 

της ΕΕ στον τομέα της Υγείας είναι να 

συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει 

αξία στις πολιτικές των  κρατών μελών που 

στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των 

πολιτών της Ένωσης και στη μείωση των 

ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, προάγοντας 

την καλή υγεία, ενθαρρύνοντας την καινοτομία 

στον τομέα της υγείας, αυξάνοντας τη 

βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και 

προστατεύοντας τους πολίτες της Ένωσης από 

σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της 

υγείας. 

 

 

 

Με συνολικό προϋπολογισμό 449.4 εκατ. ευρώ, 

οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι  οι 

εξής: 

 Βελτίωση της υγείας, πρόληψη ασθενειών 

και ενθάρρυνση υποστηριχτικού 

περιβάλλοντος για υγιή διαβίωση. 

 Προστασία πολιτών από σοβαρές 

διασυνοριακές απειλές στην υγεία. 

 Συνεισφορά στην καινοτομία, 

αποδοτικότητα και βιωσιμότητα των 

συστημάτων υγείας. 

 Διευκόλυνση στην καλύτερη και 

ασφαλέστερη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης για τους 

πολίτες της Ένωσης. 
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Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή 

προτάσεων στη βάση τριών θεματικών 

προτεραιοτήτων, ως εξής: 

 Προαγωγή της υγείας, πρόληψη 

ασθενειών και προώθηση υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος για υγιεινό τρόπο ζωής, 

λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «υγεία σε 

όλες τις πολιτικές». 

 Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και 

βιώσιμα συστήματα υγείας. 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερη 

και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη 

για τους πολίτες της Ένωσης. 

Με βάση τις πιο πάνω θεματικές 

προτεραιότητες, οι δράσεις προς 

χρηματοδότηση σε αυτή την πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων είναι οι εξής: 

 Χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της 

καινοτομίας για την πρόληψη και 

διαχείριση κύριων χρόνιων ασθενειών 

(διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις).  

 Προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και 

προληπτικού ελέγχου για ασθένειες 

που μπορούν να προληφθούν. 

 Ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων 

για την προαγωγή της επαγγελματικής 

επανένταξης των ατόμων που πάσχουν 

από χρόνιες ασθένειες και βελτίωση 

της απασχολησιμότητάς τους. 

 Υποστήριξη σε τομείς που σχετίζονται 

με τη θεραπευτική συμμόρφωση των 

ασθενών με εμμονή, αδυναμία, 

ολοκληρωμένη φροντίδα και 

πολλαπλές χρόνιες καταστάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 Χρηματοδοτική στήριξη για στατιστικά 

δεδομένα στον τομέα της τιμολόγησης 

των φαρμακευτικών προϊόντων στα 

Κράτη Μέλη. 

 Προς ένα βιώσιμο σύστημα 

παρακολούθησης και υποβολής 

εκθέσεων. 

 Νοσοκομειακές λοιμώξεις – Πρόληψη 

και έλεγχος σε οίκους ευγηρίας και σε 

κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας. 

 Νοσοκομειακές λοιμώξεις – Πρόληψη 

και έλεγχος σε οίκους ευγηρίας και σε 

κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας. 

Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή 

συμπράξεων που θα αποτελούνται από 3 

ανεξάρτητες νομικές οντότητες δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της υγείας από τουλάχιστον 3 

διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες. Ο 

προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 12.300.000 ευρώ και το 

μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 3.000.000 ευρώ. 

Η δε κοινοτική συνδρομή φθάνει το 60% των 

επιλέξιμων δαπανών, ενώ το ποσοστό αυτό 

μπορεί να ανέλθει σε 80% σε περιπτώσεις 

εξαιρετικής χρησιμότητας. 

 

Προθεσμία: 25 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d

esktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-

2014.html 
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Η Στρατηγική της Ανάπτυξης με 

Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων  

 

Ως ένα από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της 

πολιτικής συνοχής της ΕΕ 2014-2020, η Ανάπτυξη 

με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), 

αναπτύσσεται σε υπο-περιφερειακό επίπεδο με 

πρωτοβουλία ομάδων τοπικής δράσης και οι 

στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης καθορίζουν 

περιοχή και πληθυσμό, αναλύουν αναπτυξιακές 

ανάγκες, περιγράφουν στόχους και διαμορφώνουν 

σχέδιο δράσης. Ωστόσο, ακόμη και σε κοινότητες 

με εμπειρία στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, η 

υλοποίηση των στρατηγικών συνήθως χρειάζεται 

ένα διάστημα από 6 έως 12 μήνες. Αυτό δεν 

οφείλεται τόσο στη διαδικασία κατάρτισης της 

αναπτυξιακής στρατηγικής της CLLD αλλά στην 

πολυμορφία των τοπικών κοινοτήτων. Η έναρξη 

της διαδικασίας της CLLD μπορεί να προσεγγιστεί 

σε μια σειρά βημάτων ή κύκλων για το σχεδιασμό 

και τη διαμόρφωση τριών βασικών συστατικών – 

της στρατηγικής, της εταιρικής σχέσης και της 

περιοχής (η τριάδα της CLLD). Αυτά τα βασικά 

βήματα απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα 

με τη μορφή ενός σπιράλ. 

 

1. Αποφάσισε τί θέλεις να αλλάξεις 

(Στρατηγική) 

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τοπικές 

αναπτυξιακές προσεγγίσεις που δίνουν 

προβάδισμα στη χρηματοδότηση, προτεραιότητα 

δίνεται στην ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες, 

ενώ η χρηματοδότηση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά 

το μέσο. 

 

2. Δημιούργησε συμμαχίες και εμπιστοσύνη με 

ανθρώπους που μπορούν να φέρουν την 

αλλαγή (Εταιρική Σχέση) 

Παράλληλα με την αποτύπωση των τοπικών 

αναγκών δρομολογείται η διαδικασία της 

προσωπικής επαφής με μέλη της τοπικής 

κοινότητας και της ανακάλυψης των βασικών 

προβλημάτων που τα βασανίζουν σε χρόνια βάση. 

Εργαλεία της διοίκησης έργου όπως η ανάλυση 

των ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholder analysis) 

μπορούν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά, το 

ενδιαφέρον και την ικανότητα επιρροής των 

εμπλεκομένων ομάδων. Χρήσιμες είναι επίσης οι 

άτυπες ομάδες εργασίας για τη δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης. 

 

3. Οριοθέτησε την περιοχή παρέμβασης 

(Περιοχή) 

Η οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης δεν 

ταυτίζεται αναγκαστικά με διοικητικές 

γεωγραφικές διαιρέσεις. Οι εθνικές ή οι 

περιφερειακές αρχές μπορούν να επιλέξουν τις 

επιλέξιμες περιοχές, να διασαφηνίσουν τα 

κριτήρια επιλογής τους ώστε να είναι αρκετά 

μεγάλες για την επίτευξη των στόχων, πλην όμως 

ελεγχόμενες από την τοπική κοινότητα και 

συνεκτικές από κοινωνικο-οικονομική άποψη και 

στοχοθεσία. 

 

4. Προετοίμασε μια τοπική στρατηγική 

αλλαγής βάσει της συμμετοχής και των 

τοπικών αναγκών (Στρατηγική) 

Εφόσον πλέον υπάρχει συναίνεση ως προς το τί 

πρέπει να αλλάξει, ποιος μπορεί να συνδράμει σε 

αυτό και την περιοχή παρέμβασης, το επόμενο 

βήμα είναι η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική. 

 

 

16       



 17 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
   

   

Τεύχος 50-51       8-9/2014       

Η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική αποτελεί τον 

οδικό χάρτη για την υλοποίηση της CLLD. Η 

προετοιμασία της προϋποθέτει μια SWOT ανάλυση 

με την καθολική εμπλοκή της τοπικής κοινότητας 

ώστε να γίνουν από όλους αντιληπτοί οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τις ανάγκες τους. 

 

5. Συμφωνία για τη δομή της εταιρικής 

σχέσης και ανάθεση ρόλων (Εταιρική Σχέση) 

Τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων διακρίνονται για 

τα διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων, εμπειριών 

και θεσμικών καταβολών. Επομένως, ο σχεδιασμός 

της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να «ακουμπά» σε 

αυτές τις συνθήκες, επιλέγοντας είτε τη 

δημιουργία μιας νέας νομικής οντότητας (κυρίως 

με τη μορφή των μη-κερδοσκοπικών ενώσεων), 

είτε την αξιοποίηση της διοκητικής ικανότητας και 

εμπειρίας ενός εταίρου. Σε κάθε περίπτωση 

απαιτείται σεβασμός των αρχών της 

αντιπροσωπευτικότητας, της διαφάνειας και της 

λογοδοσίας. 

 

6. Προσάρμοσε τα όρια της περιοχής 

παρέμβασης (Περιοχή) 

Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της τοπικής 

αναπτυξιακής στρατηγικής και της δημιουργίας 

της εταιρικής σχέσης γίνεται φανερό ότι ορισμένα 

θέματα είναι καλύτερο να αντιμετωπιστούν με τη 

συμπερίληψη και άλλων γεωγραφικών περιοχών. 

Τα ακριβή όρια της περιοχής παρέμβασης είναι, 

επομένως,  ρευστά που θα πρέπει να 

προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

και τοπικές ανάγκες. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Προετοίμασε ένα Σχέδιο Δράσης και ένα 

αίτημα για χρηματοδότηση (Στρατηγική) 

Μόλις υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εταίρων για 

το είδος της αλλαγής και της ‘παρεμβατικής 

λογικής’ που αναδεικνύει τα είδη δράσεων, 

απαιτείται η μετάφραση αυτών των προθέσεων 

σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης και σε ένα 

αίτημα χρηματοδότησης. Σε αυτό το στάδιο, οι 

αιτούντες καλούνται να παρέχουν λεπτομέρειες 

ως προς την αξιοπιστία του σχεδίου και την 

ευελιξία να ανταποκριθούν σε απρόβλεπτες 

καταστάσεις. Επίσης είναι σημαντικό να δείξουν 

ότι το χρονοδιάγραμμα, οι ανθρώπινοι και υλικοί 

πόροι για τις διάφορες δράσεις αντιστοιχούν στις  

τοπικές ανάγκες. Τέλος, το εταιρικό σχήμα πρέπει 

να επιδείξει ότι διαθέτει δεξιότητες, συστήματα 

και διαδικασίες για την υλοποίηση του σχεδίου 

δράσης με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. 

 

8. Δημιουργία ενός συστήματος για την 

περιοδική επιθεώρηση, αξιολόγηση και 

ανανέωση της στρατηγικής 

 

Μια εταιρική σχέση χρειάζεται μηχανισμούς για 

τη μέτρηση του βαθμού επιτυχίας των 

προσδοκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων και 

του επιπέδου μάθησης από παρελθόντα λάθη και 

επιτυχίες.  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgen
er/informat/2014/guidance_clld_local_actors.pdf 

17       



 18 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   

8-9/2014       Τεύχος 50-51      

Τη χώρα μας εκπροσώπησαν ο κ. Α. Καρβούνης, 

εθνικό σημείο επαφής για τους ΕΟΕΣ και 

εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι κκ. Β. Ξένος, 

Διευθυντής του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία, Ν. 

Κριμνιανιώτης και Ν. Ταμπακίδης, εκπρόσωποι 

του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, καθώς και ο κ. Ε. 

Σταυρόπουλος από την ΜΕΑ στην ΕΕ. 

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Καρβούνης 

υποστήριξε ότι στη σημερινή συγκυρία που οι 

ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες αναζητούν 

τρόπους να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση 

και να θέσουν τις βάσεις για την οικονομική 

ανάκαμψη, η θεσμική αρχιτεκτονική της νέας 

πολιτικής συνοχής της ΕΕ απονέμει στους ΕΟΕΣ 

ενεργό ρόλο κατά τη νέα προγραμματική 

περίοδο μέσω της αξιοποίησης των νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων όπως τα Κοινά 

Σχέδια Δράσης και οι ολοκληρωμένες εδαφικές 

επενδύσεις, συνδυάζοντας τη διασυνοριακή 

συνεργασία και τις τοπικές πρωτοβουλίες, 

σχεδιάζοντας μακροπεριφερειακές στρατηγικές 

και εμπεδώνοντας τη συνεργασία με φορείς 

τρίτων χωρών.  Εκτός του νέου αναθεωρημένου 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1082/2006 για τον 

ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), 

μια σειρά ρυθμίσεων σε άλλους Κανονισμούς 

(τον Γενικό Κανονισμό για τα διαρθρωτικά 

Ταμεία, τον Κανονισμό για την Εδαφική 

Συνεργασία, τον Ευρωπαϊκό Κώδικα 

Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση) ανοίγει 

νέες προοπτικές για τους ΕΟΕΣ ως δυνάμει 

διαχειριστικές αρχές και δικαιούχοι έξυπνων 

χρηματοδοτικών μέσων. 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

Εργαστήριο της Επιτροπής των 

Περιφερειών για την εφαρμογή της νέας 

νομοθεσίας για τους ΕΟΕΣ 
 

Με τις διατάξεις του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο 

εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά στην 

αποσαφήνιση, στην απλούστευση και στη 

βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και 

λειτουργίας αυτών των ομίλων, επέρχονται 

σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας των ΕΟΕΣ, τις οποίες τα κράτη-μέλη 

της ΕΕ, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις 

του νέου Κανονισμού, καλούνται να 

ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο, 

τροποποιώντας τις σχετικές εθνικές διατάξεις 

που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1082/2006, και να τις 

υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Στόχος του εν θέματι εργαστηρίου που 

διοργάνωσε η ΕτΠ στις Βρυξέλλες στις 26 

Ιουνίου τ.ε. με τη συμμετοχή εκπροσώπων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, των αρμόδιων εθνικών αρχών για 

την αδειοδότηση των ΕΟΕΣ, των ίδιων των ΕΟΕΣ, 

τοπικών και περιφερειακών αρχών, ενώσεων και 

εμπειρογνωμόνων ήταν να συμβάλλει σε μια 

εναρμονισμένη εφαρμογή του Κανονισμού 

σε εθνικό επίπεδο και να διευκολύνει την 

επικοινωνία μεταξύ των εθνικών αρχών για την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών αλλά και μεταξύ 

των εθνικών αρχών και των ενδιαφερόμενων 

ΕΟΕΣ.  
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Στη συνέχεια, ο κ. Καρβούνης έκανε ειδική 

αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην 

Ελλάδα για τους ΕΟΕΣ, στην κατάσταση των 

ΕΟΕΣ στη χώρα μας (ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ & 

ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ), στην πολύ καλή συνεργασία της 

αρμόδιας εθνικής αρχής (Υπουργείο Εσωτερικών) 

με τους εκπροσώπους τους μέσω της 

ενημέρωσης και της ανάληψης κοινών δράσεων 

ευαισθητοποίησης για το θεσμό των ΕΟΕΣ σε 

εθνικό επίπεδο, αλλά και στις προοπτικές 

προσαρμογής του ανωτέρω πλαισίου στις 

ρυθμίσεις του αναθεωρημένου Κανονισμού. 

 

Κλείνοντας, ο κ. Καρβούνης, δεδομένου ότι μέχρι 

σήμερα κανένα κράτος-μέλος δεν έχει  

προχωρήσει στην προσαρμογή της εθνικής 

νομοθεσίας του στις επιταγές του νέου θεσμικού 

πλαισίου για τους ΕΟΕΣ, υπογράμμισε τον 

κίνδυνο να υποτιμηθεί και να παραγνωριστεί σε 

πολιτικό επίπεδο η προστιθέμενη αξία αυτού 

του εργαλείου με αποτέλεσμα οι νέες ρυθμίσεις 

τελικά να αναγνωρίζονται από τα στελέχη των 

εθνικών διοικήσεων μόνο σε τεχνικό επίπεδο. 

Ο κ. Joachim Zeller, Ευρωβουλευτής και εισηγητής 

της αναθεώρησης του Κανονισμού υποστήριξε 

ότι πολλοί πολιτικοί επικαλούνται την ΕΕ αλλά 

όταν θίγονται εθνικά ζητήματα τότε αρχίζουν οι 

αντιδράσεις. Από την άποψη αυτή, επεσήμανε 

ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η προσπάθεια ανα- 

 

 

 

 

 

θεώρησης καθώς δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι οι 

ΕΟΕΣ δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις 

εθνικές αρχές όσον αφορά τον προγραμματισμό, 

τις συνεργασίες και τις δικτυώσεις αλλά 

αντίθετα συμπληρωματικά. Το έλλειμμα της 

πληροφόρησης και το πλεόνασμα καχυποψίας 

θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και το ΕΚ 

αποτελεί συμπαραστάτη για την προετοιμασία 

του εδάφους προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κ. 

Zeller αναγνώρισε, ωστόσο, ότι στην Ελλάδα 

καταβάλλονται προσπάθειες για την αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων που προσφέρει αυτή η μορφή 

συνεργασίας και πέραν των συνόρων της ΕΕ. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Διευθυντής του 

ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, κ. Βασίλειος Ξένος, ως 

εκπρόσωπος των ΕΟΕΣ που έχουν την 

καταστατική έδρα στη χώρα μας. Ο κ. Ξένος 

επεσήμανε ότι οι προβλέψεις του νέου 

Κανονισμού κινούνται στη σωστή κατεύθυνση 

αλλά «μένει να δούμε αν θα υλοποιηθούν στην 

πράξη». Η Ευρώπη προσδοκά από τους ΕΟΕΣ να 

αποτελέσουν ένα εργαλείο για την ανάπτυξη σε 

διασυνοριακό, και όχι μόνον, επίπεδο.  
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Ωστόσο, αναρωτήθηκε, εάν η πολιτική βούληση 

που εκφράστηκε από το ΕΚ με τους δύο 

Κανονισμούς για τους ΕΟΕΣ υπάρχει και στα 

κράτη-μέλη; «Προσβλέπουν τα κράτη-μέλη 

στους ΕΟΕΣ ως εταίρους μελλοντικούς ή 

θεωρούνται ότι είναι εμπόδια; Έχει γίνει η 

αναγκαία εκστρατεία ενημέρωσης ώστε οι 

τοπικές και περιφερειακές αρχές να 

αντιληφθούν τη δύναμη αυτού του εργαλείου;». 

Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που έθεσε 

ο κ. Ξένος κατά την αρχική του τοποθέτηση. Στη 

συνέχεια, ο κ. Ξένος αναφέρθηκε στα 

προβλήματα που οι ΕΟΕΣ προβάλλουν ως πιο 

σημαντικά, στο πλαίσιο ενός ερωτηματολογίου 

που μοιράστηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους 

(εθνικές αρχές, ΕΟΕΣ) από την πλατφόρμα των 

ΕΟΕΣ της ΕτΠ. Αυτά, όπως σημείωσε, είναι 

κυρίως νομικά προβλήματα, το ζήτημα της 

συμμετοχής των ΕΟΕΣ στη διαδικασία 

κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, 

η δυνατότητα να αποτελέσουν οι ίδιοι 

ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, η δυνατότητα να 

συμμετέχουν σε προγράμματα εδαφικής 

συνεργασίας και συνοχής, η δυνατότητα 

παρέμβασής τους στο σχεδιασμό των 

Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ όπου 

για όλα αυτά, στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, παρατηρείται ευκαιριακή 

συνδρομή των ΕΟΕΣ. Επίσης, ο κ. Ξένος έθεσε το 

μείζον ζήτημα του προσωπικού των ΕΟΕΣ και 

την αντίφαση σύμφωνα με την οποία, ενώ τα 

μέλη των ΕΟΕΣ, κυρίως οι δήμοι, συμμετέχουν σε 

μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων, οι ίδιοι 

οι ΕΟΕΣ δεν δύνανται να το κάνουν αυτό, είτε σε 

ότι αφορά προγραμματικές συμβάσεις είτε σε 

διαβουλεύσεις για σχεδιαζόμενες διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις.   Καταλήγοντας, ο κ. Ξένος 

υπογράμμισε την αγαστή συνεργασία με την 

εθνική αρχή της χώρας μας (σ.σ. Υπουργείο 

Εσωτερικών) και τον κοινό προβληματισμό που 

μοιράζονται για την επόμενη ημέρα των ΕΟΕΣ.  

 

 

 

 

 

 

 
Σε αυτό το πλαίσιο πρότεινε τα εξής: Πρώτον, οι 

εθνικές αρχές να εφαρμόσουν άμεσα τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 1032/2013 χωρίς εκπτώσεις και 

περαιτέρω ερμηνείες. Δεύτερον, ο διάλογος με 

τις εθνικές αρχές θα πρέπει να καθιερωθεί και 

μάλιστα οι συναντήσεις της πλατφόρμας των 

ΕΟΕΣ να γίνονται περιοδικά στις χώρες όπου 

υπάρχουν οι καταστατικές έδρες των ΕΟΕΣ για 

να αντιληφθούν οι τοπικές κοινωνίες ότι η 

Ευρώπη είναι κοντά τους. 

Στη συνέχεια, ο κ. Dirk Peters, μέλος της νομικής 

υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής 

και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σκιαγράφησε τα βήματα που πρέπει 

να ακολουθήσουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές για 

την προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών τους 

στις νέες ρυθμίσεις που εισήγαγε ο 

αναθεωρημένος Κανονισμός. Ο εκπρόσωπος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε μια σειρά 

θέματα που ρυθμίζονται με το νέο Κανονισμό: 

(α) Δικαίωμα συμμετοχής σε ΕΟΕΣ, (β) διαδικασία 

έγκρισης συμμετοχής φορέων σε ΕΟΕΣ (το θέμα 

της σύστασης ενός ΕΟΕΣ αφορά τα μέλη του και 

όχι την εκάστοτε εθνική αρχή), (γ) εφαρμοστέο 

δίκαιο για ΕΟΕΣ (σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε 

μεταξύ άλλων και στους κανόνες που αφορούν 

το προσωπικό των ΕΟΕΣ και τη δυνατότητα που 

τους δίδεται από τον Κανονισμό για την επιλογή 

του καθεστώτος πρόσληψης προσωπικού 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), (γ) έλεγχος 

διαχείρισης δημοσίων πόρων (εκτός κοινοτικών 

πόρων), (δ) ετήσιες αναφορές, (ε) περιορισμένη 

ευθύνη ΕΟΕΣ, (στ) συνδρομές κτλ. 
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Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Ελευθέριος 

Σταυρόπουλος από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 

της Ελλάδας στην ΕΕ, ο οποίος προήδρευσε στην 

αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ 

που διαπραγματεύτηκε με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο τη νέα νομοθεσία για τους ΕΟΕΣ, 

λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις και 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών 

για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Σταυρόπουλος 

τόνισε ότι τα κράτη-μέλη έχουν εκφραστεί 

θετικά στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ για 

την εφαρμογή του Κανονισμού. Επίσης, σημείωσε 

την ανάγκη αναζήτησης απαντήσεων σε μια 

σειρά θεμάτων που απασχολούν τους ΕΟΕΣ στις 

ανταλλαγές πρακτικών μεταξύ περιφερειών και 

κρατών μελών.  

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΕΟΕΣ Εύξεινη 

Πόλη, κ. Νικόλαος Κρημνιανιώτης πρότεινε όταν 

συζητούνται θέματα εδαφικής συνεργασίας οι 

ΕΟΕΣ να είναι επίσημα στον κατάλογο των 

συμμετεχόντων στις διαβουλεύσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

O κ. Κρημνιανιώτης υπογράμμισε ότι το 

πρόβλημα του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη αφορά την 

πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση 

έργων εδαφικής συνεργασίας και όχι απλώς τη 

στελέχωση της γραμματείας του. Έθιξε τη 

χρονοβόρο διαδικασία του ΑΣΕΠ για την έγκριση 

της πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού κάτι 

που σήμαινε απώλεια προγραμμάτων και την 

αναγκαστική απασχόληση του μονίμου 

προσωπικού του δήμου που φιλοξενεί τον ΕΟΕΣ. 

Επίσης, ο κ. Κρημνιανιώτης ανέδειξε το ζήτημα 

της εταιρικότητας και πρότεινε στα 

προγράμματα της εδαφικής συνεργασίας η 

εταιρικότητα που υφίσταται στους ΕΟΕΣ να 

λαμβάνεται υπόψη και όχι να ζητούνται 

επιπλέον εταίροι. 

 

 
 

Από τη μεριά του, ο κ. Jens Gabbe, επικεφαλής 

της συμβουλευτικής επιτροπής της Ένωσης των 

Ευρωπαϊκών Παράκτιων Περιφερειών, 

υποστήριξε ότι στους ΕΟΕΣ δόθηκαν αντικείμενα 

και όχι εξουσίες ή αρμοδιότητες των εθνικών 

αρχών. Τέλος, η Dr. Nora Ivady, προϊσταμένη του 

Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης 

της Ουγγαρίας επεσήμανε ότι στη χώρα της οι 

ΕΟΕΣ επιλέγουν απλούστερες λύσεις, 

εφαρμόζοντας τη νομοθεσία του κράτους όπου 

έχουν την καταστατική έδρα τους όσον αφορά 

την απασχόληση και τη φορολογία.  

Κλείνοντας το εργαστήριο, ο κ. Alfonso Alcolea 

αναγνώρισε την ανάγκη ύπαρξης διαλόγου σε 

εθνικό επίπεδο, τονίζοντας ότι η συζήτηση για 

τους ΕΟΕΣ δεν σταματά εδώ καθώς θα πρέπει να 

αναδειχθούν οι βασικές προτεραιότητες 

διαπεριφερειακής συνεργασίας ενόψει του νέου 

προγράμματος Interreg Europe αλλά και των 

άλλων ανταγωνιστικών προγραμμάτων. 
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τική τους ικανότητα, για τη διεύρυνση των 

εταιρικών τους σχέσεων με ευρωπαϊκούς φορείς 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημιουργώντας έτσι 

τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αξιοποίηση 

κοινοτικών πόρων και από άλλα ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, ο 

Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου και 

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών 

Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’, 

κ. Μιχάλης Χριστάκης και ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου Χαϊδαρίου κ. Παναγιώτης Γρηγοράκος 

παρουσίασαν τις εμπειρίες τους από την 

υλοποίηση επιτυχημένων δράσεων στο πλαίσιο 

του προγράμματος κατά την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο 2007-2013. 

Εν προκειμένω, ο κ. Χριστάκης ανέπτυξε την 

ιστορική διαδρομή, τον τρόπο λειτουργίας, τα 

οφέλη για το δήμο και τους δημότες του αλλά και 

τα λειτουργικά ζητήματα του ευρωπαϊκού 

δικτύου πόλεων Q-Cities που βραβεύτηκε με το 

Χρυσό Αστέρι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 

βέλτιστη πρακτική αδελφοποίησης πόλεων το 

2008. Από τη μεριά του, ο κ. Γρηγοράκος 

αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις για την ευρωπαϊκή 

μνήμη που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο 

Χαϊδαρίου με τα έργα HOPE I και ΙΙ, τα οποία, με 

τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού προσκεκλημένων 

από ευρωπαϊκές χώρες, ανέδειξαν την ανάγκη 

επαγρύπνησης των ευρωπαίων πολιτών ώστε να 

μην απειληθούν στο μέλλον η δημοκρατία, η 

ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη 

γηραιά ήπειρο.  

 

 

 

 

 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 
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Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα 

Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020  

 

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 8 

Ιουλίου τ.ε. από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον 

Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας 

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Ενημερωτική Ημερίδα για το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους 

Πολίτες, 2014-2020’ στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. με τη 

συμμετοχή κυρίως στελεχών των Δήμων. 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν από τους εκπροσώπους του 

Υπουργείου Εσωτερικών και εθνικά σημεία 

επαφής του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Ευρώπη 

για τους Πολίτες, 2014-2020’, κ. Αντώνιο 

Καρβούνη και κα Άννα Φαρούπου, για τις 

επιδοτούμενες δράσεις καθώς και τις τεχνικές 

παραμέτρους για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος.  

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων έγινε 

αναλυτική αναφορά στις δυνατότητες των δήμων 

να χρηματοδοτήσουν τις αδελφοποιήσεις τους με 

ευρωπαϊκές πόλεις και να δημιουργήσουν τις 

κατάλληλες συνθήκες, όσον αφορά τη  διαχειρισ- 
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Ο Δήμαρχος Καστοριάς, κ. Μανώλης 

Χατζησυμεωνίδης  υποδέχτηκε στην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σε μία δημόσια εκδήλωση, 

τους 30 συμμετέχοντες από τους πέντε εταίρους, 

ενώ ακολούθησε δεντροφύτευση για τον εορτασμό 

έναρξης του προγράμματος.  

Επισημαίνεται ότι η πρόταση του Δήμου 

αξιολογήθηκε ως η τέταρτη καλύτερη σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί τη μοναδική 

ελληνική πρόταση από τις συνολικά 25 

προτάσεις που εντάχθηκαν προς 

συγχρηματοδότηση από τον EACEA (στον πρώτο 

κύκλο του 2013). 
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Δήμος Καστοριάς:  

Μικρά Μεγάλα Πράγματα στην Ευρώπη 

και στις Τοπικές μας Κοινότητες  

(Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013) 

 

 

Ο Δήμος Καστοριάς στο πλαίσιο του έργου «Little 

big things in Europe and in our local communities 

(Μικρά μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη και στις 

τοπικές μας κοινότητες)» διοργάνωσε συνάντηση 

από τις 4 έως τις 8 Απριλίου τ.ε. με τη συμμετοχή 

αντιπροσωπειών από τους Δήμους Viroinval 

(Βέλγιο), Santa Venera (Μάλτα), Lousã 

(Πορτογαλία), Siderno (Ιταλία) και το Σύνδεσμο 

Δήμων της περιοχής Locride (Ιταλία).  

Το “Little big things in Europe and in our local 

communities” αποτελεί ένα θεματικό έργο 

δικτύωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-

2013’, που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του 

Δήμου Καστοριάς και τη συμμετοχή ευρωπαϊκών 

δήμων και ενώσεων τοπικών αρχών με σκοπό την 

ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξής 

τους μέσα από την αξιοποίηση και την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών που έχουν προκύψει 

σε τοπικό επίπεδο αλλά και τη δημιουργία νέων 

εργαλείων συμμετοχής των πολιτών τους.  

Στόχος είναι να παρουσιαστούν καλές πρακτικές 

αλλά και παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν 

τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως η αλληλεγγύη, η καταπολέμηση 

του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, 

η αειφόρος ανάπτυξη, η προώθηση της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Τονώνοντας Αγροτικές  Αγορές 

Βιοενέργειας 

 

Οι αγροτικές περιοχές στις βόρειες παρυφές της 

Ευρώπης προσφέρουν μια ποικιλία εγχώριων 

πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, ειδικά θαλάσσιας 

και βιομάζας από ξύλο. Ένα διακρατικό έργο που 

συνδέει τέσσερις χώρες στοχεύει στη δημιουργία 

δυναμικά αναπτυσσόμενων τοπικών αγορών 

καυσίμων που αξιοποιούν αυτούς τους 

ανανεώσιμους πόρους.  

Η βιομάζα έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 

ΕΕ, στην προσπάθεια κάλυψης του 20% της 

ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 

2020. Το έργο RASLRES (Περιφερειακές 

προσεγγίσεις για την τόνωση τοπικών λύσεων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) επιδιώκει να 

αυξήσει τη χρήση και απορρόφηση των τοπικώς 

παραγόμενων πόρων βιοενέργειας σε αγροτικές 

περιοχές της βόρειας περιφέρειας της Ευρώπης. 

Το έργο υπόσχεται μεγάλα οικονομικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη για τις τοπικές 

κοινότητες.  

Το έργο περιλαμβάνει εταίρους από τις Ιρλανδία, 

Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και Σουηδία. Μαζί 

αναζητούν τρόπους να δημιουργήσουν αγορές 

ανανεώσιμης ενέργειας από τοπικό ξύλο, 

θαλάσσια βιομάζα (φαιοφύκια) και φαλαρίδα την 

καλαμοειδή (RCG), μια ενεργειακή σοδιά που 

αναπτύσσεται καλά στη βόρεια Ευρώπη.  

 

 
 

 
 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία τοπικών 

θέσεων απασχόλησης από κατά τόπους ενέργεια.  

Ξεχωριστό στοιχείο αυτού του στρατηγικού έργου 

είναι η έμφαση σε ολοκληρωμένες εφοδιαστικές 

αλυσίδες. Αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζεται πως 

όλοι, από τους προμηθευτές  μέχρι τους χρήστες, 

είναι βέβαιοι ότι αυτά τα βιοκαύσιμα θα 

παράγονται σε επαρκείς ποσότητες και ποιότητα 

για την προώθηση αυτο-συντηρούμενων τοπικών 

αγορών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Το νέο ηλεκτρονικό «εργαλείο βιοενέργειας» του 

έργου, που  εγκαινιάστηκε από τον Ιρλανδό 

Υπουργό περιβάλλοντος, αποτελεί τεράστιο βήμα 

για να διασφαλιστεί αυτή η επάρκεια.  

Απευθυνόμενο σε προμηθευτές και χρήστες 

ενέργειας στις τέσσερις χώρες εταίρους, 

προσφέρει τοπικές, περιφερειακές και εθνικές 

πληροφορίες σχετικά με την ξυλεία ως καυσίμου,  

θαλάσσια βιομάζα και RCG. «Το εργαλείο 

βιοενέργειας υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων με 

σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της μετάβασης 

από την ενεργειακή εξάρτηση από τα ορυκτά 

καύσιμα στην αυξημένη χρήση των 

ανανεώσιμων», λέει ο Nicolas Forsling, 

Επικεφαλής της Γραμματείας του NPP. Το 

εργαλείο συνοδεύεται από έναν υπολογιστή 

βιοενέργειας, που δείχνει σε γενικές γραμμές 

στους χρήστες την εξοικονόμηση χρημάτων και 

εκπομπών ρύπων που θα μπορούσαν να 

επιτύχουν με την αντικατάσταση των ορυκτών 

καυσίμων με βιοκαύσιμα για τις ενεργειακές τους 

ανάγκες. 

 

Πληροφορίες:  
http://www.raslres.eu/ 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Σύνοδος Κορυφής των Λατινοαμερικανικών 

Πρωτοπόρων Πόλεων στην Αειφόρο 

Κινητικότητα 

 (Λίμα, 5-8 Αυγούστου) 

 

Η εκδήλωση θα επιτρέψει στις Λατινοαμερικάνικες 

πόλεις να δημιουργήσουν μηχανισμούς μόνιμης 

συνεργασίας με ευρωπαϊκές πόλεις καθώς και την 

Ομάδα για το Κλίμα C40 προκειμένου να 

αναδειχθούν λύσεις για υψηλής ποιότητας δημόσιες 

μεταφορές και για μια ανθρωποκεντρική αστική 

ανάπτυξη. 

 

 

 

Το εν θέματι συνέδριο θα προωθήσει, επίσης, την 

ιδέα οι κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν την 

κινητικότητα ως ένα κοινωνικό δικαίωμα όπως η 

εκπαίδευση και η υγεία. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.sibrtonline.org/en/upcoming-events/53 

 

5ο Διεθνές Συνέδριο για το Τοπίο και την 

Αστική Γεωργία 

 (Μπρίσμπέιν, 17-24 Αυγούστου) 

Το διεθνές συμπόσιο με θέμα το τοπίο και την 

πράσινη αρχιτεκτονική καλύπτει θέματα που 

αφορούν τις καινοτόμες προσεγγίσεις για το τοπίο 

και την αστική γεωργική πολιτική, ιδιαίτερα σε με -  

 

ταβατικές οικονομίες. Η αειφόρος διαχείριση και 

συντήρηση, οι πρακτικές για το τοπίο και την 

αστική γεωργία είναι μερικοί από τους 

προβληματισμούς των επιμέρους εργαστηρίων. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.ihc2014.org/symposium_28.html 

    Ασφαλείς Πόλεις 

   (Τουρκού,18-20 Αυγούστου) 

Το θέμα του συνεδρίου που διοργανώνεται από 

το τοπικό πανεπιστήμιο της Τουρκού θέτει το 

ζήτημα της βιωσιμότητας και της ποιότητας της 

αστικής διαβίωσης με ασφάλεια στο επίκεντρο 

των συζητήσεων.  

 

 

 

Επίσης, η ίση και ασφαλή χρήση των 

πληροφοριακών πόρων, η ασφάλεια στο 

εργασιακό περιβάλλον και στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, η κυβερνοασφάλεια καθώς και ο 

αντίκτυπος του πολιτισμού στην αστική 

ασφάλεια είναι μερικά από τα θέματα που 

πρόκειται να συζητηθούν. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.marebalticum.org/brehca/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=116&Itemid=
131 
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Με θέμα την ενέργεια και τους υδάτινους 

πόρους, η παγκόσμια εβδομάδα νερού 

προσφέρει ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών 

και τεχνογνωσίας καθώς και τη δημιουργία 

εταιρικών σχέσεων. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.worldwaterweek.org/ 

 

14ο Παγκόσμιο Συνέδριο  

Ιστορικών Πόλεων 

(Γιαγκτζού,2-4 Σεπτεμβρίου) 

 

Ο Σύνδεσμος των Ιστορικών Πόλεων διοργανώνει 

το 14ο συνέδριό του για την ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ των ιστορικών πόλεων και 

την προώθηση της καινοτομίας σε αστικά 

κέντρα που αποτελούν την κοινή κληρονομιά της 

ανθρωπότητας. 

 

Πληροφορίες: 

http://14lhc.yangzhou.gov.cn/engshijie/ 

 

Μοντέλα Αποφάσεων  

στις Έξυπνες Πόλεις 

 (Μιλάνο, 2-5 Σεπτεμβρίου) 

Η γήρανση του πληθυσμού, η μετανάστευση, η 

πολυμορφία των κοινωνικών εταίρων και ο 

ρόλος τους στις διαδικασίες λήψης των 

αποφάσεων συνιστούν προκλήσεις για τις 

σύγχρονες πόλεις αλλά και οδηγούν σε νέες ευ- 

 

5ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική 

Προστασία 

(Νταβός, 24-28 Αυγούστου) 
 

Το διεθνές συνέδριο στο Νταβός για την πρόληψη 

και διαχείριση φυσικών καταστροφών θα 

αναζητήσει λύσεις για τη μείωση των κινδύνων   

 

 

και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Σε 

αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξει μια πολυτομεακή 

προσέγγιση για την ανάδειξη μοντέλων ΣΔΙΤ για 

μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 

καταστροφών και των κινδύνων. 

  

Πληροφορίες: 

http://idrc.info/index.php?id=274 

 

Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού 

(Στοκχόλμη, 31 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου) 

 

Όπως υπολογίζεται, η παγκόσμια ζήτηση για 

ενέργεια και νερό αναμένεται να αυξηθεί κατά 

50% τα επόμενα χρόνια.  
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καιρίες χάριν των ανοικτών δικτύων δεδομένων 

και ανιχνευτών ανθρώπων και αγαθών, 

καθιστώντας τα αστικά κέντρα έξυπνα και 

επιλύοντας μια σειρά σχετικών προβλημάτων. Το 

διεθνές συνέδριο στο Μιλάνο θα αναδείξει τα 

θέματα του παραδείγματος των έξυπνων πόλεων. 

Πληροφορίες: 

https://www.airo2014.it/index.php/airo2014/airo20

14 

6ο Φόρουμ για την Πολιτική Συνοχής  

(Βρυξέλλες,8-9 Σεπτεμβρίου) 
 

Βασικός σκοπός του Φόρουμ είναι η συζήτηση για 

τη νέα γενιά προγραμμάτων της πολιτικής 

συνοχής, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη 

της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

 

 

Το εν λόγω Φόρουμ αποτελεί μια μοναδική 

ευκαιρία για να συζητήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς πώς οι κοινοτικές πολιτικές μπορούν να 

βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και τις 

ευκαιρίες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. 

  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/6th
cohesion_forum/index_en.cfm 

Διεθνές Συνέδριο  

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

(Παλεμπάγκ-Ινδονησία, 17-19 

Σεπτεμβρίου) 
 

Η δημόσια πολιτική, η αντιπροσώπευση, η 

συμμετοχή, η διαβούλευση, η τοπική οικονομική 

ανάπτυξη και η οικονομική διαχείριση, ο 

πολιτισμός και το κοινωνικό κεφάλαιο, η 

αναζήτηση των αρχών της διακυβέρνησης σε 

τοπικό επίπεδο αποτελούν μερικά από τα θέματα 

του διεθνούς συνεδρίου για την τοπική 

αυτοδιοίκηση που έχει κεντρικό θέμα την τοπικά 

επικεντρωμένη εθνική ανάπτυξη. 

 

 

 

Πρόκειται για το 5ο ετήσιο διεθνές συνέδριο για 

την αυτοδιοίκηση που εγκαινιάστηκε το 2010 και 

έχει οδηγήσει στη δημιουργία της Διεθνούς 

Ένωσης για τις Τοπικές Αρχές. 

   

Πληροφορίες: 

http://5th.iclg.in.th/ 

 

Οι Πόλεις του Μέλλοντος 

 (Ντουμπάι, 21-23 Σεπτεμβρίου) 
 

Καθώς οι πόλεις ανταγωνίζονται για την 

προσέλκυση επιχειρήσεων, τουριστών και 

κατοίκων, καθώς οι ίδιοι οι κάτοικοι 

προβληματίζονται για τον τρόπο με τον οποίο θα 

αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές και 

οικονομικές προκλήσεις, οι Πόλεις του Μέλλοντος 

αναδεικνύουν ένα ολιστικό όραμα για την 

επιδίωξη ενός περισσότερο λειτουργικού και 

βιώσιμου κόσμου. 
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Η εξισορρόπηση των πιέσεων για μεγέθυνση με 

την κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία και ο 

αστικός σχεδιασμός είναι μερικά από τα θέματα 

του συνεδρίου. 

  

Πληροφορίες: 

http://www.cityscapeglobal.com/en/futurecitieseven

t/Home-new/ 

 

Αστική Κινητικότητα και Κοινωνική 

Ένταξη- CIVITAS FORUM 2014 

 (Καζαμπλάνκα, 23-26 Σεπτεμβρίου) 

 

Βασικό θέμα του φόρουμ CIVITAS είναι η 

προσβασιμότητα και η κοινωνική ένταξη ως 

βασικός παράγοντας για την αστική κινητικότητα 

και τον αστικό σχεδιασμό. Από χωρική άποψη, η 

προσβασιμότητα αποτελεί συνιστώσα στην 

ανάλυση των κοινωνικο-χωρικών ανισοτήτων και 

στη διερεύνηση του τρόπου συντονισμού της 

αστικής κινητικότητας, του χωροταξικού 

σχεδιασμού και της θεσμικής διακυβέρνησης προ- 

 

 

κειμένου οι πόλεις να γίνουν περισσότερο 

προσβάσιμες για όλους. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.civitas.eu/content/civitas-forum-

conference-2014 

 

7ο Συνέδριο για το Παιδί στην Πόλη 

(Οντένσε, 29 Σεπτεμβρίου- 1 Οκτωβρίου) 

 

Το εν θέματι συνέδριο προσφέρει μια πλατφόρμα 

για τη διάχυση καλών πρακτικών, ανταλλαγή 

εμπειριών και δοκιμής νέων ιδεών με ένα δίκτυο 

επαγγελματιών, ερευνητών, ακαδημαϊκών και 

δημοσίων λειτουργών προκειμένου οι πόλεις μας 

να γίνουν καλύτεροι χώροι για τα παιδιά.  

 

 
 

Βασικό θέμα του φετινού συνεδρίου είναι η 

συμμετοχή των παιδιών και των νέων, κάτι που 

αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση του κινήματος 

των φιλικών προς το παιδί πόλεων. Άλλο βασικό 

θέμα θα είναι το δικαίωμα του παιδιού στο 

παιχνίδι, στην αναψυχή και στις τέχνες. 

Η πόλη της Οντένσε είναι βασικός υποστηρικτής 

του κινήματος για φιλικές προς τα παιδιά πόλεις, 

έχοντας υιοθετήσει από το 2009 το όραμα για μια 

πόλη όπου ‘το παιχνίδι σημαίνει ζωή’. Προς 

τούτο, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ένα 

πρόγραμμα πολιτικών, εστιασμένων στη 

δημιουργία αστικών περιβαλλόντων που 

υποστηρίζουν τα παιδιά στη χρήση του δημοσίου 

χώρου για να παίζουν και να μαθαίνουν σε ένα 

περιεκτικό, χωρίς αποκλεισμούς, πλαίσιο. 

 

Πληροφορίες: 
http://www.childinthecity.com/page/9713 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Οι Προτεραιότητες της Ιταλικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 

Η Ιταλία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου 

της Ε.Ε. από την 1η Ιουλίου, για τους επόμενους 

έξι μήνες. Στις βασικές προτεραιότητες της 

Ιταλικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η 

αντιμετώπιση της ανεργίας και η προώθηση της 

ανάπτυξης στην Ε.Ε., η ολοκλήρωση της 

Ευρωπαϊκής   ψηφιακής  αγοράς,  καθώς  και  η  

  

ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει η Ε.Ε. σε 

διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η νέα προεδρία θα 

επιδιώξει τη συνέχιση του έργου της Ελληνικής 

Προεδρίας αναφορικά με την αντιμετώπιση της 

παράνομης μετανάστευσης και με την επίτευξη 

της Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής 

Συμφωνίας (T.T.I.P.). 

Πληροφορίες: 

http://italia2014.eu/en/ 

 

Θέσπιση νέου χρηματοδοτικού εργαλείου 

για την καινοτομία 

 

Στις 12 Ιουνίου τ.ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρουσίασαν το πρόγραμμα 

"InnovFin – EU finance for innovators" που θα 

διαθέσει 24 δισ. ευρώ, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των 

ερευνητικών ιδρυμάτων που επενδύουν στην 

έρευνα και την καινοτομία. 
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Βασική προτεραιότητα του νέου προγράμματος 

είναι η παροχή εγγύησης προς τους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς φορείς, για την κάλυψη 

μέρους των τυχόν ζημιών τους από την δανειακή 

χρηματοδότηση μεγάλων καινοτόμων έργων, που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μειζόνων 

κοινωνικών προκλήσεων και συνάδουν με τη 

στρατηγική "Ευρώπη 2020". 

 

Πληροφορίες: 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/

2014/2014-134-eu-and-eib-group-join-forces-

to-support-up-to-eur48-billion-in-r-i-

investment.htm 

Η ενεργειακή απόδοση, η απασχόληση 

και οι ΜΜΕ είναι οι κεντρικοί στόχοι της 

πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την 

περίοδο 2014-2020 

Η 6η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που 

δημοσιεύτηκε πρόσφατα δείχνει ότι η πολιτική 

συνοχής της ΕΕ βοηθά στην επίτευξη των 

αναπτυξιακών στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» με τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.  

 Σε ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2020, η έκθεση 

περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι 

επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε βασικούς 

τομείς, όπως η ενεργειακή απόδοση, η 

απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και οι ΜΜΕ, 

έτσι ώστε οι επενδύσεις να αξιοποιηθούν στο 

έπακρο προς όφελος των πολιτών. 
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υπηρεσίες για 5 εκατομμύρια πολίτες και 

βελτιώθηκε ο εφοδιασμός σε πόσιμο νερό για 3,3 

εκατομμύρια άτομα. Επιπλέον, δόθηκε βοήθεια 

σε 5,7 εκατομμύρια άτομα που αναζητούσαν 

εργασία, καθώς και υποστήριξη σε άλλα 8,6 

εκατομμύρια άτομα προκειμένου να αποκτήσουν 

προσόντα. 

Οι επενδύσεις βάσει του τρέχοντος 

δημοσιονομικού γύρου, 2014-2020, αναμένεται 

να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, με 

μεγαλύτερη εστίαση σε βασικούς τομείς όπως η 

οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, η 

καινοτομία και η απασχόληση και η κοινωνική 

ένταξη. Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής 

της ΕΕ θα διαθέσουν πάνω από 38 δισ. ευρώ για 

την υποστήριξη της μετάβασης σε μια πιο 

φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, μέσω 

επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας — σε σύγκριση με 

την επένδυση 16,6 δισ. ευρώ στην οικονομία με 

χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για 

την περίοδο 2007-2013. Σύμφωνα με τα 

προγράμματα δαπανών και τις «συμφωνίες 

εταιρικής σχέσης» των κρατών μελών, ένα ποσό 

έως 33 δισ. ευρώ (αύξηση σχεδόν κατά 10 δισ. 

ευρώ) θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ της Ευρώπης, 

ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. 

Πάνω από 80 δισ. ευρώ θα επενδυθούν σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου και της «Πρωτοβουλίας για 

την απασχόληση των νέων». 

 

 

Η έκθεση αναλύει την κατάσταση της Ένωσης 

όσον αφορά τη συνοχή και τονίζει τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές στην 

προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις 

επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και 

οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, διαπιστώνει ότι 

η πολιτική συνοχής απορρόφησε τη δραματική 

μείωση των δημόσιων επενδύσεων, 

διοχετεύοντας επενδυτικούς πόρους για τους 

οποίους υπήρχε επιτακτική ανάγκη σε πολλά 

κράτη μέλη και δημιουργώντας 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα που είναι 

ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση 

ιδιωτικών επενδύσεων. 

Οι επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 

έχουν απτά αποτελέσματα. Τα στοιχεία μέχρι 

στιγμής (έως το τέλος του 2012) δείχνουν ότι 

δημιουργήθηκαν περίπου 600 000 νέες θέσεις 

εργασίας, δόθηκε υποστήριξη σε 80 000 νέες 

επιχειρήσεις, δόθηκε πρόσβαση σε ευρυζωνικές  
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Η ανάγκη για χρηστή διακυβέρνηση τονίζεται 

επίσης στην έκθεση, η οποία αναφέρει ότι 

χωρίς αυτήν είναι αδύνατο να επιτευχθούν 

υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και οικονομική 

σύγκλιση των περιφερειών. Αν και η 

διακυβέρνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει 

βελτιωθεί, οι επενδύσεις θα εξακολουθήσουν να 

δημιουργούν διοικητική ικανότητα σε ορισμένα 

κράτη μέλη μέσω κατάρτισης και υποστήριξης 

του προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η πλέον αξιόπιστη και αποδοτική χρήση των 

χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ. 

 

 

Παρόλο που οι πόλεις προσδιορίζονται ως 

κινητήριος δύναμη για την καινοτομία και την 

ανάπτυξη, έχουν πληγεί περισσότερο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης απ’ ό,τι άλλες περιοχές 

από την άποψη της απώλειας θέσεων 

εργασίας. Οι κάτοικοι των πόλεων 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού σε πολλά κράτη 

μέλη. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για 

τους οποίους οι κανόνες της νέας πολιτικής 

συνοχής προβλέπουν ότι το 20% τουλάχιστον 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει 

να επενδυθεί στην ενδυνάμωση της κοινωνικής 

ένταξης και στην καταπολέμηση της φτώχειας. 

 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof

fic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf 

 

 
 

Έναρξη εγγραφών για τις Ημέρες 

Ελεύθερης Προσέλευσης  

(OPEN DAYS 2014) 

 

Περί τους 3000 συμμετέχοντες έχουν ήδη κλείσει 

τις θέσεις τους για τις 109 εκδηλώσεις στη 

διάρκεια της 12ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των 

Περιφερειών και των Πόλεων - τη μεγαλύτερη 

ετήσια εκδήλωση για όσους ενδιαφέρονται ή 

εμπλέκονται στην περιφερειακή και αστική 

πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη καλυφθεί το 

15% των διαθέσιμων θέσεων.  Το 40% των 

αιτήσεων προέρχεται από το Βέλγιο και από 

κοντά ακολουθεί η Πολωνία, οι Κάτω Χώρες και 

η Ελλάδα! Το υπόλοιπο 40% προέρχεται από τις 

τοπικές και περιφερειακές αρχές και το 10% από 

τα πανεπιστήμια. Υπενθυμίζεται ότι η λήξη της 

προθεσμίας για τις εγγραφές είναι στις 22 

Σεπτεμβρίου 2014. 

Πληροφορίες: 

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

d2014_ie/index.cfm 

 

Δημιουργώντας Εταιρικές Σχέσεις 

 

Η  καλοκαιρινή έκδοση του περιοδικού Panorama 

καταγράφει την πρόοδο της υιοθέτησης των 

Συμφώνων Εταιρικής Σχέσης και αναλύει το 

πρώτο Σύμφωνο της Δανίας, φιλοξενώντας 

συνέντευξη με τον επικεφαλής των 

διαχειριστικών αρχών της χώρας. Επίσης, το 

περιοδικό κάνει μια αναδρομή στη διαδικασία 

της πρόσφατης διεύρυνσης της ΕΕ στις χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που 

έκλεισε φέτος 10 έτη. 
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Σε άλλες στήλες του περιοδικού γίνεται 

περιγραφή των εργαλείων για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο εορτασμός των 

20 ετών από τη σύσταση της Επιτροπής των 

Περιφερειών, το έργο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

για τη Θαλάσσια και Αλιευτική Πολιτική για την 

υποστήριξη των παράκτιων επιχειρήσεων 

καθώς και η έκθεση του φετινού Παγκόσμιου 

Αστικού Φόρουμ στο Μεντεγίν της Κολομβίας 

αποτελούν μερικά από τα υπόλοιπα θέματα της 

ανωτέρω έκδοσης. 

 

Πληροφορίες: 

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

ner/panorama/pdf/mag49/mag49_en.pdf 

 

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου: 

κινητοποίηση των περιφερειών για 

κοινή διακυβέρνηση και 

προγραμματισμό των επενδύσεων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 

δεσμεύεται να υποστηρίξει πλήρως την 

υλοποίηση της στρατηγικής για τη 

μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (ΣΕΕΠΑΙ). 
 

Στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου που 

πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου τ.ε. στο 

Fabriano, στην περιφέρεια Marche της Ιταλίας, 

εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερομένων 

θεσμικών φορέων συζήτησαν σχετικά με τα 

στάδια υλοποίησης της ΣΕΕΠΑΙ μετά το πράσινο 

φως που αναμένεται να δοθεί από το Συμβούλιο 

τον Οκτώβριο. Η ΕτΠ επιθυμεί να αναλάβουν 

πρωταρχικό ρόλο οι τοπικές και περιφερειακές 

αρχές στη διαχείριση της εν λόγω στρατηγικής, 

αλλά και στον προγραμματισμό συνεκτικών 

παρεμβάσεων χρηματοδότησης από τα 

διαρθρωτικά ταμεία κατά την περίοδο 2014-

2020. Απαιτείται επίσης ενδεδειγμένη 

χρηματοδοτική στήριξη εκ μέρους της ΕΕ για την 

εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας.  

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, σε συνδυασμό με 

επενδυτικά σχέδια, αποτελεί πράγματι την 

κυριότερη πρόκληση που τίθεται για την 

υλοποίηση της στρατηγικής για τη 

μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, της τρίτης 

συναφούς στρατηγικής που διαμορφώθηκε από 

την ΕΕ έπειτα από τις στρατηγικές για την 

περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και του 

Δούναβη. 

 

 
 

Ο εισηγητής της ΕτΠ για τη ΣΕΕΠΑΙ και Πρόεδρος 

της περιφέρειας Marche κ. Gian Mario Spacca 

(IT/ALDE) επεσήμανε ότι «Η ανάπτυξη ενός 

"Νέφους Αδριατικής-Ιονίου" για τη σύνδεση των 

υφιστάμενων πλατφορμών υποδομών στον 

τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των 

ΤΠΕ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις βασικές  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/pdf/com_357_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/pdf/com_357_en.pdf
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επενδυτικές προτεραιότητες του πρώτου 

σταδίου υλοποίησης, μαζί με πρωτοβουλίες 

αποκατάστασης μετά από καταστροφές και 

αξιολόγησης του κινδύνου καταστροφών, καθώς 

και με σχέδια εστιασμένα στην ανάπτυξη 

διοικητικών ικανοτήτων, όπως η ίδρυση μιας 

Ανώτατης Σχολή Διοίκησης Αδριατικής-Ιονίου» 

και πρόσθεσε ότι «η κοινωνική συνοχή, η υγεία, 

το οργανωμένο έγκλημα και η παράνομη 

μετανάστευση θα πρέπει επίσης να 

συμπεριληφθούν στα πεδία παρέμβασης της εν 

λόγω στρατηγικής, όπως προτάθηκε στη σχετική 

γνωμοδότηση της ΕτΠ που εγκρίθηκε τον Ιούνιο». 

Η συνεδρίαση των «φορέων υλοποίησης», η 

οποία θα διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή το Νοέμβριο, θα συμβάλει στην 

αποσαφήνιση τόσο της πρακτικής λειτουργίας 

της δομής διακυβέρνησης της ΣΕΕΠΑΙ όσο και 

των επόμενων σταδίων υλοποίησής της. 

 

 
 

Στο Fabriano, τα μέλη της επιτροπής COTER 

εξέτασαν επίσης έγγραφο εργασίας σχετικά με 

μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για την 

περιοχή των Άλπεων, το οποίο παρουσίασε ο 

εισηγητής του κ. Herwig Van Staa (AT/EPP). Η 

σχετική γνωμοδότηση θα συμβάλει στη χάραξη 

της προαναφερθείσας στρατηγικής, η οποία 

αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 

2015, σύμφωνα με τις οδηγίες που 

παρασχέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013.  

Πληροφορίες:  

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/speed-up-

eu-urban-agenda.aspx 

 

 

Η Λιουμπλιάνα επιλέχθηκε ως η Πράσινη 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2016 σε ειδική 

τελετή στην Κοπεγχάγη στις 24 Ιουνίου τ.ε. Η 

Συνδεδεμένες κοινότητες 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα την 

πρωτοβουλία «Συνδεδεμένες κοινότητες», η οποία 

καλύπτει διάφορα συστήματα και έχει σχεδιαστεί 

για να εξασφαλίσει σε πόλεις, τοπικές 

συμπράξεις και φορείς εκμετάλλευσης του κλάδου 

των ευρυζωνικών συνδέσεων τις συμβουλές που 

χρειάζονται για να βρουν χρηματοδοτήσεις και να 

αναπτύξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα 

φέρουν την ταχεία ευρυζωνική κάλυψη στην 

περιοχή τους.  

 

 

 

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που 

δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο, καλούνται να υποβάλουν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ιδέες και τα σχέδιά τους 

για έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων. Οι 

αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν μέχρι τις 15 

Οκτωβρίου 2014. Οι καλύτερες ιδέες θα λάβουν 

«σφραγίδα έγκρισης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

και θα έχουν πρόσβαση σε πιο ενισχυμένη 

στήριξη.  

Γιατί χρειαζόμαστε μια πρωτοβουλία για τις 

συνδεδεμένες κοινότητες; Οι στόχοι του ψηφιακού 

θεματολογίου είναι: ευρυζωνική σύνδεση 30 Mbps 

για το 100% των νοικοκυριών της ΕΕ και 100 Mbps 

και άνω για το 50% των νοικοκυριών, μέχρι το 

2020.  Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα είναι 

λιγότερες από όσες χρειαζόμαστε καθώς μόνο το 

18% των ευρωπαϊκών αγροτικών νοικοκυριών έχει 

πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής 

ταχύτητας.  

Πληροφορίες:  

https://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/node/70418 

http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v-042%5cEL%5cCOR-2014-00023-00-00-PAC-TRA_EL.doc&docid=3001046
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/70418
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/70418
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Οι Συνέπειες της Οικονομικής Κρίσης 

στην Κοινωνική, Οικονομική και 

Εδαφική Συνοχή της ΕΕ 

 

Το Νοέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εκπόνησε ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την 

Οικονομική Ανάκαμψη προκειμένου να 

συντονίσει τις δράσεις των κρατών-μελών για 

την αντιμετώπιση της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Μεταξύ άλλων, το 

Σχέδιο υπογράμμιζε τη σημασία του ρόλου της 

πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών 

ταμείων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου, για το μετριασμό των συνεπειών της 

κρίσης. 

Ωστόσο, η ικανότητα προσαρμογής των 

διαδικασιών των εκάστοτε Ταμείων στα 

διαφορετικά εθνικά και τοπικά πλαίσια που 

έπληξε η κρίση και η δυνατότητα υποστήριξης 

των διαφορετικών τομέων της οικονομίας είναι 

προς διερεύνηση. 

Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύθηκε πρόσφατα 

δίτομη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

όπου εξετάζονται οι μακροοικονομικές 

επιπτώσεις της κρίσης στη γεωγραφία των 

υπο-εθνικών επιπέδων διοίκησης, ενώ διερευ- 

  

 

 

 

νάται ο τρόπος με τον οποίο η γεωγραφία 

καθορίζεται από συγκεκριμένα οικονομικά 

χαρακτηριστικά και θεσμικές αρμοδιότητες. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, είναι λάθος 

να προσεγγίσουμε την κρίση με το σχήμα Βορράς-

Νότος. Η μετά το 2008 κρίση διακρίνεται από το 

χωρικό πλαίσιο Κέντρου-Περιφέρειας. Οι 

συνέπειες της κρίσης ήταν λιγότερο εμφανείς στην 

καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου (Γερμανία, 

Πολωνία και γειτονικές περιφέρειες) και 

περισσότερο ισχυρές στην Περιφέρεια της ΕΕ, δηλ. 

στις περιφέρειες της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, εν 

μέρει της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της 

Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας.  

Το δεύτερο εύρημα της μελέτης αφορά δύο 

αντικρουόμενες τάσεις: Ενώ σε εθνικό επίπεδο οι 

αποκλίσεις και ανισότητες ως προς τις συνέπειες 

της κρίσεις δεν ήταν μεγάλες, σε διακρατικό 

επίπεδο εντός της ΕΕ οι διαφορές ήταν μεγάλες, 

κυρίως στα επίπεδα της ανεργίας και των 

αστικών/αγροτικών οικονομικών ανισοτήτων. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/

etudes/join/2014/529066/IPOL-
REGI_ET(2014)529066(ANN01)_EN.pdf 
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Διεθνή Θέματα  

 

Ξεπερνά κάθε προσδοκία το Ευρω-

Λατινο-Αμερικανικό  

Δίκτυο Πόλεων  

 

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του, η 

Ευρω-Λατινο-Αμερικανική Συμμαχία Συνερ-

γασίας μεταξύ Πόλεων, ένα δίκτυο 

βασισμένο σε μια στρατηγική προσέγγιση 

που υπογραμμίζει το διεθνή ρόλο των 

πόλεων ως μέσου καινοτομίας σε παγκόσμιο 

πλαίσιο, έχει αποδειχθεί μια αρκετά 

επιτυχημένη πλατφόρμα, φέρνοντας κοντά 

πόλεις που αναδεικνύουν τη σημασία των 

διεθνών σχέσεων.  

 

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα 

που προσεγγίζει τις διεθνείς σχέσεις των 

πόλεων ως μια πολύπλοκη, επαγγελματική 

και επείγουσα υπόθεση. Παρέχει στους 

δημάρχους εκείνα τα εργαλεία που θα 

χρειαστούν στις διεθνείς τους συνεργασίες 

για τη διεκπεραίωση  νομικών, 

επικοινωνιακών και οργανωτικών θεμάτων, 

σχέσεων με ΜΚΟ σε τοπικό επίπεδο, και 

συμμετοχής στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων. Συντονιστής του δικτύου είναι ο 

κυβερνήτης της πόλης του Μεξικού ενώ μέλη 

του είναι το Μοντεβίδεο (Ουρουγουάη), η  

Λίμα (Περού), οι Ενωμένες Πόλεις της 

Γαλλίας και το Ανδαλουσιανό Δημοτικό 

Ταμείο για τη Διεθνή Αλληλεγγύη. 

 

Πληροφορίες:  

https://www.proyectoallas.net/ 

 
 

Η Διακήρυξη της Βαρκελώνης:  

Καίριος ρόλος των πόλεων στο θέμα της 

μετανάστευσης 

Η Διακήρυξη της Βαρκελώνης που υπογράφηκε 

από εκπροσώπους πόλεων και διεθνών 

οργανισμών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην 

καταλανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο του 

Διεθνούς Φόρουμ για τη Μετανάστευση, την 

Κινητικότητα και την Ανάπτυξη, υπογραμμίζει τη 

σημασία των τοπικών αρχών στη διαδικασία 

ένταξης των μεταναστών και απευθύνει έκκληση 

για μεγαλύτερη αναγνώριση αυτού του ρόλου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο της 

Διακήρυξης, «αντιμέτωπες με την πρόκληση της 

διακυβέρνησης της μετανάστευσης, της 

κινητικότητας και της ανάπτυξης, οι πόλεις είναι 

υπεύθυνες για τη διαδικασία ένταξης και την 

κοινωνική συνοχή. Αυτές οι διαδικασίες ξεκινούν 

από το επίπεδο της γειτονιάς, των διαμερισμάτων 

και των πόλεων σε δημόσιους χώρους, σχολεία 

και χώρους εργασίας. Η μετανάστευση απαιτεί 

παγκόσμιες λύσεις σε έναν παγκοσμιοποιημένο 

κόσμο. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Βαρκελώνης, κ. 

Xavier Trias, οι πόλεις έχουν αλλάξει, είναι 

περισσότερο ανεκτικές και θα πρέπει «να κάνουμε 

τους ανθρώπους να αισθανθούν ότι ανήκουν σε 

αυτές». 

Το Φόρουμ διοργανώθηκε από την πόλη της 

Βαρκελώνης σε συνεργασία με το ίδρυμα για την 

κατάρτιση και την έρευνα των Ηνωμένων Εθνών, 

την Παγκόσμια Τράπεζα, τη Διεθνή Οργάνωση για 

τη Μετανάστευση και με τη συμμετοχή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 Πληροφορίες:  

http://eldigital.bcn.cat/?p=61634&lang=en&lang=e
n 
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Με βάση τα αποτελέσματα του φόρουμ των 

πόλεων, προτείνεται μια σειρά θεμάτων προς 

διαβούλευση με στόχο την περαιτέρω 

αποσαφήνιση της ανάγκης για ένα αστικό 

θεματολόγιο της ΕΕ, τους στόχους που πρέπει να 

έχει και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να 

λειτουργήσει. Οι γνωμοδοτήσεις και οι 

υποδείξεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις 

αρμόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο θα αποτελέσουν σημαντική πηγή 

εισροών για τη νέα Επιτροπή και το νέο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως σε σχέση με τη 

μελλοντική ανάπτυξη της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». 

Προθεσμία: 26 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/u

rb_agenda/index_en.cfm 

 

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων 

γραμμών της Επιτροπής για την 

εκτίμηση επιπτώσεων 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να 

επιτύχει τους στόχους των πολιτικών της με το 

ελάχιστο δυνατό κόστος, προς όφελος των 

πολιτών, των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε 

άσκοπη ρυθμιστική επιβάρυνση. Για τον σκοπό 

αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία 

εργαλείων έξυπνης νομοθεσίας. Η εκτίμηση 

επιπτώσεων είναι ένα τέτοιο εργαλείο, που 

λειτουργεί στα αρχικά στάδια του κύκλου 

πολιτικής, όταν διαμορφώνονται νέες 

προτάσεις. Συμβάλλει στην ποιότητα της 

χάραξης των διαφόρων πολιτικών 

διασφαλίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες και οι 

νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής 

προετοιμάζονται βάσει διαφανών, εκτενών και 

ισορροπημένων αποδεικτικών στοιχείων για τη 

φύση του εκάστοτε προβλήματος, την 

προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ καθώς και 

το κόστος και τα οφέλη εναλλακτικών τρόπων 

δράσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

 

 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Η Αστική Διάσταση  

των Πολιτικών της ΕΕ 

 

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 

προκλήσεις που αφορούν την οικονομία, το 

κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνία εν γένει. 

Οι περισσότερες από αυτές τις προκλήσεις 

έχουν ισχυρή αστική διάσταση· είτε 

εκδηλώνονται σε και γύρω από πόλεις - π.χ. 

φτώχεια, κοινωνικός και εδαφικός διαχωρισμός, 

περιβαλλοντική υποβάθμιση – ή βρίσκουν τις 

λύσεις τους μέσα στις και μέσω των πόλεων - 

πχ. αποτελεσματική χρήση των πόρων και 

οικονομία χωρίς χρήση άνθρακα, οικονομική 

ανάπτυξη και καινοτομία, κοινωνική καινοτομία 

και ολοκλήρωση. Ως απάντηση σε αυτές τις 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή διοργάνωσε φόρουμ πόλεων (CITIES) 

για να ξεκινήσει συζήτηση για την ανάγκη ενός 

αστικού θεματολογίου της ΕΕ. 
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Το σύστημα της Επιτροπής για την εκτίμηση 

επιπτώσεων ενισχύεται και βελτιώνεται 

συνεχώς από το 2002 που δημιουργήθηκε , με τη 

δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών το 2009 

και με συμπληρωματικές οδηγίες για τις 

διάφορες κατηγορίες επιπτώσεων (π.χ. 

ανταγωνιστικότητα και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, θεμελιώδη δικαιώματα, κοινωνικές 

και εδαφικές επιπτώσεις). Με βάση την πείρα 

που έχει αποκτηθεί, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί 

να αναθεωρήσει το 2014 τις κατευθυντήριες 

γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων. Αυτές οι 

κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται μεν για 

εσωτερική χρήση από τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής, αλλά στόχος της παρούσας 

διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι 

απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών για το 

σχέδιο αναθεώρησης των κατευθυντήριων 

γραμμών. 

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/consultation_2014/index_el.htm 

 

Κατευθυντήριες Γραμμές της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 

διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη 

 

Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη βοηθά 

ώστε η νομοθετική διαδικασία της ΕΕ να είναι 

διαφανής, καλά στοχοθετημένη και συνεκτική. 

Αυτό προβλέπουν και οι Συνθήκες. Οι 

διαβουλεύσεις - μαζί με τις εκτιμήσεις 

επιπτώσεων, τις αξιολογήσεις και την 

εμπειρογνωμοσύνη - αποτελούν βασικό 

εργαλείο για τη χάραξη πολιτικής με διαφάνεια 

και την απαραίτητη πληροφόρηση. Βοηθούν στη 

λήψη αποφάσεων που σέβονται τις αρχές της 

αναλογικότητας και της επικουρικότητας και 

βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, στις 

εμπειρίες και απόψεις αυτών τους οποίους 

αφορούν οι πολιτικές και οι οποίοι συμμετέχουν 

στην υλοποίησή τους. 
 

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι απόψεις των 

ενδιαφερομένων μερών συγκεντρώθηκαν μέσα 

από τις 500 και πλέον διαβουλεύσεις που 

δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα «Η φωνή σας 

στην Ευρώπη». 

Οι κατευθυντήριες γραμμές εστιάζουν κυρίως 

στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο 

της χάραξης διαφόρων πολιτικών (νέες 

πολιτικές, προγράμματα δαπανών, νομοθετικές 

προτάσεις, πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και 

εκτελεστικές πράξεις - με ή χωρίς εκτίμηση 

επιπτώσεων). Ισχύουν επίσης για τις 

διαβουλεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο 

αξιολογήσεων. Παρέχουν συμβουλές και βοήθεια 

για όλα τα στάδια των διαβουλεύσεων, από τον 

καθορισμό των στόχων μέχρι την αξιολόγηση της 

σχετικής διαδικασίας. 

Αν και οι κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται 

μόνο για εσωτερική χρήση της Επιτροπής, η 

συμβολή των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση της 

ποιότητας του τελικού προϊόντος. Ως εκ τούτου, 

η Επιτροπή παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη 

να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή. 

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/i

ndex_el.htm 

 

Αλιευτικές δυνατότητες για το 2015 

σύμφωνα με την Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική 

Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι να δοθεί η 

δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες 

να εκφράσουν τη γνώμη τους για τον τρόπο 

καθορισμού των επιπέδων της αλιευτικής 

προσπάθειας και των αλιευτικών ποσοστώσεων 

σύμφωνα με τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική και 

σε συνάρτηση με τις επιστημονικές 

γνωμοδοτήσεις για τη βιώσιμη αλιεία. 

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consu

ltations/fishing-opportunities-2015/index_el.htm 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

Understanding Current Challenges to EU Trade Policy 

Ημερομηνία: 11-12 Σεπτεμβρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5472 

 

Strengthening the Performance of Your Organisation 

with the Renewed Common Assessment Framework: 

the CAF 2013 

Ημερομηνία: 17-19 Σεπτεμβρίου 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5453 

 

To  Cooperate or to Merge Municipalities? That is the 

Question 

Ημερομηνία: 18-19 Σεπτεμβρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5466 

 

 

Practical Tools for Implementation of EU Policies at 

the National Level: Modules 1 and 2 

Ημερομηνία: 22-25 Σεπτεμβρίου 

Τόπος: Λουξεμβούργο 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5494 

Introductory and Practitioners Seminar: European 

Public Procurement Rules, Policy and Practice 

Ημερομηνία: 23-26 Σεπτεμβρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5390 

 

Performance Assessment: Skills for Leadership 

Ημερομηνία: 25-26 Σεπτεμβρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5465 

 

Financial Management of the New ESIF Programmes 

and Closure of current EU Structural Funds 

Programmes: Moving from 2007-2013 to 2014-

2020 

Ημερομηνία: 29-30 Σεπτεμβρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5556 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Ανθρώπινες Πόλεις 
 

 

 

 

Σελ.260 

J. Gehl 

Εκδ. ΜΒΙΚΕ, 2013 

 

Πόλεις είναι τα μέρη όπου οι άνθρωποι 

συναντιούνται για να ανταλλάξουν ιδέες, να 

συνδιαλλαγούν ή απλώς να χαλαρώσουν και να 

περάσουν όμορφα. Ο ζωτικός χώρος της πόλης -

οι δρόμοι, οι πλατείες, τα πάρκα της- αποτελούν 

τον χώρο έκφρασης αλλά και τον καταλύτη αυτής 

της διαδικασίας. Ο Jan Gehl, ο κορυφαίος του 

σχεδιασμού δημόσιων χώρων, διαθέτει βαθιά 

κατανόηση του πώς χρησιμοποιούμε το ζωτικό 

χώρο της πόλης και μας προτείνει τα εργαλεία 

εκείνα που χρειαζόμαστε προκειμένου να 

βελτιώσουμε τη διαδικασία σχεδιασμού δημόσιων 

χώρων και, ως συνέπεια αυτού, την ποιότητα της 

ζωής μας στις σύγχρονες πόλεις. 
 

Οι Πόλεις και η Κρίση 

Νέα Κριτική Αστική Θεωρία 

 

 

ΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Σελ.344 

K. Fujita (επιμ.) 

Εκδ. Sage Publications Ltd, 2013 

 

Αναγνωρίζοντας τις βαθιές σχέσεις μεταξύ 

πολιτικής, οικονομίας, πόλεων και πολιτών, το 

βιβλίο υποστηρίζει μια ανανεωμένη αστική θεωρία. 

Υπογραμμίζει, καταρχήν, την ανάγκη να 

αντιληφθούμε τη σημασία της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και τον τρόπο 

επηρεασμού των πόλεων. Θέτοντας την αστική 

θεωρία στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, το έργο 

αναδεικνύει τη δυναμική μεταξύ της ιστορίας, της 

θεωρίας και της πρακτικής. Υπογραμμίζοντας πόσο 

καταστροφική αποδείχθηκε από κοινωνική και 

οικονομική άποψη η κρίση, οδηγώντας σε 

αναδιοργάνωση των αστικών δομών, της ζωής στις 

πόλεις και στις πολιτικές, οι συγγραφείς 

προσπαθούν να αποδώσουν τις θεωρητικές 

προεκτάσεις αυτών των αλλαγών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 

Σταδίου 27 
Τ.Κ.101 83 Αθήνα 

 

Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
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EDITORIAL 

 

Οι φετινές εκδηλώσεις της 12ης 

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών 

και Πόλεων (OPEN DAYS 2014) 

συμπίπτουν με την προετοιμασία των 

ευρωπαϊκών τοπικών και 

περιφερειακών αρχών για να 

συμμετάσχουν ενεργά στις 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες που 

προσφέρει η νέα πολιτική συνοχής 

της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με 

πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οι πόλεις, κατά πρώτο 

λόγο, θα πρέπει μόνον μέσω της 

δικτύωσης και της συμμετοχής τους 

ως εταίροι σε διακρατικά έργα, να 

αξιοποιήσουν τα καινοτόμα εργαλεία 

της νέας πολιτικής συνοχής. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να 

υπάρξει ένας συστηματικός 

συντονισμός των διαφόρων 

ευρωπαϊκών δικτύων πόλεων σε 

ενωσιακό επίπεδο ώστε τόσο η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέχουν 

την αναγκαία πλατφόρμα ανάδειξης 

των αστικών προτεραιοτήτων. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι πόλεις θα 

αποκτήσουν σημαίνουσα θέση και 

ρόλο κατά την υλοποίηση των 

επιχειργησιακών προγραμμάτων των 

Συμφώνων Εταιρικής Σχέσης. Υπό 

αυτήν την έννοια, καθίσταται επιτακ-

τική η ανάγκη σύστασης του δικτύου 

αστικής ανάπτυξης που προβλέπεται 

από το άρθρο 9 του Κανονισμού για 

το ΕΤΠΑ. Το δίκτυο αυτό μπορεί να  

χρησιμεύσει ως φόρουμ για την 

ενίσχυση της επιχειρησιακής 

επάρκειας και την ανταλλαγή 

πρακτικών μεταξύ των πόλεων.  
 

   

                  

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ    

      ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΟΟΟ    ΕΕΕΣΣΣΩΩΩΤΤΤΕΕΕΡΡΡΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    
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Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα επιδιωχθεί 

μέσω τριών αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων 

που αφορούν στα εξής: 

o Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science). 

o Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges). 

 

(α) Ενσωμάτωση της Κοινωνίας στην Επιστήμη και 

στην Καινοτομία 

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης, είναι η βελτίωση της 

ενσωμάτωσης της κοινωνίας στην επιστήμη και 

την καινοτομία. 

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτήν την 

πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα εξής 

θέματα: 

 Πανευρωπαϊκή δημόσια επαφή: εκθέσεις και 

καφέ επιστημών με τη συμμετοχή πολιτών 

στην επιστήμη. 

 Πολίτες και πολυμερής συμμετοχή στην 

κατάστρωση σεναρίων. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 

10,300,000€. 

 

(β) Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην 

Έρευνα και την Καινοτομία 

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης είναι να αυξηθεί η 

συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα, να 

βελτιωθεί η σταδιοδρομία τους, να επιτευχθεί η 

ισορροπία μεταξύ των φύλων στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και να προωθηθεί η αριστεία 

της Ε & Κ με την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας.  

 

 
 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 
 

 

 

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο 

«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και 

την Καινοτομία, 2014-2020 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1291/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη 

θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την 

καινοτομία (2014-2020), το πρόγραμμα θα συμ- 

βάλλει κατά γενικό στόχο στην οικοδόμηση μιας 

κοινωνίας και μιας οικονομίας που βασίζονται 

στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, προσελκύοντας πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και 

της καινοτομίας και συμβάλλοντας στην 

επίτευξη των στόχων της έρευνας και της 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου και του 

στόχου του 3% της ΑΕγχΠ για την έρευνα και την 

ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020. 

Με τον τρόπο αυτόν, θα στηρίξει την υλοποίηση 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη 

και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

(ΕΧΕ).  
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Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτήν 

την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από 

τα εξής θέματα: 

 Καινοτόμος προσέγγιση για την 

επικοινωνία, ενθαρρύνοντας γυναίκες να 

μελετήσουν την επιστήμη. 

 Ο αντίκτυπος της φυλετικής 

πολυμορφίας στην έρευνα και την 

καινοτομία. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 

9,500,000€. 

 

(γ) Εξατομίκευση της Υγειονομικής και Ιατρικής 

Περίθαλψης 

Ο τομέας της παρούσας πρόσκλησης είναι η 

εξατομίκευση της ιατρικής περίθαλψης. Οι 

προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την 

πρόσκληση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 

αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα:  

 Προώθηση της υγείας και πρόληψη 

ασθενειών. 

 Νέες θεραπείες για σπάνιες ασθένειες. 

 Εργαλεία και τεχνολογίες για 

προωθημένες θεραπείες. 

 Προώθηση της διανοητικής υγείας στον 

πληθυσμό της τρίτης ηλικίας. 

 Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων 

και τεχνολογιών. 

 Αποτελεσματικές υγειονομικές 

παρεμβάσεις στον παιδιατρικό 

πληθυσμό. 

 Νέες προσεγγίσεις για τη βελτίωση του 

προληπτικού ελέγχου της ανθρώπινης 

ασφάλειας. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:   

306,000,000€. 

 

 

 

 

(δ) Καινοτομία στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτήν 

την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από 

τα εξής θέματα: 

 Επίδειξη/πολιτικές δράσεις. 

 Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την  

επισιτιστική ασφάλεια, τη χαμηλή 

κατανάλωση διοξειδίου του άνθρακα, 

την αειφόρο διαχείριση υδάτινων πόρων, 

και τον περιορισμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής. 

 Ανάπτυξη τεχνολογίας, συστημάτων και 

εργαλείων για την παροχή ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:  

75,000,000€. 

 

(ε) Απόβλητα: Ένας Πόρος για ανακύκλωση, 

επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση πρώτων 

υλών 

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει το ζήτημα των 

αποβλήτων ως πόρου για την ανακύκλωση, την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση πρώτων 

υλών. Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε 

αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε 

ένα από τα εξής θέματα: 

 

 Οικο-καινοτομικές λύσεις. 

 Οικο-καινοτομικές στρατηγικές. 

 Διασφάλιση της αειφόρου χρήσης των 

γεωργικών αποβλήτων και υπο-

προϊόντων. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:  

54,000,000€. 
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(στ) ΤΠΕ 2014 – Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την 

πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σύνθετη 

υποδομή δικτύου 5G για το μέλλον του 

Διαδικτύου. Οι μελλοντικές λύσεις για τις 

μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις θα απαιτήσουν 

την ανάπτυξη των κύριων τεχνολογιών γενικής 

εφαρμογής, συστατικών στοιχείων και 

συστημάτων  των Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και την επικοινωνιακή 

υποδομή (συμπεριλαμβανομένου του 

διαστήματος). Οι δραστηριότητες, στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης, θα αναπτύξουν 

περαιτέρω τις τεχνολογίες για υποσχόμενες 

λύσεις σε σημαντικούς τομείς και εφαρμογές για 

την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, 

εξασφαλίζοντας ότι η βιομηχανία της ΕΕ 

παραμένει ισχυρή στις βασικές τεχνολογίες που 

βρίσκονται στη βάση των μελλοντικών αλυσίδων 

αξίας, και στοχεύοντας στην  πρόοδο που θα 

πρέπει να επιτευχθεί και να αναπτυχθεί 

περαιτέρω στις αντίστοιχες αλυσίδες αξίας.  

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 

125,000,000€. 

Προθεσμίες:  

2 Οκτωβρίου (Ενσωμάτωση Κοινωνίας στην 

Επιστήμη και την Καινοτομία, Προώθηση της 

Ισότητας των Φύλων στην Έρευνα και την 

Καινοτομία),  

14 Οκτωβρίου (Εξατομίκευση Υγειονομικής και 

Ιατρικής Περίθαλψης),   

16 Οκτωβρίου (Καινοτομία στη Διαχείριση 

Υδάτινων Πόρων, Απόβλητα: Ένας Πόρος για 

ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και 

ανάκτηση πρώτων υλών), 

 

 

 

25 Οκτωβρίου (ΤΠΕ 2014) 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d

esktop/en/home.html 

Εθνικό Σημείο Συντονισμού των Σημείων Επαφής: 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 

Υπόψιν κας Μαρίας Κουτροκόη,  

Τηλ.: 210 7458 094  

Ε-mail: mkoutr@gsrt.gr 

 

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτομία (EaSI), 2014-2020:  

Σχέδιο Στοχευμένης Κινητικότητας 

(EURES) 

 

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα 

χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το 

οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της 

απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της 

εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η 

χρηματοδότηση του EaSI χρησιμοποιείται για να 

δοκιμαστούν στην πράξη και να αξιολογηθούν 

μεταρρυθμιστικές ιδέες, ώστε, στη συνέχεια, οι 

καλύτερες από αυτές να αξιοποιηθούν σε 

ευρύτερη κλίμακα από τα κράτη μέλη. Η έννοια 

της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στη νεολαία, βρίσκεται στον πυρήνα του 

EaSI. Το πρόγραμμα θα χορηγήσει 10-14 

εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δραστηριότητες 

κοινωνικής καινοτομίας. 
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Στην τρέχουσα χρονική περίοδο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι κάτωθι θεματικές της 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων: 

(α) Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της 

νεολαίας 

Οι στρατηγικές συνεργασίες αποσκοπούν στην 

υποστήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς ή / 

και της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών σε 

οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

(β) Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα 

της νεολαίας μόνο 

Μπορεί να περιλαμβάνει την κινητικότητα των 

νέων (ανταλλαγές νέων, ευρωπαϊκές 

εθελοντικές υπηρεσίες) και την κινητικότητα των 

νέων εργαζομένων. 

(γ) Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων 

λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας 

Έργα Δομημένου Διαλόγου μπορεί να λάβουν τη 

μορφή συναντήσεων, συνεδρίων, διαβουλεύσεων 

και εκδηλώσεων. Αυτά τα γεγονότα προωθούν 

την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική 

ζωή στην Ευρώπη και την αλληλεπίδρασή τους 

με τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις. Οι 

δραστηριότητες καθοδηγούνται από νέους. Οι 

νέοι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμετέχουν 

ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος, 

από την προετοιμασία μέχρι την 

παρακολούθηση. 

 

Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0
062.01.ENG 

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να 

τοποθετήσει τουλάχιστον 1800 νέους σε θέσεις 

εργασίας ή σε σεμινάρια επαγγελματικής 

κατάρτισης στις χώρες της ΕΕ ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή 

Ζώνη Ελευθερων Συναλλαγων) EFTA / ΕΟΧ εκτός 

της χώρας διαμονής τους καθ 'όλη τη διάρκεια 

των επιλεγμένων έργων. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:  

6,900,000€ (95% η κοινοτική συνδρομή). Οι 

δικαιούχοι προέρχονται από το δημόσιο, 

ιδιωτικό ή τρίτο τομέα. 

Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&la

ngId=en&callId=415&furtherCalls=yes 

 

3. Erasmus+, 2014-2020 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο 

πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, 

στοχεύει στη βελτίωση των  δεξιοτήτων  και  της 

απασχολησιμότητας, καθώς και στον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα 

διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του 

θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι 

αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά 

επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευση 

της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς. 

Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει 

διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και 

οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί 

η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της 

εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με 

απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις 

δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. 
 

Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη 
υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 
της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, 
περιλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. 
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4. Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020 

 

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει 

και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική 

πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 

του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το 

πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διαθέτει 1,46 

δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα επτά ετών 

για την ενίσχυση των πολιτιστικών και 

δημιουργικών τομέων της Ευρώπης. Το 

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη θα συνεχίσει 

να απευθύνεται στην οπτικοακουστική 

βιομηχανία μέσα από το υπο-πρόγραμμα MEDIA 

και για τον πολιτιστικό τομέα, μέσω του 

υποπρογράμματος «Πολιτισμός». Επιπρόσθετα, 

στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 

προβλέπεται ένα κοινό δια-τομεακό σκέλος 

(Cross-sectorial strand ) που συμπεριλαμβάνει 

ένα νέο οικονομικό ταμείο εγγυήσεων για τις 

πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.  

 

 
 

Η κατανομή του προϋπολογισμού που έχει 

συμφωνηθεί είναι τουλάχιστον 56% για το υπο-

πρόγραμμα MEDIA, τουλάχιστον 31% για το υπο-

πρόγραμμα πολιτισμός και 13% μέγιστο για το 

δια-τομεακό σκέλος (Cross-sectorial strand). 

Το πρόγραμμα: 

 Διασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή 

πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία 

και ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο της 

Ευρώπης. 

 Συμβάλλει στους στόχους της Ευρώπης 

για ευφυή, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. 

 

 Βοηθά τους πολιτιστικούς και 

δημιουργικούς τομείς να προσαρμοστούν 

στη ψηφιακή εποχή και στην 

παγκοσμιοποίηση. 

 Δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, 

αγορές και ακροατήρια. 

 Οικοδομεί πάνω στην επιτυχία των 

προγραμμάτων MEDIA, MEDIA Mundus και 

Culture. 

 

 

 

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να 

στηριχθεί η ικανότητα του πολιτιστικού και 

δημιουργικού τομέα της Ευρώπης να 

λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο 

και να προωθηθεί τη διακρατική κυκλοφορία 

των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων, 

καθώς και τη διακρατική κινητικότητα των 

πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, ιδίως 

των καλλιτεχνών.  

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 

€38,000,000 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 

50%-60% 

Δικαιούχοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί 

Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 
 

Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος:  

http://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/funding/cooperation-projects-2015_en 
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5. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το 

Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο 

του προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση 

έργων δράσης για το κλίμα. Μέσω του 

υποπρογράμματος LIFE για το περιβάλλον θα 

διατεθούν το 2014 238,86 εκατ. ευρώ για την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων 

για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με 

έμφαση στη διατήρηση της φύσης και της 

βιοποικιλότητας, την αποδοτικότητα των πόρων 

και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και 

πληροφόρηση. 

 

 

Οι γενικοί στόχοι το Προγράμματος LIFE είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Να συμβάλλει στη στροφή προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα. 

 Να βελτιώσει την ανάπτυξη, την 

υλοποίηση και την επιβολή της 

περιβαλλοντικής και κλιματικής 

πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης. 

 Να υποστηρίξει τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής και κλιματικής 

διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, 

συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης 

συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, 

των ΜΚΟ και των τοπικών παραγόντων. 

 Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου 

Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης. 

 

 

 

 

Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το 

πρόγραμμα LIFE θα συμβάλλει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και 

σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 

7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης και 

άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών και σχεδίων 

σχετικών με το περιβάλλον και την κλιματική 

αλλαγή. Το νέο Πρόγραμμα LIFE περιλαμβάνει 

δύο υποπρογράμματα: ένα για το Περιβάλλον 

και άλλο ένα για τη Δράση Κλίμα που θα 

προωθήσουν τους πιο πάνω γενικούς στόχους.  

Το μέρος του «Περιβάλλοντος» του νέου 

προγράμματος καλύπτει τρεις τομείς 

προτεραιότητας: περιβάλλον και αποδοτικότητα 

των πόρων˙ φύση και βιοποικιλότητα˙ και 

περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. 

Το μέρος της “Δράσης για το Κλίμα» καλύπτει το 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής˙ την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή˙ και 

κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το 

πρόγραμμα αποτελείται, επίσης, από μια νέα 

κατηγορία έργων, που χρηματοδοτούνται από 

κοινού, και τα οποία θα λειτουργήσουν σε 

μεγάλη περιφερειακή κλίμακα. Τα έργα αυτά θα 

έχουν ως στόχο την υλοποίηση της 

περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και 

να ενσωματωθούν καλύτερα σε άλλους τομείς 

πολιτικής. O συνολικός προϋπολογισμός του 

προγράμματος ανέρχεται σε 3,456,655,000 ευρώ 

με το ποσοστό της κοινοτικής επιδότησης να 

κυμαίνεται μεταξύ 55-100%. 
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Κατά την τρέχουσα περίοδο υποβάλλονται 

προτάσεις για τα κάτωθι έργα: 

 

(α) Παραδοσιακά έργα που καλύπτουν τις κάτωθι 

θεματικές προτεραιότητες: 

 Περιβάλλον και αποδοτικότητα των 

πόρων. 

 Φύση και Βιοποικιλότητα. 

 Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και 

πληροφόρηση. 

 Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής. 

 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 Κλιματική διακυβέρνηση και 

πληροφόρηση. 

Τα προτεινόμενα «παραδοσιακά» έργα μπορούν 

να έχουν τις κάτωθι μορφές:  

 πιλοτικά έργα΄ 

 έργα επίδειξης΄ 

 έργα βέλτιστων πρακτικών΄ 

 ολοκληρωμένα έργα΄ 

 έργα τεχνικής βοήθειας΄ 

 έργα οικοδόμησης δυναμικού΄ 

 προπαρασκευαστικά έργα΄ 

 έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης 

και διάδοσης΄ 

 οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται για 

την επίτευξη των γενικών στόχων. 

 

(β) Προπαρασκευαστικά έργα που ορίζονται 

κυρίως από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα 

κράτη μέλη για να υποστηρίζουν συγκεκριμένες 

ανάγκες για την ανάπτυξη και υλοποίηση της 

περιβαλλοντικής ή κλιματικής πολιτικής και 

νομοθεσίας της Ένωσης. 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

(γ) Ολοκληρωμένα έργα που υλοποιούν σε 

εκτεταμένη εδαφική κλίμακα, ιδίως 

περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή, εθνική ή 

διεθνική κλίμακα, στρατηγικές ή έργα για το 

περιβάλλον ή το κλίμα, κυρίως στους τομείς της 

φύσης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων 

της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, των 

υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα και του 

μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της 

προσαρμογής σε αυτήν, ενώ παράλληλα 

διασφαλίζεται η συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων και προωθείται ο συντονισμός 

με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική ενωσιακή, 

εθνική ή ιδιωτική χρηματοδοτική πηγή και η 

ενεργοποίησή της, όπως απαιτείται από 

συγκεκριμένη νομοθεσία της Ένωσης για το 

περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία 

αναπτύσσονται δυνάμει άλλων πράξεων της 

Ένωσης ή αναπτύσσονται από τις αρχές των 

κρατών-μελών. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μπορούν να 

υποβάλλουν πρόταση μόνοι τους (coordinating 

beneficiary), ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία 

ενός ή περισσοτέρων φορέων είτε ως εταίροι 

(associated beneficiaries) είτε ως 

συγχρηματοδότες (co-financer). 

 

Προθεσμίες:  

10 Οκτωβρίου (Ολοκληρωμένα Έργα) 

16 Οκτωβρίου (Παραδοσιακά Έργα) 

29 Οκτωβρίου (Προπαρασκευαστικά Έργα) 

Πληροφορίες: 

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

2014/index.htm 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
   

   

Τεύχος  52       10/2014       

Διασυνοριακή Συνεργασία & 

Διασυνοριακός Σχεδιασμός 

 

Συμπληρώνονται 25 χρόνια κοινοτικής 

χρηματοδοτικής υποστήριξης της διασυνοριακής 

συνεργασίας, αρχικά μέσω της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας INTERREG-A, και πιο πρόσφατα το 

2007, μέσω του τρίτου στόχου της πολιτικής 

συνοχής (εδαφική συνεργασία). Σήμερα 

καταγράφονται 12 περίπου διασυνοριακές δομές 

(Ευρω-περιφέρειες, ΕΟΕΣ, ευρωπαϊκά δίκτυα 

πόλεων κ.α.), οι οποίες προωθούν ενεργά τη 

διασυνοριακή συνεργασία. Ωστόσο, παρά την 

αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει σημειωθεί 

υπάρχουν ακόμη αρκετά εμπόδια για την 

υλοποίηση διασυνοριακών αναπτυξιακών 

σχεδίων.  Οι όποιες διασυνοριακές αναπτυξιακές 

στρατηγικές σχεδιάζονται και υλοποιούνται 

αποκλειστικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

εδαφικής συνεργασίας INTERREG μόνο για επτά 

χρόνια. Ακόμη και με τη σύσταση δομών, όπως οι 

Ευρωπεριφέρειες ή οι ΕΟΕΣ, οι διασυνοριακές 

στρατηγικές εξαρτώνται από τα εν λόγω 

προγράμματα που αποτελούν τη βασική πηγή 

χρηματοδοτικής υποστήριξής τους. 

Τί εννοούμε, όμως, με την έννοια του 

διασυνοριακού σχεδιασμού; Σύμφωνα με τον 

Eduardo Medeiros, ερευνητή του Πανεπιστημίου 

της Λισαβόνας, ‘διασυνοριακός σχεδιασμός είναι 

μια ‘συστηματική προετοιμασία και υλοποίηση 

μιας χωρικά προσανατολισμένης πολιτικής σε μια 

παραμεθόρια περιφέρεια με στόχο τη 

δρομολόγηση χωροταξικών αλλαγών για την 

βέλτιστη αξιοποίηση του εδαφικού κεφαλαίου’.  

 

Παρ’ όλα αυτά, αυτή η γεωγραφική προσέγγιση 

δεν θα πρέπει να εννοηθεί ως μια αποτύπωση 

των στόχων των αναπτυξιακών στρατηγικών που 

εκπονούνται από γειτονικές αρχές. Με άλλα 

λόγια, ο διασυνοριακός σχεδιασμός θα πρέπει να 

αποτελεί κάθε φορά βασικό περιφερειακό 

αναπτυξιακό εργαλείο, προσαρμοζόμενος στη 

διασυνοριακή συνεργασία σε μια σειρά 

πολλαπλών διαστάσεων, με αναφορές στην 

κοινωνικο-οικονομική συνοχή, την εδαφική 

ολοκλήρωση, τη θεσμική νομιμοποίηση και την 

περιβαλλοντική αειφορία, για την πλήρη 

αξιοποίηση του δυναμικού των εμπλεκόμενων 

περιφερειών με αποδοτικό και αποτελεσματικό 

τρόπο. 

 

 
 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα διασυνοριακά 

αναπτυξιακά σχέδια θα πρέπει να αποβλέπουν, 

αφενός, στην υπέρβαση εξατομικευμένων/ 

αποσπασματικών  στόχων των διασυνοριακών 

αρχών, αποβλέπονταις σε μια ενιαία 

διασυνοριακή αναπτυξιακή στρατηγική, και 

αφετέρου, στην αναβάθμιση των χρονικά 

περιορισμένων στόχων των 7ετών κοινοτικών 

πρωτοβουλιών τύπου INTERREG προς μια 

μακροπρόθεσμη προοπτική, με ισχυρή θεσμική 

δικτύωση, εναρμονισμένα με 

εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες και 

μακροπεριφερειακές στρατηγικές, αναζητώντας 

πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης και 

ενισχύοντας την αρχή της επικουρικότητας. 
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 Επικοινωνιακή Στρατηγική η οποία 

περιλαμβάνει υλικό έτοιμο να 

χρησιμοποιηθεί από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση για την ευαισθητοποίηση 

του κοινού. Στο υλικό η μόνη παρέμβαση 

που γίνεται από την πλευρά του φορέα 

είναι η προσθήκη του λογοτύπου του και 

η εκτύπωση.  

 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δικτύωσης, η 

οποία αποτελεί έναν εικονικό τόπο 

συνάντησης ειδικών στα θέματα της 

διαχείρισης αποβλήτων από διάφορες 

χώρες. Περιέχει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 

στην οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να 

αναζητήσει  υλικό και πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων ορθών πρακτικών. 

Η Πλατφόρμα είναι ανοιχτή σε 

οποιονδήποτε θέλει να ενταχθεί 

(www.zerowastepro.eu/networking). 

 Οδηγός Χρήσης Υπολογιστή Ρύπων CO2: 

Περιέχει οδηγίες για τη χρήση του 

εργαλείου υπολογισμού ρύπων CO2 των 

Δήμων και Περιφερειών ανάλογα με τις 

πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων 

που εφαρμόζουν.  Ο οδηγός είναι πλέον 

διαθέσιμος και στα ελληνικά, ενώ 

υπάρχει στη διάθεση των 

ενδιαφερομένων και βίντεο με τις οδηγίες 

βήμα προς βήμα.  

Επίσης, στη διάθεση των Σχολείων υπάρχει το 

“Εκπαιδευτικό Πακέτο για την Ανακύκλωση”, το 

οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς με 

σκοπό να τους βοηθήσει να οργανώσουν 

δραστηριότητες πρόληψης, επαναχρησιμο-

ποίησης και ανακύκλωσης μέσα στην τάξη. 

Τέλος, στη διάθεση των επιχειρήσεων υπάρχει η 

“Λευκή Βίβλος για ΜΜΕ και Βιομηχανικές 

Περιοχές”. Το εγχειρίδιο υποστηρίζει τις ΜΜΕ 

στην ενσωμάτωση της διαχείρισης αποβλήτων 

στις διαδικασίες τους (http://www.zerowastepro. 

eu/publications/publication). 

Περισσότερες Πληρφορίες: 

Υπόψιν κας Κρημνιανιώτη Μαίρης 
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 

Σ. Πέτρουλα 3, 13341,  
Άνω Λιόσια 

Τηλ: +30 210 24 86 041-5 
Fax: +30 210 24 86 046 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη:  

Εργαλεία για τη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων 

Μία σειρά από σημαντικά εργαλεία έχουν 

δημιουργηθεί μέσω του έργου “Promoting 

ZEROWASTE” Project (www.zerowastepro.eu) που 

υλοποιεί ο ΕΟΕΣ ‘Εύξεινη Πόλη’ και που 

χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος 

Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος 

2007-2013» κατά 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από 

Εθνικούς Πόρους. Τα εργαλεία που έχουν 

δημιουργηθεί απευθύνονται τόσο στο Δημόσιο 

όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, στοχεύοντας στην 

πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων για 

θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

Στη διάθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

υπάρχουν: 

 Ο Οδηγός Πράσινων Λύσεων για τη 

Διαχείριση Αποβλήτων, στον οποίο οι 

αρμόδιοι φορείς του δημοσίου μπορούν 

να βρουν αναφορές στις διαθέσιμες 

ορθές πρακτικές πρόληψης, 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 

και ανακύκλωσης, οι οποίες έχουν 

εφαρμοστεί τις τελευταίες δεκαετίες 

στις χώρες της ΕΕ. 

 Εκπαιδευτικός Οδηγός για στελέχη της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την 

δυνατότητα οργάνωσης σεμιναρίων 

κατάρτισης για τα στελέχη των Δήμων 

στο θέμα της Πράσινης Διαχείρισης 

Αποβλήτων. 
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Στόχος του ευρωπαϊκού έργου SMILE, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Μεσογειακός  

Χώρος  (MED), αποτελεί η ανάπτυξη και η 

εφαρμογή καινοτόμων  στρατηγικών σχεδίων  και  

δράσεων  για  την υιοθέτηση ενεργειακά 

αποδοτικών  λύσεων  σε αστικές  περιοχές  της 

Μεσογείου. Το έργο αξιοποιεί προηγούμενες  

πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα 

τεχνογνωσία, το απαιτούμενο  κόστος,  καθώς και 

άλλα σχετικά ζητήματα. Μέσα από μια  σειρά  

πιλοτικών δράσεων, το έργο SMILE στοχεύει στην 

προώθηση  στρατηγικών και τη δημιουργία 

κατάλληλων εργαλείων και μηχανισμών για τη  

βελτίωση της  ενεργειακής απόδοσης των 

διαδικασιών διανομής εμπορευμάτων σε  αστικές 

περιοχές (urban  logistics) της Μεσογείου, 

επιτυγχάνοντας, παράλληλα, μείωση των 

εκπεμπόμενων αέριων ρύπων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πειραιά ως 

Επικεφαλής Εταίρος του έργου θα υλοποιήσει 2 

πιλοτικές ενέργειες: Την τοποθέτηση αυτόματων 

βυθιζόμενων μπαρών (ως ICT Tools) σε 2 

επιλεγμένα σημεία της πόλης, με τη δημιουργία 

των αντίστοιχων εσοχών επί των πεζοδρομίων  

για την εξυπηρέτηση των τοπικών εμπορικών 

επιχειρήσεων, τα οποία μελλοντικά θα επεκτείνει 

σε όλο το κέντρο της πόλης, καθώς και τον 

ανασχεδιασμό των δρομολογίων των οχημάτων 

καθαριότητας του Δήμου για την αποκομιδή των 

απορριμμάτων της πόλης (waste management), 

ώστε να πραγματοποιείται εξοικονόμηση 

ενέργειας, μείωση των αέριων ρύπων και 

βελτίωση του κυκλοφοριακού στον Πειραιά.  

Πληροφορίες: 

Δήμος Πειραιά 

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

Υπόψιν κας Μαρίας Πούλου 

τηλ.:  210 4199845   

Ιστοσελίδα έργου: http://smile-urbanlogistics.eu/ 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα  
 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 

Δήμος Πειραιά:  

SMILE 

(Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας 

MED)  

 

Στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς διοργανώθηκε στις 22 

Σεπτεμβρίου τ.ε., η 4η συνάντηση των εταίρων 

του ευρωπαϊκού έργου SMILE - Smart green 

Innovative urban Logistics for Energy efficient 

Mediterranean Cities. Αντικείμενο της συνάντησης 

ήταν οι «Πολιτικές και Στρατηγικές για Έξυπνες 

Καινοτόμες Δράσεις Διαχείρισης Αστικής 

Εφοδιαστικής με Στόχο Πράσινες και Ενεργειακά 

Αποδοτικές Πόλεις στην Περιοχή της Μεσογείου». 

Στη συνάντηση συμμετείχαν με παρουσιάσεις, 

αλλά και με παρεμβάσεις στο στρογγυλό τραπέζι 

οι ακόλουθοι φορείς: Δήμος Πειραιά, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, 

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, ΙΤS Hellas, 

ΠΕΣΥΔΑΠ, Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματιών 

Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής, Σωματείο 

Ελαφρών Φορτηγών Πειραιά, Ομοσπονδία 

Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, Σταθμός 

Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ), 

Navigate Ltd, καθώς και ιδιώτες που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

εμπορευματικών μεταφορών.  
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Στο Συνέδριο, συμμετείχαν με παρουσιάσεις και 

εισηγήσεις, καθηγητές και ερευνητές 

Πανεπιστημίων της Ευρώπης, του Καναδά και της 

Αυστραλίας, εκπρόσωποι Ερευνητικών 

Ινστιτούτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

κοινωνικοί φορείς και εκπαιδευόμενοι. Τα μέλη 

της Ομάδας Έργου του ελληνικού Δήμου  

συμμετείχαν με παρουσίαση της έρευνας που 

εκπόνησαν με αντικείμενο την καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την 

πολυγλωσσία/ πολυπολιτισμικότητα στην πόλη, 

την πολιτική που ακολουθείται ως προς την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους 

αλλοδαπούς/μετανάστες και τη γενικότερη 

διευκόλυνσή τους στην καθημερινή ζωή. Επίσης, 

συμμετείχαν σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 

και σε εργαστήρια (workshops).  

Στη διάρκεια των δύο ημερών του Συνεδρίου 

αναπτύχθηκαν θέματα από διακεκριμένους 

επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι 

παρουσίασαν επιλεγμένες εισηγήσεις υψηλού 

επιστημονικού ενδιαφέροντος και αρτιότητας και 

πορίσματα ερευνών, για το παρόν και το μέλλον 

της πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας 

στις πόλεις της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Οι 

συμμετέχοντες παρουσίασαν προγράμματα και 

καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στις πόλεις 

και στις χώρες τους, ενώ μικροί πολύγλωσσοι 

μαθητές παρουσίασαν την εμπειρία τους κατά 

την προσαρμογή τους στα σχολεία του Λονδίνου. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού 

Γρ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής 

και Διαφάνειας  

Υπόψιν κας Ιωάννας Λεγάκη 

τηλ.:  213-2023681 Fax 210-2611683   

Ιστοσελίδα έργου: www.urbanlanguages.eu 
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Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού:  

LUCIDE 

(Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013)  

 

Σε Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Το μέλλον της 

Πολυγλωσσικής Πόλης” που διοργάνωσε το 

London School of Economics and Political Science σε 

συνεργασία με το Languages Company στο Λονδίνο 

στις 10-11 Σεπτεμβρίου 2014 συμμετείχε 

αντιπροσωπεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-

Καματερού. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με 

την ευκαιρία ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο 

«Languages in Urban Communities – Integration and 

Diversity for Europe (LUCIDE)», στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση.  

Το LUCIDE είναι ερευνητικό έργο που σκοπό έχει 

τη δικτύωση ξένων πόλεων με θέμα τη σημασία 

της πολυγλωσσίας στον 21ο αιώνα. Αντικείμενο 

προς εξέταση για κάθε πόλη που συμμετείχε στο 

δίκτυο, αποτέλεσε ο τρόπος εκμάθησης της 

τοπικής γλώσσας από τους μετανάστες της 

περιοχής, η υφιστάμενη, καθώς και η 

προγραμματισμένη πρακτική που θα ακολουθήσει 

ο φορέας στο θέμα της γλωσσικής και 

γενικότερης ένταξης των μεταναστών. Στο δίκτυο 

συμμετείχαν 14 φορείς από την Ε.Ε., μεταξύ των 

οποίων ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού 

και 2 από Τρίτες Χώρες.  

 

 

http://www.urbanlanguages.eu/
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Ταχύτερες Σιδηροδρομικές Συνδέσεις 

 

Ο φιλόδοξος στόχος του έργου του 

Νοτιοανατολικού  Άξονα Μεταφορών (South East 

Transport Axis – SETA) είναι να προσφέρει πιο 

γρήγορες και ανταγωνιστικές σιδηροδρομικές 

συνδέσεις για επιβάτες και φορτία από την 

Κεντρική Ευρώπη στους λιμένες της Βόρειας Αδρι- 

ατικής και από εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια. 

Αυτό σκοπεύει να το κάνει μέσω οργανωτικών 

βελτιώσεων, πιο αποδοτικής χρήσης της 

υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής και 

επενδύσεων μικρής κλίμακας, αντί τεράστιων 

δαπανών. Για το σκοπό αυτό, η εταιρική σχέση 

SETA περιλαμβάνει μεγάλο φάσμα περιφερειακών 

και εθνικών αρχών, που αντιπροσωπεύουν μια 

πολυ-τομεακή κοινοπραξία που μπορεί να  

αξιοποιήσει την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τις 

δεξιότητες της περιφέρειας με συμπληρωματικό 

τρόπο. Έχοντας ένα κοινό όραμα και στρατηγική, 

11 εταίροι από έξι χώρες μεταξύ της 

Βιέννης/Μπρατισλάβας και των λιμένων της 

Βόρειας Αδριατικής, Ριέκα, Koper και Monfalcone, 

λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ μέσω του 

προγράμματος διακρατικής συνεργασίας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

 

 

Οι υφιστάμενες υπηρεσίες μεταφορών κατά 

μήκος του διαδρόμου SETA δεν μπορούν να 

ανταγωνιστούν τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων. Με 

χρόνο ταξιδιού, για παράδειγμα, που ξεπερνά τις 

έξι ώρες μεταξύ Ζάγκρεμπ και Βιέννης, οι 

υπάρχουσες σιδηροδρομικές συνδέσεις είναι πιο 

αργές κατά δύο και περισσότερες ώρες σε σχέση 

με το αυτοκίνητο για το ίδιο ταξίδι. Η βελτίωση 

της ποιότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών 

στην περιφέρεια είναι απαραίτητη προκειμένου 

να υπάρξει μια ελκυστική εναλλακτική για 

μετακινούμενους για λόγους εργασίας και 

τουρίστες, καθώς και για επιχειρήσεις που επί 

του παρόντος εξαρτώνται από ιδιωτικά οχήματα 

ή φορτηγά. Μέσω του έργου, εντοπίστηκαν τα 

βασικά οργανωτικά και σε επίπεδο υποδομών 

προβλήματα κατά μήκος του υφιστάμενου 

σιδηροδρομικού διαδρόμου που συνδέει τη 

Βιέννη/Μπρατισλάβα μέσω Δυτικής Ουγγαρίας με 

τους λιμένες της Βόρειας Αδριατικής και ξεκίνησε 

το έργο της ανάπτυξης κατάλληλων λύσεων. 

Το έργο SETA κατέδειξε ότι είναι δυνατόν να 

γίνουν βελτιώσεις χωρίς να δαπανηθούν 

υπέρογκα ποσά χρημάτων. Μέσω της εφαρμογής 

οργανωτικών μέτρων και επιλεγμένων 

επενδύσεων μικρής κλίμακας στις υφιστάμενες 

υποδομές, είναι δυνατή όχι μόνο η παροχή 

καλύτερων υπηρεσιών στους κατοίκους των 

περιοχών κατά μήκος του διαδρόμου SETA αλλά 

και η βελτίωση της ποιότητάς τους για 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Πληροφορίες:  
http://www.seta-project.eu/index.php/start 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Βιώσιμοι Τόποι 

(Παρίσι, 1 Οκτωβρίου) 

 

Η εν θέματι εκδήλωση φιλοδοξεί να καλύψει όλες 

τις θεματικές που αφορούν τα ΣΔΙΤ για ενεργειακά 

αποδοτικά κτίρια. Πρωταρχικός στόχος της 

εκδήλωσης είναι να συγκεντρώσει όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό τη διάχυση 

βέλτιστων πρακτικών αλλά και αναπτυξιακών 

σχεδίων. 

 

Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση στοχεύει να 

αποτελέσει σημείο αναφοράς για ενδιαφερόμενους 

φορείς που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφόρηση για ερευνητικά έργα και 

πρωτοβουλίες καθώς και για αναζήτηση εταίρων. 

 

Πληροφορίες: 

http://sustainable-places.eu/ 

11η Παγκόσμια Σύνοδος Metropolis 

Πόλεις για Όλους 

(Hydrabad-Ινδία, 1 Οκτωβρίου) 

Η αστική ισότητα (φτώχεια και κοινωνική ένταξη), η 

διακυβέρνηση (συμμετοχή των πολιτών), τα 

οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστούν 

τις βασικές θεματικές της 11ης παγκόσμιας συνόδου 

του διεθνούς δικτύου Metropolis. 

 

Η σύνοδος αποτελεί μια ευκαιρία να 

εισακουστούν οι αιρετοί εκπρόσωποι 

μητροπολιτικών κέντρων που εδώ και 30 χρόνια 

συμμετέχουν ενεργά στο Metropolis. 

 

Πληροφορίες: 

http://hyderabad2014.metropolis.org/     
 

   12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών 

και Πόλεων 

(Βρυξέλλες, 6-9 Οκτωβρίου 2014) 
 

Η συνάφεια των περιφερειακών στρατηγικών 

(έξυπνη εξειδίκευση, ψηφιακή ατζέντα, 

υποστήριξη ΜΜΕ, οικονομία χαμηλής 

κατανάλωσης διοξειδίου του άνθρακα, 

εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη κ.α.), η 

κατάρτιση (ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 

εργαλείων στη διαχείριση προγραμμάτων) και η 

 
εδαφική συνεργασία (νέα προγράμματα Interreg, 

Espon, Urbact, Interact) αποτελούν τις κύριες 

θεματικές της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Περιφερειών και Πόλεων. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/o
d2014/index.cfm 
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Η εκδήλωση παρέχει την ευκαιρία στις τοπικές 

αρχές και τα δίκτυά τους να ανταλλάξουν 

πρακτικές με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή 

αναγνώριση του ρόλου των δημοσίων 

υπηρεσιών και της έννοιας της επικουρικότητας.  

 

Πληροφορίες: 

http://www.cco-nantes.org/mosaique/third-

nantes-meeting-public-services 

 

Νησιωτικότητα και Αστικό Αρχιπέλαγος 

(Κοπεγχάγη, 21-25 Οκτωβρίου) 

 

Το εν θέματι συνέδριο διερευνά το βαθμό στον 

οποίο η νησιωτικότητα επηρεάζει την αστική 

ανάπτυξη, τα κοινά χαρακτηριστικά των 

νησιωτικών δήμων παγκοσμίως και τις 

ευκαιρίες που παρέχει η νησιωτικότητα για τις 

 

αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

Πληροφορίες: 

http://www.islanddynamics.org/islandcities.html 

αποφάσεων συνιστούν προκλήσεις για τις 

σύγχρονες πόλεις αλλά και οδηγούν σε νέες ευ- 

 

Παγκόσμια Σύνοδος των Περιφερειών  

για το Κλίμα 

(Παρίσι, 10-11 Οκτωβρίου) 
 

Υπό την αιγίδα της μη κυβερνητικής οργάνωσης 

R20 Regions of Climate Action, πραγματοποιείται 

στη Γαλλία η παγκόσμια σύνοδος των 

περιφερειών για την κλιματική αλλαγή. Η εν λόγω 

σύνοδος θα κινητοποιήσει περιφέρειες, πόλεις, 

επιχειρήσεις, επενδυτές και πανεπιστήμια για την 

εκπόνηση μιας κοινής διακήρυξης δέσμευσης σε 

μια σειρά περιβαλλοντικών δράσεων ενόψει της 

διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα που 

θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το προσεχές 

έτος.  

  

Πληροφορίες: 

http://regions-climate.org/en/ 

 

Επικουρικότητα  

και παροχή Δημοσίων Υπηρεσιών 

(Ναντ, 16-17 Οκτωβρίου) 

 

Από το 2012 αυτές οι ετήσιες εκδηλώσεις στη 

Ναντ υπογραμμίζουν τον κρίσιμο ρόλο των 

δημοσίων υπηρεσιών ως ένα από τα θεμέλια του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, καθώς 

συμβάλλουν στη δημιουργία πλούτου και θέσεων 

απασχόλησης, στην ανταγωνιστικότητα και στην 

κοινωνική και εδαφική συνοχή. 
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Κινητικότητα και Έξυπνες Πόλεις 

(Ρώμη, 27-29 Οκτωβρίου) 
 

Βασικός στόχος του εν θέματι διεθνούς συνεδρίου 

είναι να παρέχει μια πλατφόρμα για την 

ανταλλαγή ιδεών και την παρουσίαση 

πρωτοποριακών καινοτομιών και τεχνολογιών για 

βιώσιμες λύσεις. 

 
 

Το εν λόγω Φόρουμ αποτελεί μια μοναδική 

ευκαιρία για την ενεργοποίηση της τριπλής έλικας 

της πανεπιστημιακής έρευνας, της βιομηχανίας 

και της κεντρικής διοίκησης, προσανατολισμένης 

στην έξυπνη ανάπτυξη με την υποστήριξη των 

ΤΠΕ. 

Πληροφορίες: 

http://mobilityiot.org/2014/show/home 

 

Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην 

Ευρώπη 

(Λειψία, 27-29 Οκτωβρίου) 
 

Η Euregia επιβεβαιώνει για ένατη χρονιά ότι 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως ευρωπαϊκή 

πλατφόρμα για την τοπική και περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

 

 

Προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν την 

απασχόληση, την ενέργεια, την κλιματική 

προστασία, την αγροτική ανάπτυξη, την περιφε- 

ρειακή  διαχείριση, τον περιφερειακό σχεδιασμό,  

   
 

τον αστικό σχεδιασμό κτλ. εκτίθενται και 

αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων και 

εργαστηρίων. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.euregia-leipzig.com/ 

 

4ο Φόρουμ για το Μέλλον των Πόλεων 

 (Μόναχο, 30-31 Οκτωβρίου) 
 

Το ετήσιο φόρουμ για το Μέλλον των Πόλεων 

συγκεντρώνει δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, 

χωροτάκτες, ερευνητές και εκπροσώπους της 

κοινωνίας πολιτών και του ιδιωτικού τομέα προ - 

 

 

κειμένου να συζητηθούν οι κύριες προκλήσεις 

αλλά και πρακτικές για την αστική ανάπτυξη. 

Πληροφορίες: 

http://www.futureofcitiesforum.com/ 

 

Απλούστευση της τοπικής διοίκησης 

(Μπολόνια, 30-31 Οκτωβρίου) 

 

Το Παρατηρητήριο για την Τοπική Αυτονομία και 

το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και 

Περιφερειών διοργανώνουν συνέδριο με θέμα τις 

   

 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη διοικητική 

οργάνωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών 

της ΕΕ. 

Πληροφορίες: 

http://www.ola-

europe.com/en/colloques/conference-in-bologna-
3031-october-2014/ 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ:  

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να 

βοηθήσει την Κεφαλλονιά 

 

Ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, κ. 

Johannes Hahn, ανακοίνωσε πακέτο ενίσχυσης 

ύψους περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο 

προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

τη Σαρδηνία (Ιταλία), την Κεφαλλονιά (Ιόνια 

Νησιά, Ελλάδα), τη Σλοβενία και την Κροατία 

μετά από μια σειρά φυσικών καταστροφών που 

έπληξαν τις περιοχές αυτές στα τέλη του 2013 

και στις αρχές του 2014. Πιο συγκεκριμένα, 3,7 

εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την Ελλάδα, 

προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των 

επιπτώσεων του σεισμού και των μετασεισμών 

στην Κεφαλλονιά και τα Ιόνια Νησιά στο 

διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014.  

Το σύνολο των ετήσιων κονδυλίων που 

διατίθενται από το Ταμείο Αλληλεγγύης για το 

2014 ανέρχεται σε 530,604 εκατ. ευρώ (500 

εκατ. ευρώ σε τιμές του 2011). Προκειμένου να 

ληφθεί υπόψη η χαμηλότερη ετήσια 

χρηματοδότηση που θεσπίστηκε το 2014 (500 

εκατ. ευρώ συν τυχόν υπόλοιπο από το 

προηγούμενο έτος, σε σύγκριση με 1 δισ. ευρώ 

προηγουμένως) και για να αποφευχθεί η 

πρόωρη εξάντληση των κονδυλίων, η μέγιστη 

χρηματοδοτική συνεισφορά για μια συγκεκριμένη 

καταστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο 

τρίτα της ετήσιας χρηματοδότησης του Ταμείου 

- 353,736 εκατ. ευρώ για το 2014. 
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Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΤΑΕΕ) συστάθηκε με σκοπό να στηρίξει τα κράτη 

μέλη και τις υποψήφιες χώρες, προσφέροντας 

χρηματοδοτική ενίσχυση μετά από μεγάλες 

φυσικές καταστροφές. Το Ταμείο ιδρύθηκε μετά 

τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν την 

Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002. 

Ο αναθεωρημένος κανονισμός για το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε 

ισχύ στις 28 Ιουνίου τ.ε. και απλουστεύει τους 

ισχύοντες κανόνες, ώστε η ενίσχυση να 

καταβάλλεται ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν. 

Η χρήση προκαταβολών θα καταστεί δυνατή για 

πρώτη φορά για τα κράτη μέλη το 2015. 

 

Πληροφορίες: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

948_el.htm 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής 

Δημοκρατίας 2014 

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται 

η ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του 

Συμβουλίου της Ευρώπης «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Τοπικής Δημοκρατίας» (13-19 Οκτωβρίου) με 

θέμα τη «Συμμετοχική Δημοκρατία: Μοιράζομαι, 

Προτείνω, Αποφασίζω». Οι ευρωπαϊκοί δήμοι 

καλούνται να σχεδιάσουν στοχευμένα 

προγράμματα και δραστηριότητες σύμφωνα με 

τις προτεραιότητές τους. Ειδικότερα, η νεολαία 

θα πρέπει να  ενημερωθεί  για  τα  δημοκρατικά  
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της τρέχουσας προγραμματικής περιόδους 

2014-2020. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δημοσίευσε πρόσφατα μελέτη 

αναφορικά με τον ενισχυμένο ρόλο των πόλεων 

στην ενωσιακή πολιτική συνοχής. Σκοπός της εν 

λόγω μελέτης είναι να παρέχει στους 

ενδιαφερόμενους έναν οδικό χάρτη και 

συμβουλές για την επιτυχή αξιοποίηση των 

εργαλείων της νέας πολιτικής συνοχής στα 

αστικά κέντρα. Μάλιστα, οι συντάκτες της 

μελέτης προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για την 

παρακολούθηση της προόδου των πόλεων. 

Καίτοι, ωστόσο, αναγνωρίζεται ο σημαίνων 

ρόλος των πόλεων στην περιφερειακή πολιτική 

της ΕΕ, τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή τους 

στο σχεδιασμό των Συμφώνων Εταιρικής Σχέσης 

των κρατών-μελών της ΕΕ είναι πενιχρά και ο 

μόνος τρόπος για να συμμετάσχουν στα νέα 

προγράμματα είναι μέσω δικτύων ή εταίροι σε 

έργα. 

 

 

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/S

TUD/2014/529075/IPOL_STU(2014)529075_EN.pdf 

 
 

 

δικαιώματα και υποχρεώσεις της και για τους 

τρόπους συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις. Οι 

προτεινόμενες θεματικές ιδέες για το σχεδιασμό 

των σχετικών δράσεων αφορούν μεθόδους 

διαβούλευσης, καλλιέργειας συμμετοχικής 

κουλτούρας μεταξύ των νέων, συμμετοχής 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ηλεκτρονικής 

δημοκρατίας και κοινοτικού ακτιβισμού. 

Πληροφορίες: 

http://www.congress-eldw.eu/en/page/117-

presentation.html 

Ο ρόλος των Πόλεων στην Πολιτική 

Συνοχής της ΕΕ, 2014-2020 

 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της ΕΕ για τα διαρθρωτικά ταμεία, θα διατεθούν 

περίπου 330 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες δράσεις 

στο πεδίο της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. 

Αυτό υποδηλώνει τον ενεργό ρόλο που θα 

πρέπει να αναλάβουν οι πόλεις και γενικότερα 

οι αστικές περιοχές στην περιφερειακή 

ανάπτυξη και στη νέα πολιτική συνοχής της ΕΕ 
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Καινοτομία και Πράσινη Ανάπτυξη 

 

Η φθινοπωρινή έκδοση του 50ου τεύχους του 

περιοδικού PANORAMA περιλαμβάνει την 

αποκλειστική συνέντευξη του Επίτροπου κ. Γ. 

Χαν, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στις 

αλλαγές που επήλθαν στην πολιτική συνοχής 

της ΕΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

Επίσης, στο εν λόγω τεύχος αναλύεται σε βάθος 

η 6η Έκθεση για τη Συνοχή και ο τρόπος με τον 

οποίο η πολιτική συνοχής συμβάλλει στην έξοδο 

από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα, για την 

περίπτωση της χώρας μας, φιλοξενείται 

συνέντευξη του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων, κ. Γ. 

Γιαννούση, ο οποίος εξηγεί διεξοδικά την 

προετοιμασία της Ελλάδας για τη νέα 

προγραμματική περίοδο. 

Τέλος, γίνεται ειδική μνεία στη 

Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής-

Ιονίου και το νέο διακρατικό πρόγραμμα Interreg 

για την Αδριατική και το Ιόνιο που θα 

χρηματοδοτήσει τις σχετικές δράσεις. 

 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof

fic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf 

 

 
 

Τα κράτη-μέλη μειώνουν τον 

προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την 

Ανάπτυξη και Απασχόληση, και 

Καινοτομία 

Τα κράτη μέλη πιέζουν για περικοπές στο σχέδιο 

προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2015, σε 

αντίθεση με τις κύριες προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον προϋπολογισμό 

 που καλύπτει την ανάπτυξη και την 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της ανερ-

γίας των νέων, κόβονται €1.3 δισεκατομμύρια σε 

πληρωμές. 

 

Όσον αφορά τον τομέα της Έρευνας, περικοπή 

ύψους 10% θα επηρεάσει 600 έργα με 

περισσότερους από 7000 συμμετέχοντες, εκ των 

οποίων περίπου 1.400 είναι ΜΜΕ. Τα στοιχεία 

αυτά παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο από τον Επίτροπο Προϋπολογισμού 

Jacek Dominik στις 17 Σεπτεμβρίου τ.ε. Εκτός 

από τις πολιτικές προτεραιότητας που 

πλήττονται, οι χώρες που πιέζουν για 

περικοπές στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., όπως 

το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία ή η Γερμανία, 

έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του. 

Αυτές οι χώρες είναι και οι κύριοι δικαιούχοι των 

ερευνητικών προγραμμάτων που πλήττονται 

από τις εν λόγω περικοπές. Σύμφωνα με τις 

τροποποιήσεις του Συμβουλίου, στην πρόταση 

της Επιτροπής, οι μεγαλύτερες περικοπές που 

ζήτησαν τα κράτη μέλη αφορούν την ενότητα 

«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση».  

Πληροφορίες:  

http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-

2020/member-states-slash-eu-budget-growth-
and-jobs-innovation-308593 
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Τοπικές Πρωτοβουλίες για τη 

Χρηματοδότηση Πόλεων & 

Περιφερειών 

 

Το Παγκόσμιο Ταμείο για την Ανάπτυξη των 

Πόλεων συστήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 από 

τα διεθνή δίκτυα Metropolis και το Ηνωμένο 

Δίκτυο Τοπικών Αρχών (UCLG) προκειμένου να 

προσανατολίσει τις τοπικές αρχές και τα δίκτυά 

τους σε χρηματοδοτικές λύσεις για την αειφόρο 

αστική ανάπτυξη. Λειτουργώντας ως ένα 

επιχειρησιακό εργαλείο, το εν λόγω Ταμείο 

υποστηρίζει τεχνοκρατικά τις τοπικές αρχές, 

κατευθύνοντας το τοπικό οικονομικό δυναμικό 

τους στις κατάλληλες χρηματοδοτικές πηγές για 

τη στήριξη στρατηγικών αστικής ανάπτυξης. 

Επίσης, υποστηρίζει το σχεδιασμό και την 

εκπόνηση στρατηγικών για μακροπρόθεσμη 

οικονομική βιωσιμότητα των σχετικών έργων.  

 

 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε πρόσφατα μια 

διεθνής εκστρατεία για την οικονομική στήριξη 

των πόλεων και δημοσιεύθηκε, ειδικά για τις 

ευρωπαϊκές τοπικές αρχές, οδηγός για πράσινες 

χρηματοδοτήσεις. 

Πληροφορίες: 

http://www.fmdv.net/fileadmin/templates/EN-
sept-pdf.pdf 

Επενδύσεις στις πόλεις της περιφέρειας  

στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 

 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τις Αστικές 

Υποθέσεις του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ 

δημοσίευσε πρόσφατα μελέτη που αφορά τις 

οικονομικές επιδόσεις 124 πόλεων και 31 

πρωτευουσών της Ευρώπης. Οι 124 πόλεις που 

κινούνται στις περιφέρειες των κρατών 

αναδεικνύονται ως καταλύτες για την ανάπτυξη 

των εθνικών οικονομιών τους.  

 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι 

πρωτεύουσες και οι περιφερειακές πόλεις 

συνεισφέρουν στο 56% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ με 

την συνεισφορά των πρωτευουσών να 

κυμαίνεται στο 23% και των υπολοίπων πόλεων 

στο 33%! 
 

Πληροφορίες: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/%CE

%A4%CE%B1%20%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE

%B1%CF%86%CE%AC%20%CE%BC%CE%BF%CF%85/Do
wnloads/Second_Tier_Cities.pdf 
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Διεθνή Θέματα  

 

Παγκόσμια Ημέρα των Πόλεων 

 

Πέρυσι, κατά τη διάρκεια της 68ης Συνόδου 

της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 

Εθνών αποφασίστηκε η καθιέρωση της 

Παγκόσμιας Ημέρας των Πόλεων, η οποία 

ορίστηκε να είναι η 31η Οκτωβρίου. 

 

 

Κατά το φετινό πρώτο εορτασμό, με βασικό 

θέμα Καλύτερη Πόλη, Καλύτερη Ζωή-

Ποδηγετώντας Αστικούς Μετασχηματισμούς, 

αναμένεται να αναδειχθούν τα ζητήματα της 

παγκόσμιας αστικοποίησης και η 

ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών για την αξιοποίηση των ευκαιριών 

και την αντιμετώπιση των προκλήσεων για 

ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον. 

 

Πληροφορίες:  

http://unhabitat.org/world-cities-day/ 
 

Η Παγκόσμια Αστικοποίηση σε Αριθμούς 

 

Τον περασμένο Ιούνιο το αρμόδιο γραφείο για τον 

Πληθυσμό του Τμήματος Οικονομικών και 

Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών 

δημοσίευσε τις εκτιμήσεις του για την 

πληθυσμιακή εξέλιξη των αστικών και αγροτικών 

περιοχών του πλανήτη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έκθεσης, το 

Τόκιο (38 εκατ.), το Δελχί (25 εκατ.) και η Σαγκάη 

(23 εκατ.) αποτελούν τις πληθυσμιακά 

μεγαλύτερες πόλεις παγκοσμίως. Τα στοιχεία των 

Ηνωμένων Εθνών καταγράφουν 28 μεγαλουπόλεις 

(οι 16 εξ αυτών βρίσκονται στην Ασία, 4 στη 

Λατινική Αμερική, 3 σε Αφρική και Ευρώπη και 2 

στη Β. Αμερική). Η Ινδία και η Κίνα συγκεντρώνουν 

το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού (758 εκατ.). 

 

 Πληροφορίες:  

http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-
Highlights.pdf 
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Η στρατηγική προβλέπει επίσης ορισμένα 

προγράμματα δράσης, γνωστά ως "εμβληματικές 

πρωτοβουλίες", σε επτά τομείς που θεωρούνται 

κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης: καινοτομία, 

ψηφιακή οικονομία, απασχόληση, νεολαία, 

βιομηχανική πολιτική, φτώχεια και 

αποτελεσματική χρησιμοποίηση των φυσικών 

πόρων. Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχουν επίσης 

ενταχθεί στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τον 

κύκλο συντονισμού των οικονομικών και 

δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, 

που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, διεξάγονται συζητήσεις 

μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις 

ευρύτερες προτεραιότητες της Ένωσης, τα 

κράτη μέλη αναλαμβάνουν ετήσιες δεσμεύσεις 

και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει 

συστάσεις για κάθε κράτος μέλος χωριστά, οι 

οποίες εγκρίνονται σε ανώτατο επίπεδο από 

τους πρωθυπουργούς των κρατών μελών στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι συστάσεις αυτές 

ενσωματώνονται στη συνέχεια στις πολιτικές 

και τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. 

Κατά συνέπεια, οι συστάσεις ανά κράτος μέλος, 

μαζί με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συνιστούν 

σημαντικά εργαλεία εφαρμογής της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020». Μετά την παρέλευση τεσσάρων 

ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την 

επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

και η πρότασή της αυτή έγινε δεκτή από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20-21 Μαρτίου 2014. 

Στις 5 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε 

ανακοίνωση με τίτλο «Απολογισμός της 

στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπ-

τυξη», συνάγοντας προκαταρκτικά συμπεράσ-

ματα από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της 

στρατηγικής. Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα 

και σε ένα πλαίσιο σταδιακής ανάκαμψης της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι πλέον καιρός να 

ξεκινήσουμε το σχεδιασμό της στρατηγικής για 

τα επόμενα έτη. 

Προθεσμία: 31 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/europe2020/public-

consultation/index_el.htm 

 

 

 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’ 

 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» παρουσιάστηκε 

τον Μάρτιο του 2010 ως η στρατηγική της ΕΕ για 

την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αποσκοπεί στη 

δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

οικονομίας, βασισμένης στη γνώση, 

διατηρώντας παράλληλα το μοντέλο της 

κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και 

βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η 

στρατηγική σχεδιάστηκε ως μια εταιρική σχέση 

ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της με στόχο 

την προώθηση της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

είναι δομημένη με βάση πέντε πρωταρχικούς 

στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της 

έρευνας και της ανάπτυξης, του κλίματος και 

της ενέργειας, της εκπαίδευσης και της 

καταπολέμησης της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού.  
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http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EL:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed Projects: 

Why and How? 

Ημερομηνία: 6-8 Οκτωβρίου 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5575 

 

Main Principles of EU Environmental Law 

Ημερομηνία: 9-10 Οκτωβρίου 

Τόπος: Λουξεμβούργο 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5491 

 

Implementation of Partnership Principle in 

Programming of the Home Affairs Funds 2014-2020 

Ημερομηνία: 9-10 Οκτωβρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5559 

 

Public Sector Contract Management for Public-Private 

Partnerships (PPP) and other Complex Public 

Procurements: Realising Value for Money in the 

Contract Execution Phase 

Ημερομηνία: 13-14 Οκτωβρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5407 

Europe on the Internet - Finding your Way through 

the European Information Jungle 

Ημερομηνία: 16-17 Οκτωβρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5507 

 

CAP 2014: Administrative Challenges for Direct 

Payments, Market Measures and Rural Development 

Ημερομηνία: 20-21 Οκτωβρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5606 

 

Edition 2014+: How to Select and Develop a 

Convincing Project Strategy for EU 2020 Funding: 

Dos and Donts for Local and Regional Actors 

Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5484 

 

Procedures and Strategies of Litigation before the 

Court of Justice of the European Union 

Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου 

Τόπος: Λουξεμβούργο 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5500 

 

European Public Procurement, Public-Private 

Partnerships (PPP) and Concessions 

Ημερομηνία: 20-21 Οκτωβρίου 

Τόπος: Ντουμπρόβνικ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5405 

 

Successful Preparation and Implementation of 

Twinning Projects 

Ημερομηνία: 23-24 Οκτωβρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5470 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

The Future of Cities and Regions  

Simulation, Scenario and Visioning, Governance 

and Scale 
 

 

 

Σελ.260 

L.Bazzanella, L. Caneparo, F. Corsico, G. Roccasalva 

(επιμ.) 

Εκδ. Springer, 2014 

 

Το παρόν έργο κάνει μια επισκόπηση των 

πληροφοριακών μοντέλων και επικοινωνιακών 

εργαλείων για την προβολή των μελλοντικών 

επιπτώσεων των διαφορετικών πολιτικών και 

σχεδιαστικών στρατηγικών σε περιφερειακό και 

αστικό επίπεδο στο πλαίσιο της εξέτασης 15 

βέλτιστων πρακτικών.  
 

Future Cities (All That Matters) 

 

 

ΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Σελ.160 

C. Ween 

Εκδ. Hodder & Stoughton, 2014 

 

 

Η  αποτύπωση των βασικών προκλήσεων της 

αναμενόμενης ανάπτυξης των παγκόσμιων πόλεων 

τις επόμενες δεκαετίες αποτελεί το βασικό 

αντικείμενο των Πόλεων του Μέλλοντος. Η  

μεγαλύτερη πρόκληση συνίσταται στην αναζήτηση 

μιας ισορρροπίας μεταξύ της αντιμετώπισης των 

προβλημάτων στις υποδομές των πόλεων και της 

απαίτησης για βιώσιμες λύσεις και μέτρα για τον 

μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 

Αυτό βέβαια έχει προεκτάσεις στις συμπεριφορές 

και νοοτροπίες του πληθυσμού των αστικών 

κέντρων και το στοίχημα των τοπικών αρχών είναι 

η προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής που αξιοποιεί 

με αποδοτικό τρόπο τους υπάρχοντες πόρους. 
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Ε λλην ική

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 

 
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 

Τηλ.: 213 136 4710 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
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. 

:  
http://www.ct.ingv.it/vamosseguro/ 
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 ( , 3-6 ) 
 

π        
   π     

     π  - 

 

 

 

 .  
 

: 
http://citiesandports2014.aivp.org/en/ 

     
Metropolis 2014 

 ( , 3-7 ) 

      
Metropolis       
π    .   
π  π      

    π   π   π   ,  

 

   ,    

Metropolis,   π   

π      
 π  π    

π . 
: 

http://www.metropolis2014.eu/ 

 

    Α  

   ( , 5-8 ) 

 

       
 Eurocities     
    π  

   π .   

      
,  π   
 π      

,  π    
     

π π      . 
 

: 

http://eurocities2014.eu/ 

 

   π   
  Α  

 ( , 5-7 ) 
 

Η    π   
π π   π     

 π  π    . π  
      

π     π   
π   π   π   
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   Α   
  

( π , 10-11 ) 

 

    π , 
  π     

 π ,         
 

 

   : π  
, π  , π  π  

 , π  , π  
 . 

 

: 
http://www.smartcitiesdubai.com/ 

 π   π   
 - :   

 π π    Α π  
 π     

( , 10-12 ) 
 

π      π   
     π   

     «   Α π » (Blue 
Growth),  π     

 

     
  π     

-π . 
 

: 
http://sd-med.org/ 

 . 
: 

http://www.olympiccities.org/Smart_Cities&Sport_Su

mmit 

 

π  π  : Η 
π     

 π  Α  

 ( π π , 6-7 ) 
 

Η      π  
      - 

 

:  π   : 
π    π α   

  π α   π α 
     

  π . 
  

: 
http://www.cities-

localgovernments.org/committees/cdc/events.asp?Id

Events=187 
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Α  π  2014 

 ( , 13 ) 
 

 π  Economist   
    ,  

π .  π     
       

π    ,  

π    π ,   
    π    

     
π  π    

π  . 
 

: 
http://www.economistinsights.com/infrastructure-

cities/event/urban-infrastructure-2014 

 

   π   
( , 18 ) 

 

Η    π    
 π      
π  π .  π     

, π  π   
          

 

 

π  π   π    
. 

: 
http://www.imobilitychallenge.eu/roadshow/view/id

/15 

    
π   
Α  -  

 ( , 18 ) 

 

Η    ,  
   π  π π  

      
π   Α -

.   
: 

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

iat_ionian/launch/index_en.cfm  

   
 π   POLIS 

( , 27-28 ) 
 

    π   POLIS 

π    π    π , 
 π  π      π  

 

 

 

     π  
   π     
. ’   π π   

       
π π   π    π    
     . 

: 
http://www.polisnetwork.eu/2014conference 
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π   

 

π  π   
 2016 

Η π π      
     

« π  π  π   
  2016».    π    
 π   π   

–   ,  
π   – π    

   16  2015 .  

 

 π  π , π   π  
π      

 π    π  . 
π    π   

« π  π  π » 
  π π     

π    2009  π    
π         

π  (Small Business Act)  π   
π  π π ,     

 π       
  π    
π    « π  

2020». 

: 
http://cor.europa.eu/el/takepart/eer/Pages/eer.as

px# 
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π      
  

Η π π    ( ) π  
 π   π π   

    π  , π  
   π   π   

  π    
π       

π . Η  π  π     
π π   π  π    
π   π   ,  

     
π  π   π ,   

  π     
 π ,   π  

.        

   π  π  
3,2     

 183   ,  π π   
      

π     π   
 ,   

π   π   π  
π π . Η   π π  

     π   
   «  π » 

π      π  
  , π   , 

  π    π   
    π  

π  π     
π ,     

π .  
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Απ       π  
π    π π    

  π  2014-2020 π    
      π  

π       
 π  . 

: 
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat

-v%5cdossiers%5cnat-v-041%5cEL%5cCOR-2014-

02645-00-01-PAC-TRA_EL.doc&docid=3010486 

 

   -  
π  

 

 23     

π   π  π   

 π   π  . 

 π     π   

   π   π  

   . π ,  

π  π   π   

    π  

 ,     

 . Η     

π  (Small Business Act,  SBA)  

 π        

 π   π   

π      

π    .   π  , 

π π      π π  

:   π  

π   π   

      SBA 

      π   

π  π π .  
 

       
     π   

      
    π   

 π . Η  π π    
 π π       

π  π   π    
      

      
π   π  π    

π  , π  π   
π .   π   

π   ,  π   
π   π   π  
  π     , 

π  π       
π  .  π  π   

π π   π  π   π  
 π  π  π  . 
π  π      

π    π   π  
π   -    

 -  π      
  π   π   
   π  . 

Η  π , π ,    
  π    

     
       

    π   
  π     

π  π  -   π  
 π  π   , π  

  - π  π    , 
   π .  
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  π     π  

 π  π  π  

  SBA  π  π π . 

: 
http://bookshop.europa.eu/el/--

pbNBBN14002/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B

0000viiZNkYm;sid=YlllzkKEcIRlzhbWf0D7aSChLzp

7vA_nfCs=?CatalogCategoryID=cKYKABsttvUAAAEj

rpAY4e5L 

 

  π  
 Α -  π   
π   

 

Η π  π π    
π      π   
         

 π   Α     
  (EUSAIR). Η π   24  

 . .  π    
 π     π  π  

π   π  π π   π  
 

 
 

Η ,  π    
   , π   

     
π        . Η 

 π       
( , ,   )  
π π   Α ,    , 
    .   π   

        
     . 

      
π      

 π  π π     
π     . Η 

     π   
Α       
(EUSAIR),  π  π  π π  70 . 

,      
      

  : 1)  π , 
2)   π , 3)   
π ,  4)  . π  

 π     
     
 π     π  

     
π  π π .  

 

: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

1197_el.htm 
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Α   

 

  π     
π  π     
π   π  π π   
π ,  π    

   π    
   ,    

    
Α    . 

 

 

  , resilience.io,    
 π   

π   π  , 
  π  . 

 π   π    
 π     

 π    π  , 
 π ,  π    

π ,  π    
   π    π   

 π    
  π . 

 

:  
http://ecosequestrust.org/about/resilience-

io-supported-by-the-ecological-

sequestration-trust/ 
 

     
Α      

 π  

 

Ό     π   π   
 ,  π    

 π     
π ,   π   

 π     . 
Ω ,    π   

  π , π   
π     π ,  
π    π    
π      

. Η      
π π      

      π   
.  

 

  π    
π    , 

 π       
π     π   

   π   π  
 π .    π  

 π    
π    π     

   π . 

 

 : 
http://wallethub.com/edu/best-worst-cities-for-

people-with-disabilities/7164/ 
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 π   π π      
    π  

π π    (347 Mmω/ ), 
   π  π π  233 

Mmω/ ·    ,   
π  π    

π . Η π π   
  π    π  (100 % 

 π   π )  
  (  π  π  60 %),   

,     π   
π π      

 5-12 %  π  . Η 
π π     
π  π    π   

π       
 ,     , ,  

π  π    π  π   
 , ,   

π . Η π π  π  
π     π   

π       
π  , π      
 . Η π π  

   π  
π       π  

π  π   (π. .  
π ,  ,  ,  ,  , 

    π ),  π   
 π π    

   π  
   π .   

  ,     
π     
π π  π   π   
, π     . 

Ω   , π    
    π  

π π   π π   
.  

 

: 7  

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

ter_reuse_en.htm 

 

 
 

  
 

 

π   
π π      

 

,     
 π  π π  π   

     
π π     

π   (TYPSA, 2012· TYPSA, 2013), 

     π  
π π   π . Ω ,  

  ,   , 
 π  π   π  2006-

2007. ,  π     
π π  π  -

 π   2006 (   π  
 π    AQUAREC,  

 π   ).     
,  2006     

π   π  
π π      964 

Mmω/ , π  π    2,4 % 
 π    

(Hochstrat et al., 2006). 
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π   

  (EIPA) 
 

 

 

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical 

Guide 

Η : 5-7  

π :  

:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5417 

 

The New Procurement Directives 

Η : 6-7  

π :  

:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5607 

 

Change in Public Administration? Yes We Can! 

Η : 17-18  

π :  

:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5579 

 

Working with Impact Assessment at EU Level 

Η : 20-21  

π :  

: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5430 

 

Internal and External Audit of the EU Funded 

Programmes and Projects 

Η : 24-26  

π :  

: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5577 

 

Europe on the Internet - Finding your Way through 

the European Information Jungle 

Η : 24-25  

π :  

:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5507 
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Η   π  

Α  

 

    
 

 

 

 

.262 

. . Α.  

. , 2014 

 

Η     π  
     1911, 

 π     π    π  
       

 π   π  (1912-1936). 
 

Η    π   
  π    

π  ,  π   
 π π   π  , 
     

       
 ,    

  π π     
   . 

     ( ΄/1912)   
       

  π     
π ,  π    «     » 
π π    π   ,  

 π     
       

π ,        
 π    π . Η 

    π  
   1914    

   «  »  
     1925,  

π    π    
  «  ».  
  π      

 π     
     π   

    π ,  
π        

  π  π    
.  
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Ευρωπαϊκά και 

Διεθνή Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
European and International  

Funding Programmes & Initiatives 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

Call for Proposals-Deadlines 

 

 
1.  ‘Δικαιοσύνη, 2014-2020’: 

Διεθνικά Έργα για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού σε Δικαστικές 

Διαδικασίες 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις 

προσπάθειες της Επιτροπής για τη 

δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για 

τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με 

έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη 

προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη αποτελεί συνέ-

χεια των προγραμμάτων Αστική Δικαιο-

σύνη, Ποινική Δικαιοσύνη και πρόληψη της 

τοξικομανίας και προγράμματα πληροφό-

ρησης. Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί 

να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που 

αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των 

παιδιών σε σχέση με τα δικαιώματά τους 

σε δικαστικές διαδικασίες. Συνολικός 

προϋπολογισμός:700.000€ (80%  συνδρομή 

EE). 

Προθεσμία:  11 Δεκεμβρίου 2014 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just

_2014_jppi_ag_chil_en.htm 

1.  ‘Justice, 2014-2020’:  

Transnational projects on children's 

rights in judicial proceedings 

 

The programme will support the 

Commission's efforts to build an EU-wide area 

of justice and rights, focusing on activities 

with an increased added value at EU level. The 

Justice Programme is the successor of three 

current funding programmes (Civil Justice, 

Criminal Justice and Drug Prevention and 

Information Programmes). The aim of this call 

for proposals is to fund projects at EU level 

which raise the awareness of children of their 

rights in the context of civil, criminal and 

administrative judicial proceedings.  

Call Total Budget: €700,000  

Percentage of Subsidy/Co-Financing: 80% 

 

Deadline: 11December 2014 

Μore Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just

_2014_jppi_ag_chil_en.htm 
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2. Κοινή Αγροτική Πολιτική: 

Μέτρα Ενημέρωσης 

 

Η παροχή πληροφοριών έχει ως στόχο 

ιδίως την επεξήγηση, την εφαρμογή και την 

ανάπτυξη της ΚΑΠ, την ευαισθητοποίηση 

του κοινού για το περιεχόμενο και τους 

στόχους της πολιτικής αυτής, την 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω 

εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση 

των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων 

που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 

περιοχές και την προώθηση του 

ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, καθώς 

και την κατανόησή του από τους πολίτες. 

Στόχος είναι η συνεπής, αντικειμενική και 

σφαιρική ενημέρωση εντός και εκτός 

Ένωσης, ώστε να δίνεται μια ακριβής 

συνολική εικόνα της πολιτικής της ΚAΠ. Για 

τους πολίτες, προτεραιότητα θα δίνεται σε 

γενικά θέματα σχετικά με την ΚAΠ, τα 

οποία θα επικεντρώνονται σε τρεις βασικές  

συνιστώσες της: την ασφάλεια των 

τροφίμων, την αειφόρο διαχείριση των 

φυσικών πόρων και την ανάπτυξη των 

αγροτικών περιοχών. Στόχος των δράσεων 

αυτών είναι η ενημέρωση μεγάλης μερίδας 

της κοινωνίας σχετικά με τα βασικά θέματα 

της  αναθεωρημένης ΚΑΠ. Για τους 

αγροτικούς φορείς, οι δράσεις θα πρέπει 

να επικεντρώνονται στην εφαρμογή των 

μέτρων  που  εισήχθησαν  στο  πλαίσιο  της 

πρόσφατης μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων, δύο είδη ολοκληρωμένων 

δράσεων δημόσιας επικοινωνίας είναι 

επιλέξιμα:                      

 

 

2. Support for information measures 

relating to the common agricultural 

policy (CAP) 

 

The provision of information shall aim, in 

particular, to help explain, implement and 

develop the CAP and to raise public 

awareness of its content and objectives to 

reinstate consumer confidence following 

crises through information campaigns, to 

inform farmers and other parties active in 

rural areas and to promote the European 

model of agriculture, as well as to help 

citizens understand it. It shall supply 

coherent, objective and comprehensive 

information, both inside and outside the 

Union, in order to give an accurate overall 

picture of the CAP. 

 

 

 

For citizens, the priority themes will deal with 

general topics about the CAP and should 

focus on its three core elements: food safety, 

sustainable management of natural resources 

and the development of rural areas. The 

objective of  these actions is to inform a large 

number of people about the basic issues of 

the new CAP. For rural actors, actions should 

focus on the implementation of the measures 

introduced in the framework of the recent 

reform of the CAP and on specific issues 

related to policy initiatives initiated after the 

reform of the CAP, such as ‘organic farming’. 

In the context of the current call for 

proposals, two types of integrated public 

communication actions are eligible:                
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1. Σε εθνικό επίπεδο (δράσεις με αντίκτυπο 

σε περιφερειακό μόνο επίπεδο δεν είναι 

επιλέξιμες)· 

2. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο (με αντίκτυπο σε 

διάφορα κράτη μέλη). 

Οι δράσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

αρκετές δραστηριότητες επικοινωνίας ή τα 

μέσα που αναφέρονται κατωτέρω (ο 

κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός): 

— Παραγωγή και διανομή πολυμέσων ή 

οπτικοακουστικού υλικού. 

— Παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού 

(δημοσιεύσεις, αφίσες κ.λπ.). 

— Δημιουργία διαδικτυακού μέσου και 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

— Εκδηλώσεις που προβάλλονται από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

— Συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και 

μελέτες για ζητήματα που αφορούν την 

ΚΓΠ. 

 

— Εκδηλώσεις του τύπου «αγρόκτημα στην 

πόλη» που βοηθούν να εξηγηθεί η σημασία 

της γεωργίας στον αστικό πληθυσμό. 

— Εκδηλώσεις του τύπου «ημέρες 

γνωριμίας» με σκοπό να γίνει γνωστός 

στους πολίτες ο ρόλος της γεωργίας. 

— Σταθερές ή κινητές εκθέσεις ή κέντρα 

πληροφόρησης. 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός 

για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων 

ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. 

Προθεσμία:  5  Ιανουαρίου 2015 

Πληροφορίες: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/el/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_383_

R_0006 

1. At national level (actions with impact only 

at regional level are not eligible); 

2. At European level (with impact in several 

Member States). 

Τhe actions should include several of the 

communication activities or tools listed below 

(the list is not exhaustive): 

— Production and distribution of multimedia 

or audiovisual material, 

— Production and distribution of printed 

material (publications, posters, etc.), 

— Setting up internet and social network 

tools, 

— Media events, 

— Conferences, seminars, workshops and 

studies on CAP related issues, 

— Events type ‘city farm’ which help to 

explain the importance of agriculture to the 

urban population, 

— Events type ‘open doors’ aiming to show to 

citizens the role of agriculture, 

— Static or mobile exhibitions or information 

points. 

The total budget earmarked for the co-

financing of actions is estimated at EUR 

3.000.000. 

Deadline: 5 January 2015 

Μore Information: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_383_

R_0006 
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3. ‘Δικαιοσύνη, 2014-2020’:       

Εθνικά ή Διεθνικά Έργα 

Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης 
 

Ο γενικός στόχος του προγράμματος 

Δικαιοσύνη είναι να βοηθήσει στη 

δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού 

χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη. Θα προωθήσει τη δικαστική 

συνεργασία σε αστικές και ποινικές 

υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση 

των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων 

νομικών επαγγελματιών, και θα στηρίξει τη 

δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των 

ναρκωτικών. Η νομοθεσία της Ένωσης για 

τον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου 

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από το 

συμβατικό δίκαιο και αφερεγγυότητα σε 

δικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα 

των θυμάτων. Το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη 

θα ενισχύσει την αποτελεσματική και 

συνεπή εφαρμογή τους, και θα εξασφαλίσει 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων αποσκοπεί στο να 

συγχρηματοδοτήσει διεθνικά ή εθνικά 

προγράμματα με στόχο τη διευκόλυνση της 

αποτελεσματικής πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη για όλους, συμπεριλαμ-

βανομένης της προώθησης και 

υποστήριξης  των δικαιωμάτων των 

θυμάτων της εγκληματικότητας, με 

σεβασμό του δικαιώματος της 

υπεράσπισης. Συνολικός Προϋπολογισμός 

Πρόσκλησης: €2,755,000 (80% συνδρομή ΕΕ). 

Προθεσμία:  7  Ιανουαρίου 2015 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/201

4_jacc_ag_e-ju/just_2014_jacc_ag_e-

ju_call_notice_en.pdf 

 

3. ‘Justice, 2014-2020’: 

National or transnational e-Justice project 

 

The overall aim of the Justice Programme is to 

help create a truly European area of Justice, 

based on mutual trust. It will promote judicial 

cooperation in civil and criminal matters, help 

train judges, prosecutors and other legal 

professionals, and support EU action to tackle 

drugs. Union legislation in the area of civil law 

and criminal law covers a broad spectrum 

from contractual law and insolvencies to 

procedural rights and victims' rights. The 

Justice Programme will support their effective 

and consistent application, and ensure proper 

access to justice for people and businesses in 

Europe. 

This call for proposals aims to co-fund 

transnational or national projects in line with 

the specific objective to facilitate effective 

access to justice for all, including to promote 

and support the rights of victims of crime, 

while respecting the rights of the defence. 

Call Total Budget: €2.755,000.  

Percentage of Subsidy/Co-Financing: 80% 

 

Deadline: 7 January 2015 

Μore Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/201

4_jacc_ag_e-ju/just_2014_jacc_ag_e-

ju_call_notice_en.pdf 
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4. Δικαιώματα, Ισότητα και 

Ιθαγένεια, 2014-2020’:               

Διεθνικά Έργα για την επιμόρφωση των 

επαγγελματιών στο πεδίο των 

δικαιωμάτων του παιδιού 
 

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια 

αποτελεί συνέχεια των τριών 

προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: 

Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του 

προγράμματος Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS). To 

πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως: 

 

 

 

 Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, 

ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, 

δεικτών, μελετών, ερευνών, 

αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ. 

 Δράσεις κατάρτισης όπως για 

παράδειγμα ανταλλαγές 

προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια 

κλπ. 

 Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, 

συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλα-

γές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ. 

 Παρέχει υποστήριξη σε κύριους 

εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη 

που εφαρμόζουν την κοινοτική 

νομοθεσία και πολιτικές. 

H παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων έχει ως στόχο να 

συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που 

υποστηρίζουν τα ολοκληρωμένα 

συστήματα προστασίας του παιδιού και να 

αυξήσει την ικανότητα των επαγγελματιών 

νομικών που εκπροσωπούν τα παιδιά σε 

δικαστικές διαδικασίες. 

4.  ‘Rights, Equality and 

Citizenship, 2014-2020’: 

Transnational projects to build 

capacity for professionals in the area 

of rights of the child 

 

The Rights and Citizenship Programme is the 

successor of three 2007-2013 programmes: 

Fundamental Rights and Citizenship, Daphne 

III, the Sections "Antidiscrimination and 

Diversity" and "Gender Equality" of the 

Programme for Employment and Social 

Solidarity (PROGRESS). 

The programme supports the following 

activities: 

 Analytical activities, such as collection 

of data and statistics. 

 Training activities, such as staff 

exchanges, workshops, seminars, 

train-the-trainers events, 

development of online/other training 

modules. 

 Mutual learning, cooperation, 

awareness raising and dissemination 

activities, such as identification of, and 

exchanges on, good practices, 

innovative approaches and 

experiences etc. 

 Support for main actors, such as 

support for Member States when 

implementing Union law and policies. 

 

This call for proposals aims to co-fund 

transnational projects that support integrated 

child protection systems and increase the 

capacity of legal professionals representing 

children in judicial proceedings. 
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 Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλη-

σης: €3,800,000 (80% συνδρομή ΕΕ). 

Προθεσμία:  15  Ιανουαρίου 2015 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/201

4_rchi_ag_prof/just_2014_rchi_ag_prof_call_n

otice_en.pdf 

5. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για 

την Ανταγωνιστικότητα και 

των Επιχειρήσεων και 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, 

στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού 

πνεύματος και στην προαγωγή της 

δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν 

λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε 

επιχειρηματίες  που   ενδιαφέρονται      για 

 χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε 

πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή 

να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε 

κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή 

εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. 

 

Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του 

Προγράμματος Πλαίσιο για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία  

(CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των 

πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν 

υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραμμα 

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP), 

όπως το Enterprise Europe Network. 

 

 

 

Call Total Budget: 3,800,000.  

Percentage of Subsidy/Co-Financing: 80% 

Deadline: 15 January 2015 

Μore Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/201

4_rchi_ag_prof/just_2014_rchi_ag_prof_call_n

otice_en.pdf 

5. COSME (Programme for the 

     Competitiveness and Small and  

        Medium-Sized Enterprises) 

 

The programme for the Competitiveness of 

enterprises and SMEs (COSME) aims at 

encouraging the competitiveness of European 

enterprises. With small and medium-size 

enterprises (SMEs), current and potential 

entrepreneurs and business support 

organisations as its main targets, the 

programme provides better access to finance, 

deliver business support services and 

promote entrepreneurship. 

 

 
 

It largely continues the activities started under 

the current Competitiveness and Innovation 

programme (CIP) and also ensures continuity 

with initiatives and actions already 

undertaken under the Entrepreneurship and 

Innovation Programme (EIP), such as the 

Enterprise Europe Network. 
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 Ο κύριος στόχος της παρούσας 

πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα 

στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας την επέκταση 

της τουριστικής περιόδου και την αύξηση 

της εσωτερικής κινητικότητας των 

ηλικιωμένων και των νέων. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:  

1,800,000 ευρώ (75% συνδρομή της ΕΕ). 

Προθεσμία:  15  Ιανουαρίου 2015 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-

2014-3-15 

   6. ERASMUS+: Μη 

           Κερδοσκοπικές Αθλητικές   

          Εκδηλώσεις και Συμπράξεις 

Erasmus+ είναι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη 

Νεολαία και τον Αθλητισμό την περίοδο 

2014-2020. Αποτελεί συνένωση των 

προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (Erasmus, 

LeonardodaVinci, Comenius and Grundtvig), 

Νεολαία εν Δράσει και πέντε διεθνών 

προγραμμάτων συνεργασίας (Erasmus 

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink and the 

programme for cooperation with 

industrialised countries). Επίσης 

συμπεριλαμβάνει τον τομέα του 

αθλητισμού. Το πρόγραμμα αυτό προσδίδει 

ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα και 

στον αντίκτυπο που έχουν σε άτομα, 

οργανισμούς και ιδρύματα, καθώς επίσης 

στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και νεολαίας. Αποσκοπεί στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων και απασχολησιμότητας, στον 

εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης και εργασίας των νέων. Γενικά 

το πρόγραμμα στηρίζει την ανάπτυξη 

δράσεων, συνεργασιών και εργαλείων που 

είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη στρατηγική 

Ευρώπη 2020 και τις προτεραιότητές της.  

The main aim of this call is to strengthen 

competitiveness of the European tourism 

sector by encouraging the extension of the 

tourism season and by increasing internal 

mobility of seniors and young people. 

Call Total Budget: €1,800,000 

Percentage of Subsidy/Co-Financing:75%  

Deadline: 15 January 2015 

Μore Information: 

http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-

2014-3-15 

6. ERASMUS+: Non for 

profit European sport events & 

collaborative partnerships 

 

Erasmus+ is the new EU Programme for 

Education, Training, Youth and Sport for 

2014-2020, starting in January 2014. It 

brings together the existing Lifelong Learning 

Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Comenius and Grundtvig) , Youth in Action 

and five international cooperation 

programmes (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 

Edulink and the programme for cooperation 

with industrialised countries). It also includes 

sport. Erasmus+ has an important focus on 

results and impact, on individuals, institutions 

and organizations, as well as on education, 

training and youth systems.  It aims at 

boosting skills and employability, and mo - 

dernizing Education, Training and Youth 

work. Overall the programme is aimed at 

supporting the development of actions, 

cooperation and tools linked to the objectives 

of the Europe 2020 strategy and its flagship 

initiatives.  

 

  12/2014-    
 1/2015       
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Αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελούν 

δράσεις του υποπρογράμματος 

Αθλητισμός: (α) Συμπράξεις και (β) Μη 

κερδοσκοπικές Ευρωπαϊκές Αθλητικές 

διοργανώσεις. Οι μη κερδοσκοπικές 

ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις έχoυν 

ως στόχο να: 

 υποστηρίξουν στον τομέα του 

αθλητισμού την υλοποίηση των 

στρατηγικών της ΕΕ στους τομείς 

της κοινωνικής ένταξης και της 

ισότητας των ευκαιριών, ιδίως την 

στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα 

των φύλων και στρατηγικής της ΕΕ 

για άτομα με αναπηρίες˙  

 υποστηρίξουν την υλοποίηση 

οδηγιών της ΕΕ για φυσική 

δραστηριότητα, να ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή στον αθλητισμό και τη 

φυσική άσκηση˙ 

 υποστηρίξουν ενδεχόμενες διοργα-

νώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

του αθλητισμού. 

Οι δε συνεργασίες προσφέρουν την 

ευκαιρία να αναπτύξουν, να μεταφέρουν 

ή/και να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές 

σε διαφόρους τομείς σχετικά με τον 

αθλητισμό και φυσικές δραστηριότητες 

μεταξύ διαφόρων οργανώσεων και φορέων 

και συμπεριλαμβάνουν κυρίως δημόσιες 

αρχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, αθλητικές οργανώ-

σεις, οργανώσεις που σχετίζονται με 

αθλητισμό και εκπαιδευτικούς φορείς. 

Συνολικός Προϋπολογισμός για τις 

εκδηλώσεις και τις συνεργασίες: 

 €16,800,000 (80% συνδρομή της ΕΕ). 

Προθεσμία:  22  Ιανουαρίου 2015 

Πληροφορίες: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014

/344/10&from=EN  

 

Sport supports the following actions: (a) 

Collaborative Partnerships; (b) Not-for-profit 

European sport events. Νot for profit 

European sport events aim to: 

 support the implementation, in the 

field of sport, of EU strategies in the 

areas of social inclusion and equal 

opportunities, notably the EU Gender 

Equality Strategy and the EU Disability 

Strategy; 

 support the implementation of the EU 

Physical Activity Guidelines, to 

encourage participation in sport and 

physical activity; 

 support the possible organisation of 

the European Week of Sport. 

Collaborative Partnerships offer the 

opportunity to develop, transfer and/or 

implement innovative practices in different 

areas relating to sport and physical activity 

between various organisations and actors in 

and outside sport, including in particular 

public authorities at local, regional, national 

and European levels, sport organisations, 

sport-related organisations and educational 

bodies.  

Call Total Budget: €16,800,000.  

Percentage of Co-Financing: 80%. 

Deadline: 22 January 2015 

Μore Information: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014

/344/10&from=EN 
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Επιχειρησιακός και 

Αναπτυξιακός 

Σχεδιασμός 
Business & Development Planning 

 

 

Νέο εργαλείο στο ΕΚΤ για τη 

βελτίωση της ισότητας των  

Φύλων 

Η Ευρωπαϊκή κοινότητα πρακτικών για την 

ισότητα των φύλων (GenderCoP) ανέπτυξε 

εργαλείο (ΠΡΟΤΥΠΟ) για τη βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

των διεργασιών των διαρθρωτικών ταμεί-

ων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, 

παρέχοντας σαφείς διευκρινίσεις για τις 

απαιτήσεις καθώς και παραδείγματα στο 

πλαίσιο του ΕΚΤ όσον αφορά καλές 

πρακτικές για τον τρόπο επίτευξης της 

ισότητας των φύλων σε όλους τους 

κύκλους του ΕΚΤ. Αυτό το Πρότυπο μπορεί 

να χρησιμοποιείται τόσο ως οδηγός για την 

εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστα-

σης του φύλου και των ειδικών δράσεων 

στο πλαίσιο του ΕΚΤ καθώς και ως 

εργαλείο που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση 

και την παρακολούθηση των υφιστάμενων 

πρακτικών – από το επίπεδο πολιτικής έως 

το επίπεδο έργου (σε όλα τα στάδια, όπως 

του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της 

εφαρμογής και της παρακολούθησης και 

αξιολόγησης). Το Πρότυπο υλοποιείται 

πιλοτικά επί του παρόντος σε τέσσερα 

κράτη μέλη:  Βέλγιο (Φλάνδρα),  Σουηδία, 

Δημοκρατία της Τσεχίας και  Φινλανδία. 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

http://standard.gendercop.com/ 

New tool for improved gender equality 

in the ESF 

 

The European Community of Practice on 

Gender Mainstreaming (GenderCoP) has 

developed a tool to improve the quality and 

efficiency of Structural Funds processes at EU 

and Member State level by providing clear 

explanations of ESF requirements and 

examples of good practice on how to achieve 

gender equality in all cycles of the ESF. 

The STANDARD can be used both as a guide 

to the implementation of gender 

mainstreaming and specific measures within 

the ESF, and as a tool to help assess and 

monitor existing practices – from policy to 

project level (in all steps such as planning, 

programming, implementing and monitoring 

and evaluation). 

The STANDARD is currently being piloted in 

four Member States: Belgium (Flanders), 

the Czech Republic, Finland and Sweden. 

More Info: 

http://standard.gendercop.com/ 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
The Voice of E.G.T.C.s 

 

 
 

ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 

Πόλεις και Περιφέρειες: Ολοκληρωμένες 

μορφές διακυβέρνησης και 

προγραμματισμού για την ανάδειξη του 

δυναμικού της γαλάζιας ανάπτυξης 

 

Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, οι 

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής συνεργασίας 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία εναρμόνισης των χωρών με τις 

προτεραιότητες της Στρατηγικής Ευρώπη 

2020 για την επίτευξη της συνοχής αλλά 

και την Εδαφική Ατζέντα 2020 για μια 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. 

Ο ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ως φορέας 

συνεργασίας στη Μεσόγειο και 

κατανοώντας την αναγκαιότητα ανάπτυξης 

ενός μοντέλου ολοκληρωμένου χωροταξικού 

σχεδιασμού που θα είναι αποτέλεσμα της 

διάδρασης γης-θάλασσας, συντόνισε 

πρόσφατα τη συνεδρία «Πόλεις και 

Περιφέρειες: Ολοκληρωμένες μορφές 

διακυβέρνησης και προγραμματισμού για 

την ανάδειξη του δυναμικού της γαλάζιας 

ανάπτυξης», στο πλαίσιο του τριήμερου 

διακρατικού συνεδρίου «Γαλάζια ανάπτυξη 

και διάδραση γης και θάλασσας στην 

Ευρώπη και την Ελλάδα» που διοργάνωσε 

το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON και το 

Πάντειο Πανεπιστήμιο στον ΟΛΠ, στις 10, 

11 & 12 Νοεμβρίου 2014. 

EGTC AMPHICTYONY: 

Cities and Regions:  

Integrated forms of Planning and 

Governance to unfold blue growth 

potential 

 

In the current Programming Period, the 

European Groupings of Territorial 

Cooperation play an important role in the 

harmonization process of the member 

countries with the priorities of the Europe 

2020 Strategy for the achievement of 

cohesion and of the Territorial Agenda 2020 

for a smart, sustainable and inclusive 

development. 

EGTC AMPHICTYONY, as a collaborative 

platform in the Mediterranean, has 

comprehended the necessity for the 

development of a model of integrated spatial 

planning resulting from the land-sea 

interaction and, in this framework, organised 

the thematic session “Cities and Regions:  

Integrated  forms of planning and governance 

to unfold blue growth potential”. 

The session was implemented in the 

framework of the highly interesting 3-day 

transnational conference “Blue Growth and 

land-sea interaction in Europe and Greece” 

which was organised by the Greek ESPON 

Contact Point and the Panteion University in 

the Pireaus Port Authority, 10, 11 and 12th 

November 2014. 
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Εξηγώντας τη σημασία που έχει η Γαλάζια 

Ανάπτυξη για τη χώρα μας, ο Διευθυντής 

του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, κ. Βασίλης Ξένος-

Γραβριέλης ανάφερε χαρακτηριστικά: «Η 

νέα αυτή αναπτυξιακή διάσταση στην 

Ευρώπη αναφέρεται στο θαλάσσιο 

χωροταξικό σχεδιασμό και αφορά το 

σύνολο της κοινωνίας των πολιτών των 

παράκτιων χωρών, περιφερειών και 

πόλεων αλλά και των περιοχών εκείνων 

που επηρεάζονται από την παράκτια-

θαλάσσια δραστηριότητα. 

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο ρόλος της 

γαλάζιας ανάπτυξης στον ενιαίο 

συντονισμό των αυξανόμενων χρήσεων του 

θαλασσίου χώρου, στην προάσπιση των 

συμφερόντων των προστατευόμενων 

περιοχών και στη δημόσια διαβούλευση για 

την ανάπτυξη αξιολογείται και 

αξιοποιείται εδώ και μια δεκαετία. Στα 

δέκα αυτά χρόνια μεσολάβησε η οικονομική 

κρίση που προκάλεσε «αναπηρίες» στις 

οικονομίες και τις κοινωνίες της Ευρώπης.  

Στην Ελλάδα, ο τυφώνας της κρίσης 

γονάτισε την οικονομία, δημιούργησε 

στρατιές ανέργων, οδήγησε στην 

απόγνωση, αποσύνθεσε τις κοινωνικές 

δομές, κατεδάφισε τις υποδομές και 

ευνούχισε τη διακυβέρνηση. Σήμερα, 

λοιπόν, είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για 

να ξεκινήσει με υπευθυνότητα η 

αναθεώρηση του χωρικού σχεδιασμού. Με 

γνώμονα τον πολίτη, με στόχο την ενίσχυση 

της απασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας, με κοινό παρονο-

μαστή - σε όλες τις δράσεις- την 

ολοκληρωμένη βιωσιμότητα, καλούνται οι 

εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές 

και οι συνεργαζόμενοι Φορείς να 

μελετήσουν, να αξιολογήσουν και να 

εφαρμόσουν νέα μοντέλα διακυβέρνησης. 

 

 

 

In an attempt to highlight the importance of 

Blue Growth for Greece, the Director of the 

EGTC AMPHICTYONY, Mr. Vassilis Xenos-

Gavrielis, stated: “This new development 

perspective in Europe refers to the maritime 

spatial planning and influences the majority 

of the citizens of the coastal countries, 

regions and cities, as well as, of those areas 

influenced by the coastal and maritime 

activity. 

In other European countries, the role of blue 

growth in the coordination of the increasing 

uses of the maritime space, in the protection 

of natural spaces and in the public 

consultation for development, has been 

assessed and exploited for almost a decade. 

In these ten years the financial crisis occurred 

and caused “disabilities” in the economies and 

the societies of Europe.  

In Greece, the crisis “typhoon” severely 

weakened the economy, created armies of 

unemployed citizens, led to despair, 

disintegrated the social structures and 

infrastructures and castrated the governance. 

Today is the right moment to responsibly act 

in favour of development through the revision 

of spatial planning. With a focus on citizens, 

the empowerment of employment and 

entrepreneurship through the spectrum of 

integrated sustainability, the national, 

regional and local authorities are invited to 

study, assess and apply new governance 

models. 
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Η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τους 

αιγιαλούς και τις παραλίες της σε μια 

συντονισμένη προσπάθεια χάραξης νέων 

πολιτικών και σχεδιασμού ουσιαστικών 

μεταρρυθμίσεων στο χωροταξικό 

σχεδιασμό, με επίκεντρο τη διάδραση γης-

θάλασσας. Ο τουρισμός πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως εργαλείο ολοκληρω-

μένης βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας 

θέσεων εργασίας σε βάθος χρόνου και όχι 

ως απλός δείκτης ετήσιας προσέλευσης 

επισκεπτών στη χώρα μας. Κι όχι μόνο ο 

τουρισμός. Η ενέργεια, η αλιεία, οι 

θαλάσσιες μεταφορές είναι αξιοποιήσιμες 

πηγές πλούτου και οι Δήμοι και οι 

Περιφέρειες οφείλουν να είναι σε 

εγρήγορση και να συνεργαστούν με όλους 

τους αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη 

νέων μοντέλων τοπικής και περιφερειακής 

οικονομίας μέσα από την αξιοποίηση του 

παράκτιου μετώπου τους».  

Στη συνεδρία παρουσιάστηκαν ακόμη οι 

εξής παρουσιάσεις:     

1. «Γαλάζια Ανάπτυξη - Πολιτικές 

Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό και 

Διαδημοτικό Επίπεδο. Η περίπτωση των 

παράκτιων Δήμων Χερσονήσου – Ηρακλείου 

– Μαλεβιζίου» από του Αντιδημάρχους των 

τριών Δήμων, κ.κ. Απόστολο Λουλουδάκη, 

Πέτρο Ινιωτάκη και Αθανάσιο Κύρκο, 

αντίστοιχα. 

2. «Η Διπλωματία των Πόλεων και των 

Περιφερειών ως οριζόντια μορφή 

διακυβέρνησης για τη διαχείριση έργων 

γαλάζιας ανάπτυξης» από τον Δρ. Αντώνη 

Καρβούνη, Ειδικό Σύμβουλο του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για 

Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις και Διεθνείς 

Συνεργασίες. 

Greece can exploit its shores and coasts in a 

coordinated attempt to design new policies 

and plan substantial reforms in spatial 

planning, with a focus on the land-sea 

interaction. Tourism must be faced as a tool 

for integrated sustainable development and 

for employment in the long term and not just 

as a simple indicator of the annual tourists’ 

arrival in Greece. Energy, fishing and maritime 

transport are usable sources of wealth and 

the municipalities and regions must be 

present to collaborate with all the responsible 

stakeholders for the development of new 

models of local and regional economy 

through investing in their seafront.» 

The following presentations were also made 

in this session: 

1. «Blue Growth – Sustainable 

Development Policies at Local and 

Intermunicipal level: The case of 

coastal municipalities od Chersonisos-

Herakleion and Malevizion in Crete”, 

by Petros Iniotakis, Vice Mayor of 

Herakleion, Apostolos Louloudakis, 

Vice Mayor of Chersonissos and 

Athanassios Kyrkos, Vice Mayor of 

Malevision. 

2. «City and Region Diplomacy as a 

horizontal form of governance for the 

management of blue growth projects» 

by Dr. Antonis Karvounis, Special 

Advisor of the Hellenic Republic, 

Deputy Minister of Interior responsible 

for European Financing and 

International Cooperation.  
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3. «Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης 

“Λάρνακα 2020-2040” – Στρατηγικές και 

προκλήσεις για την ανάπλαση του 

παραλιακού μετώπου» από τον κ. 

Ελευθέριο Εμπεδοκλή, Γενικό Γραμματέα του 

Δήμου Λάρνακας 

4. «Γαλάζιες ευκαιρίες ανάπτυξης, 

δίκτυα στην Τοπική αυτοδιοίκηση και 

ανάδειξη καλών πρακτικών» από τον κ. 

Μιχάλη Χρηστάκη. Γενικό Γραμματέα Δήμου 

Αμαρουσίου και Πρόεδρο της Πανελλήνιας 

Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»  

5. «Η ανάπτυξη του παράκτιου 

μετώπου της Αττικής: η σημασία της 

βιώσιμής ανάπτυξής του για το Δήμο 

Γλυφάδας» από τον κ. Ορέστη Τσάγκλα, 

εντεταλμένο Δημοτικό  Σύμβουλο Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών θεμάτων τοπικής 

αυτοδιοίκησης Δήμου Γλυφάδας. 

6. "Η εδαφική συνεργασία ως 

παράγοντας επιτάχυνσης της εφαρμογής 

της Γαλάζιας Ανάπτυξης»  από τον Δρ. 

Μάνο Ευστράτιο, Τεχνικό Σύμβουλο. 

7. «Στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας 

στον Πειραιά, Οικονομικά οφέλη και 

Διακυβέρνηση» από την κα Μαρία Πούλου, 

στέλεχος Δήμου Πειραιά. 

8. «Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο Βιώσιμης 

Ανάπτυξης Λιμένα και Θαλασσίου Μετώπου 

Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» από τον 

κ. Ιωάννη Καρυδά. 

 

 

 

 

 

 

 

3. “Larnaca 2020-2040” – Strategies and 

challenges of the restoration of the 

seafront” by Eleftherios Embedoklis, 

Secretary General of the Municipality 

of Larnaca. 

4. “Blue Growth opportunities and 

networking of local authorities for 

revealing best practices” by Michalis 

Christakis, Secretary General of 

Municipality of Amarousion, President 

of the Union of General Secretaries of 

Local Government. 

5. “The development of the Attica 

seafront : Its impact on sustainable 

development of the Municipality of 

Glyfada” by Orestis Tsagklas, 

Municipal Councelor in International 

and European Affairs of local 

government.  

6. «Territorial cooperation as driver of 

Blue Growth implementation» by 

Manos Efstratios, Technical Advisor 

7. «Sustainable Mobility Strategy of 

Piraeus city: Economic benefits and 

governance» by Maria Poulou, 

Municipality of Piraeus. 

8. «Master Plan of sustainable 

development for the Port and the 

seafront of the   Municipality of 

Messologion”  by Ioannis Karydas. 
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Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

European Programmes 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 

EU funded Projects of Greek Local Authorities 

 

Δήμος Πειραιά 

Τελική συνάντηση του Έργου CycleCities 

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής 

Συνεργασίας INTERREG IVC) 

 

To CycleCities είναι έργο του προγράμματος 

INTERREG IVC, με κύριο στόχο του την 

ενσωμάτωση της ποδηλασίας στις 

ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω πολιτικών 

βιώσιμης  διαχείρισης της κινητικότητας. 

Το CycleCities συγκροτήθηκε από 7 πόλεις 

από 7 διαφορετικές χώρες. Τη Γένοβα, το 

Γκντανσκ, τη Λειψία, τη Λισσαβώνα, το 

Κραν της Σλοβενίας, το Μέρτον του 

Λονδίνου και το Δήμο Πειραιά ως 

συντονιστή και με επιστημονικός σύμβουλο 

τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του 

ΕΜΠ. 

  

 

Μετά από 3 χρόνια υλοποίησης, το έργο 

CycleCities ολοκληρώνεται στο τέλος του 

έτους 2014 και ο Δήμος Πειραιά ως 

επικεφαλής εταίρος, οργάνωσε την τελική 

συνάντηση στην πόλη του. Στην τριήμερη 

συνάντηση έλαβαν χώρα το 7ο 

Διαπεριφερειακό Forum, το 3ο Διεθνές  

Συνέδριο και το 8ο Διαπεριφερειακό 

Εργαστήριο. 

 

 

 

Municipality of Piraeus 

Final CycleCities Project meeting 

(INTERREG IVC) 

 

 

CycleCities is an INTERREG project which aims 

to integrate cycling in European cities within 

sustainable mobility management schemes.  

CycleCities Consortium consists of 8 partners 

from 7 EU countries: Genova, Gdansk. Leipzig, 

Lisbon. Kranj(Slovenia), London Borough of 

Merton, Municipality of Piraeus as Lead 

Partner and Sustainable Mobility Unit of NTUA 

(Athens) as Expert Reviewer.   

After 3 years of implementation, CycleCities 

will be closed at the end of 2014 and 

Municipality of Piraeus, as Lead partner, 

organised the final event in the city of Piraeus, 

in Greece.   During the 3-days meeting the 

7th Interregional Forum, the 3rd International 

Conference and the 8th interregional 

workshop) also took place.  
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Στις 11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 

Διαπεριφερειακού Forum οι εταίροι του 

έργου και οι συμμετέχοντες, υπό την 

καθοδήγηση ενός εμπειρογνώμονα από τον 

ΟΟΣΑ, επικεντρώθηκαν στο πως ο 

σχεδιασμός για το ποδήλατο μπορεί να 

αποτελέσει κλειδί για την επιτυχή 

ανάπτυξη και αναζωογόνηση των πόλεων-

λιμένων, αναδεικνύοντας το πώς οι καλές 

πρακτικές που συλλέχθηκαν από το έργο 

μπορούν να εφαρμοστούν. Στις 12 

Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του 3ου και 

Τελικού Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν  όλα 

τα αποτελέσματα του έργου, 

κατηγοριοποιούμενα σε 3 ενότητες:   

1. Τα σχέδια των εταίρων για το 

ποδήλατο και τη βιώσιμη 

κινητικότητα συμπεριλαμβανομένου 

και του νέου σχεδίου βιώσιμης 

κινητικότητας του Δήμου Πειραιά.  

2. Παρουσίαση των 4 οδηγών καλών 

πρακτικών σε σχέση με: 

 Το σχεδιασμό χρήσεων γης 

σχετικά με το ποδήλατο,  

 Στρατηγικές Διαχείρισης 

Κινητικότητας & προσεγγίσεις 

για το ποδήλατο στην Ευρώπη,  

 Στρατηγικές Συμμετοχικών 

Διαδικασιών των διοικήσεων για 

την αναμόρφωση της αστικής 

κινητικότητας και  

 Τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 

υποδομών ποδηλάτου.  

3. Δημόσιες και Ιδιωτικές επενδύσεις 

για την προώθηση του ποδηλάτου. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Πειραιά 

Δ/νση Προγραμματισμού  

& Ανάπτυξης  

Email: mariapoulou40@gmail.com 

 
 

On the 11th of November, during the 

Interregional Forum, CycleCities partners and 

participants, under the guidance of an OECD 

expert, focused on how cycling is the key for 

the successful development and regeneration 

of port-cities, identifying how the good 

practices gathered by the project could be put 

into practice.  

On the 12th of November, during the 3rd and 

Final Conference, all of the project outcomes 

will be presented under 3 categories:  

1. Partners plans for Cycling and 

Sustainable Planning, including the 

related new plan of the city of Piraeus. 

2. Presentation of 4 Good practice guides 

in respect to: 

 Land Use Planning related to 

cycling,  

 Mobility Management strategies & 

approaches for cycling in Europe, 

 Participation strategies of 

administrations for reshaping 

urban mobility; and 

 Architectural Design of Cycling 

Infrastructure. Conference will 

feature some specific good 

practice cases and the related 

guidelines to ensure the quality. 

3. Public and Private investments on 

cycling. 

 

More Info: 

Μunicipality of Piraeus 

Directorate of Planning and Development 

E-mail: mariapoulou40@gmail.com 
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Ευρώπη για τους Πολίτες 

2014-2020 

Europe for Citizens 2014-2020 

 

 

Προτεραιότητες του Προγράμματος 

για το 2015 

 

Σε ευθυγράμμιση με τους γενικούς στόχους 

του προγράμματος, οι ετήσιες 

προτεραιότητες ορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από 

διαβούλευση με την επιτροπή του 

προγράμματος. Οι αιτούντες ενθαρρύ-

νονται να αναπτύξουν έργα που 

ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του 

προγράμματος και με τις εξής ετήσιες 

προτεραιότητες για το 2015: 

 

Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη: Το 2015 

συμπληρώνονται 70 χρόνια από το τέλος 

του  Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος ήταν 

ο πλέον καταστροφικός πόλεμος στην 

ιστορία με τεράστιες ανθρώπινες 

απώλειες. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, το 

σκέλος 1 του προγράμματος θα δώσει 

προτεραιότητα σε έργα που θα απηχούν 

τις μνήμες του πολέμου και των συνεπειών 

του για τη μεταπολεμική οικοδόμηση της 

Ευρώπης. 

 

Σκέλος 2:  Συμμετοχή στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά. Μετά τα 

αποτελέσματα των εκλογών για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο 

Μάιο καθίσταται αναγκαία η εμβάθυνση 

της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, 

στη βάση των ιστορικών διδαγμάτων και 

των επιτευγμάτων της ΕΕ. 

 

Priorities of the programme for 2015 

In line with the general objectives of the 

Europe for Citizens programme, annual 

priorities are defined by the European 

Commission after consultation of the 

programme committee and stakeholders. 

Applicants are encouraged to develop projects 

in line with the objectives of the programme 

while focusing on the following annual 

priorities for 2015: 

Strand 1: European remembrance 

The particular historical moment, which will 

be commemorated in 2015, will be the 70th 

anniversary of the end of World War II for its 

dramatic influence on modern European 

history. In this context, under Strand 1 of the 

Europe for Citizens Programme, priority will 

be given to projects comemorating World War 

II and its consequences for the post-war 

architecture of Europe. 

 

Strand 2: Democratic engagement and civic 

participation 

In the current debate on the European Union 

in times of the economic crisis and following 

the European elections of May 2014, there is a 

need to deepen further the discussion on the 

future of Europe. This debate should be based 

on lessons learned from history and consider 

in particular the concrete achievements of the 

European Union.  
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Εκδηλώσεις-Συνέδρια  

(Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

International and 

European Conferences 

 

‘Ευρώπη, ας συνεργαστούμε’ 

Διαπεριφερειακό Φόρουμ 

Συνεργασίας 

(Μπολώνια, 2-3 Δεκεμβρίου 2014) 

 

Με το σύνθημα ‘Ευρώπη, ας 

συνεργαστούμε!’ διοργανώνεται διημερίδα 

για τη διαπεριφερειακή συνεργασία και την 

ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με 

φορείς και περιφέρειες που ήδη έχουν 

υλιοποιήσει έργα αυτής της κλίμακας. 

 

  
Αποτελεί μια ευκαιρία για τον καθένα να 

παρουσιάσει τις ιδέες του και να αρχίσει 

να δημιουργεί εταιρικές σχέσεις ενόψει του 

προγράμματος Interreg Europe. 

Πληροφορίες: 

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

overview/ 

Μελλοντικές Ευφυείς Πόλεις 

(Λονδίνο, 4-5 Δεκεμβρίου 2014) 

 

Το βρετανικό Ινστιτούτο Μηχανικών και 

Τεχνολογίας διοργανώνει διεπιστημονικό 

συνέδριο για την προώθηση της 

τεχνολογίας για την ενσωμάτωσή της  με  

 

 

Europe, let's cooperate! 

Interregional cooperation forum 

(Bolognia, 2-3 December 2014) 
 

With the motto 'Europe, let's cooperate!'  an 

inspiring two-day event is taking place in 

Bologna. 

 

One may learn how s/he can benefit from 

interregional cooperation and get inspiration 

from the institutions and regions that already 

have the experience implementing projects. 

That's where cooperation starts. It's an 

opportunity for everyone to present his/her 

own ideas, check the ideas of others and start 

building new partnerships. INTERREG EUROPE 

staff will guide to a successful project 

development. 

More Info: 

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

overview/ 

  

Future Intelligent Cities 

(London, 4-5 December 2014) 
        

The Institution of Engineering and Technology 

(IET) organizes this exciting multi-stream 

conference which provides a platform to 

promote the technology behind  recent  and  
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τους τομείς της βιομηχανίας για την 

ανάδειξη αειφόρων πόλεων με βελτιωμένη 

ποιότητα ζωής. 

 

Πληροφορίες: 

http://conferences.theiet.org/future-

cities/index.cfm 

 

Ασφαλείς Πόλεις 

(Μαδρίτη, 10-11 Δεκεμβρίου 2014) 

 

Το φόρουμ των ασφαλών πόλεων 2014 

παρέχει την ευκαιρία στους επικεφαλείς 

των τοπικών αρχών που επενδύουν σε ένα 

ασφαλές αστικό περιβάλλον να 

ανταλλάξουν πρακτικές, διασφαλίζοντας 

τη συνεργασία μεταξύ φορέων και 

αποτελεσματική επικοινωνία. 

 

 
 

Η εκδήλωση θα καλύψει τις ολοκληρωμένες 

επικοινωνίες και τεχνολογίες και τη 

συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων. 

Πληροφορίες: 

http://safecitiesevent.com/ 
 

Πολίτης στην Πόλη μου – Πολίτης 

στην Ευρώπη 

(Ρώμη, 15-16 Δεκεμβρίου 2014) 
 

Σε αυτόν τον πολύπλοκα συνδεδεμένο 

κόσμο – σε πολιτιστικό, πολιτικό και 

τεχνολογικό επίπεδο – η ενεργός εμπλοκή 

των πολιτών στις κοινότητές τους γίνεται 

 
 

future developments as well as the critical 

system integration between industry sectors 

to create that ‘system of systems’ necessary 

to achieve thriving, sustainable cities with an 

improved quality of life. 

More Info: 

http://conferences.theiet.org/future-

cities/index.cfm 

 

Safe Cities 

(Madrid, 10-11 December 2014) 
    

Safe Cities 2014 will provide an opportunity 

for city leaders investing in safe cities to come 

together and share best practise in enabling 

inter-agency collaboration, effective 

communication. 

 

  

The event will cover integrated 

communications and technology, multi-

agency collaboration. 

More Info: 

http://safecitiesevent.com/ 

 

Citizen in my city - Citizen in Europe 

(Rome, 15-16 December 2014) 

 

In this increasingly connected world - 

culturally, politically and technologically – 

citizens’ active involvement in their 

communities is becoming more and more 

prevalent.  Municipalities, cities and regions 

are recognised as the closest level of 

government to the communities. 
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όλο και περισσότερο κυρίαρχη. Δήμοι, 

πόλεις και περιφέρειες αναγνωρίζονται ως 

το πλησιέστερο επίπεδο διοίκησης στις 

κοινότητες. Από τη φύση τους, οι τοπικές 

αρχές διαθέτουν το δυναμικό για  

περισσότερη συμμετοχή των πολιτών στην 

κοινωνία, καλύτερη ένταξη και μεγαλύτερη 

ισότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, στο οποίο οι 

πολίτες δείχνουν να αποσυνδέονται από το 

ευρωπαϊκό εγχείρημα, το συνέδριο με τον 

εν θέματι τίτλο λαμβάνει χώρα στη Ρώμη. 

Πληροφορίες: 

http://www.cemr2014.eu/cemr2014_en.aspx 

 

Ανθεκτικές Πόλεις: Νέα Εργαλεία για 

τις Τοπικές Αρχές 

(Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015) 

 

Τα τελευταία τρία χρόνια, τοπικές αρχές 

από 10 ευρωπαϊκές πόλεις συνεργάζονται 

στενά με ερευνητές και επιχειρηματίες  για 

να εκπονήσουν νέα εργαλεία και 

καινοτόμες προσεγγίσεις για να βοηθήσουν 

τις ευρωπαϊκές πόλεις να θωρακιστούν 

από τις προκλήσεις της αστικοποίησης και 

της κλιματικής αλλαγής.  

 

Στην εν θέματι εκδήλωση οι τοπικές αρχές 

της Στουτγκάρδης, του Δουβλίνου, της 

Ρώμης, των Βρυξελλών, της Σόφιας και του  

By their very nature, local government have 

the potential to pave the way for stronger 

participation of citizens in society, better 

integration and greater 

equality. 

It is in this context, in which citizens seem to 

show growing disconnect with the European 

project, the conference titled "Citizen in my 

city - Citizen in Europe" is taking place in 

Rome.  

More Info: 

http://www.cemr2014.eu/cemr2014_en.aspx  

 

Resilient Cities: Novel tools for local 

authorities 

(Brussels, 13 January 2015) 

 

Οver the last three years local authorities 

from 10 European cities have been working 

closely with researchers and business 

partners to come up with novel tools and 

innovative approaches to help European cities 

help themselves to build resilience from the 

inside out. At the “Resilient Cities: Novel tools 

for local authorities” event, local authorities 

from Dublin, Stuttgart, London, Rome, Brus- 
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Ρότερνταμ θα επιδείξουν για πρώτη φορά 

τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους. 

Πληροφορίες: 

http://ebn.eu/?p=eventsubsite&i=427 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία  2014-

2020 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 

Ταμείων 

(Βρυξέλλες, 19-21 Ιανουαρίου 2015) 

 

Το εν θέματι συνέδριο σηματοδοτεί την 

έναρξη της πλατφόρμας fi-compass για την 

ικανοποίηση των αναγκών των 

διαχειριστικών αρχών, παρέχοντας 

πρακτικά εμπειρίες για τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία. 

Πληροφορίες: 

http://www.fi-compass.eu/ 

Παγκόσμια Σύνοδος για το Μέλλον 

της Ενέργειας 

(Αμπού Ντάμπι, 19-22 Ιανουαρίου 

2015) 
 

Η παγκόσμια σύνοδος για το μέλλον της 

ενέργειας αποτελεί την πιο σημαντική 

εκδήλωση παγκοσμίως για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 

ενεργειακή αποδοτικότητα και τις καθαρές 

τεχνολογίες. 

 
 

Το συνέδριο προσκαλεί ηγέτες, διεθνείς 

φορείς λήψης αποφάσεων, ειδικούς της 

βιομηχανίας, επενδυτές και ΜΜΕ για να 

συζητήσουν πρακτικά θέματα για την 

αειφορία και τις ενεργειακές προκλήσεις. 

Πληροφορίες: 

http://www.worldfutureenergysummit.com/ 

sels, Sofia and Rotterdam will showcase for 

the first time some of the outcomes from this 

collaboration. 

More info: 

http://ebn.eu/?p=eventsubsite&i=427 

Financial Instruments 2014-2020 

under European Structural and 

Investment Funds (ESIF) 

(Brussels 19 - 20 January 2015) 

 

The conference will formally launch the fi-

compass platform as a primary source of 

 

advice and knowledge to stakeholders in their 

efforts to implement financial instruments 

under ESIF. It will initiate the sharing of 

experiences in using financial instruments, 

between the stakeholders. 

More info: 

http://ebn.eu/?p=eventsubsite&i=427 

World Future Energy Summit  

(Abu Dhabi, 19-22 January 2015) 
 

The World Future Energy Summit (WFES) is the 

world’s foremost event dedicated to 

renewable energies, energy efficiency and 

clean technologies. 

           

The WFES Conference attracts world leaders, 

international policy makers, industry experts, 

investors from the public and private sector 

and media, who gather in Abu Dhabi to 

discuss practical and sustainable solutions to 

future energy challenges. 

More Info: 

http://www.worldfutureenergysummit.com/ 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 

European Affairs 

 

Ευρώπη 2020: Η Επιτροπή των 

Περιφερειών δημοσιεύει την ετήσια 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

για την Ανάπτυξη 

 

Κάθε χρόνο η Έκθεση Παρακολούθησης για 

τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 της Επιτροπής 

των Περιφερειών προσεγγίζει τη 

στρατηγική σε μια περίοδο 12 μηνών από 

την πλευρά των ευρωπαϊκών πόλεων και 

περιφερειών, Με αυτόν τον τρόπο, η 

Επιτροπή των Περιφερειών σκοπεύει στη 

βελτίωση του βαθμού δεσμευτικότητας, της 

εστίασης και της αποτελεσματικότητας της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη 

και την απασχόληση, ενώ εκπληρώνει τις 

τρέχουσες δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της 

εταιρικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Η φετινή έκθεση αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι το 

τελευταίο έτος  πριν τη μεγάλη 

αναθεώρηση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 

που είναι προγραμματισμένη για τις αρχές 

του 2015.  

Η έκθεση αναλύει βασικές πλευρές της 

προόδου της Στρατηγικής τους τελευταίους 

δώδεκα μήνες σύμφωνα με την οπτική των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών. 

Πληροφορίες: 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Site

CollectionDocuments/COR-2014-05553-00-

00-INFO-EDI_final_061014.pdf 

 

Europe 2020: CoR publishes its 

annual review of the EU's growth 

strategy 

Each year, the Committee of the Regions' 

Monitoring Report on Europe 2020 looks at 

the implementation of the Europe 2020 

strategy over the past twelve months, as seen 

by EU cities and regions. In doing so, the CoR 

aims to improve the ownership, focus and 

effectiveness of Europe's growth and job 

strategy, while fulfilling the commitments 

undertaken in the current cooperation 

agreement with the European Commission. 

 

 

This year's report is particularly relevant since 

it is the last report before the major review of 

the Europe 2020 strategy, scheduled for early 

2015.  

The report analyses key aspects of the 

strategy's progress in the past twelve months, 

as seen by the local and regional levels. 

More Info: 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Site

CollectionDocuments/COR-2014-05553-00-

00-INFO-EDI_final_061014.pdf 
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Οδηγός για τους Δικαιούχους των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων και συναφών 

ενωσιακών εργαλείων 
 

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και 

Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής δημοσίευσε Οδηγό για τους 

δικαιούχους των διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων και των συναφών 

ενωσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 

 

 

Αυτός ο νέος οδηγός επεξηγεί τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο πρόσβασης και 

αξιοποίησης των ταμείων καθώς και των 

υπολοίπων χρηματοδοτικών εργαλείων που 

είναι συναφή με τις ενωσιακές πολιτικές. 

Μια σειρά διαδικτυακών συνδέσμων  μέσα 

στο κείμενο επιτρέπει στους δικαιούχους 

να μην χαθούν στο λαβύρινθο του 

διαθέσιμου ηλεκτρονικού υλικού και τους 

οδηγεί στις πλέον άμεσες και χρήσιμες 

ιστοσελίδες και έγγραφα.  

Επίσης διατίθεται διαδικτυακή λίστα  με τις 

πλέον κατάλληλες χρηματοδοτικές πηγές 

της Ένωσης. 

Πληροφορίες: 

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

docgener/guides/synergy/synergies_beneficia

ries.pdf 

Guidance for Beneficiaries of European 

Structural and Investment Funds and 

related EU instruments 
 

DG REGIO published a "Guidance for 

Beneficiaries of European Structural and 

Investment Funds and related EU 

instruments". This new guide explains how to 

effectively access and use the European 

Structural and Investment Funds and on how 

to exploit complementarities with other 

instruments of relevant Union policies.  

 

 

The links provided throughout the document 

will allow potential beneficiaries to find their 

way in the maze of material available online, 

leading them to the most immediate and 

useful websites and documents. An online 

check-list is also available to help potential 

beneficiaries identify the most appropriate 

funding sources. 

More Info: 

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

docgener/guides/synergy/synergies_beneficia

ries.pdf 
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Η Βάρνα ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκή 

Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2017 

 

Η βουλγαρική πόλη της Βάρνας 

ανακηρύχθηκε ως η Ευρωπαϊκή 

Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2017 όπως 

ανακοινώθηκε στις 19 Νοεμβρίου τ.ε. Με 

πληθυσμό που φθάνει τις 340.000 

κατοίκους, η Βάρνα διαθέτει μεγάλο αριθμό 

νέων  - περίπου 158.000 κάτοικοι είναι 

κάτω των 35 ετών.  

 

  

 

Το 2017 η Βάρνα αναμένεται να αυξήσει τη 

συμμετοχή της νεολαίας με ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

Πληροφορίες: 

http://www.europeanyouthcapital.org/yfj/var

na-bulgaria-awarded-european-youth-

capital-2017/ 

Καθοριστική η συμβολή των 

Ευρωπαϊκών πόλεων στην 

ανάπτυξη της Ε.Ε. 

Το "Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την 

Εδαφική Ανάπτυξη και Συνοχή" δημοσίευσε 

τα τελευταία στοιχεία αναφορικά με το 

ρόλο που διαδραματίζουν οι αστικοί χώροι, 

ως κέντρα παραγωγής υπηρεσιών, έρευνας 

και καινοτομίας, στην οικονομική ανάπτυξη 

της Ε.Ε.. Από τα στοιχεία απορρέει ότι τα 

αστικά κέντρα, είτε με τη μορφή των πό - 

The city of Varna wins European Youth 

Capital 2017 bid 

 

Bulgaria’s city of Varna is to be the European 

Youth Capital (EYC) in 2017, a jury panel 

announced on 19 November 2014. With a 

population of approximately 340,000, Varna 

has a large number of young people - around 

158,000 under the age of 35.  

 

  

 

In its year as European Youth Capital, Varna is 

expected to increase youth participation in 

the city, with a focus on the development of 

social entrepreneurship. 

More info: 

http://www.europeanyouthcapital.org/yfj/var

na-bulgaria-awarded-european-youth-

capital-2017/ 

 

The importance of European towns 

and cities in achieving European policy 

growth 

 

The "European Observation Network for 

Territorial Development and Cohesion" 

published the latest data on the role of urban 

spaces, as centres of service, research and 

innovation producers, as well as economic 

growth of the EU. 
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λεων, είτε με τη μορφή διευρωπαϊκών 

δικτύων, είτε με αυτή των μητροπολιτικών 

περιφερειών, αποτελούν σύγχρονους 

πόλους ανάπτυξης που μπορούν να 

συμβάλουν καθοριστικά στην προαγωγή 

της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στην 

αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως η 

αυξανόμενη φτώχεια, ο κοινωνικός 

αποκλεισμός και τα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας. 

Πληροφορίες: 

http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Me

nu_Workshops/workshop141125.html 

 

 

Η διοικητική ικανότητα ως βασική 

συνιστώσα της Πολιτικής Συνοχής 

 

Σε μελέτη του Ε.Κ., που παρουσιάστηκε στις 

5 Νοεμβρίου τ.ε., στην Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, 

εκτιμάται ότι λόγω των αυξημένων 

διοικητικών απαιτήσεων και παρά την 

υιοθέτηση μέτρων απλούστευσης στις 

διαδικασίες για την υλοποίηση της 

Πολιτικής Συνοχής, κατά την περίοδο 2014-

2020, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές 

τους αρχές αναμένεται να αντιμετωπίσουν 

σημαντικές δυσκολίες στην αποτελεσματική 

αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν 

από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).  

 

 

  

The evidence shows that urban centers, either 

in the form of cities, or in the form of trans-

European networks, or to that of metropolitan 

regions are contemporary growth poles that 

can contribute significantly to the promotion 

of sustainable development and tackling  

challenges such as increasing poverty, social 

exclusion and high unemployment. 

More Info: 

http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Me

nu_Workshops/workshop141125.html 

 

The administrative capacity as a key 

component of the Cohesion Policy 

 

A study of the European Parliament, 

presented on November 5 by the 

Parliamentary Committee on Regional Policy, 

assessed that due to the increased 

administrative requirements and despite the 

adoption of simplification measures in the 

procedures for the implementation of 

Cohesion Policy in the period 2014 -2020, 

Member States and regional authorities are 

expected to face significant difficulties in the 

effective use of resources available from the 

European Structural and Investment funds 

(ESIF).  
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Η ανάλυση 14 εθνικών διοικητικών 

συστημάτων καταδεικνύει ότι είναι 

απαραίτητο να γίνουν σημαντικές 

βελτιώσεις στην κατάρτιση και διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού, στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 

στον αριθμό των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων και των φορέων που 

εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίησή 

τους. 

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/document/ac

tivities/cont/201410/20141028ATT92010/2

0141028ATT92010EN.pdf 

 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

αποτελούν την πιο συμφέρουσα 

επένδυση 

 

Στις 10 Οκτωβρίου τ.ε., η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δημοσιοποίησε μελέτη σύμφωνα 

με την οποία η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι 

οικονομικότερη από τη χρήση 

παραδοσιακών ενεργειακών πηγών, όπως 

ο γαιάνθρακας, το φυσικό αέριο ή η 

πυρηνική ενέργεια.  

 

 

 

The analysis of 14 national administrative 

systems shows that there needs to be made 

major improvements in training and human 

resources management, decision-making 

processes, and the number of operational 

programs and agencies involved in the 

management and implementation. 

More Info: 

http://www.europarl.europa.eu/document/ac

tivities/cont/201410/20141028ATT92010/2

0141028ATT92010EN.pdf 

 

Renewable energy is the most 

profitable investment 

 

On 10th October 2014, the European 

Commission published a study according to 

which the production of electricity from re  - 

 

newable energy is more economical than 

using traditional energy sources, such as coal, 

gas or nuclear power.  
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Σύμφωνα με τη μελέτη, το συνολικό κόστος 

για την παραγωγή ενός μεγαβάτ από 

ανεμογεννήτριες στο έδαφος είναι 105€, 

ενώ από ηλιακή ενέργεια, θαλάσσιες 

ανεμογεννήτριες και πυρηνική ενέργεια 

είναι 125€, από φυσικό αέριο 164€ και από 

γαιάνθρακα 223€. Είναι αξιοσημείωτο ότι 

στον υπολογισμό του συνολικού κόστους, 

λαμβάνονται υπόψη το κόστος παραγωγής, 

η τιμολόγηση, οι επιδοτήσεις, αλλά και το 

κόστος αντιμετώπισης των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και 

στην κλιματική αλλαγή. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/201

41013_subsidies_costs_eu_energy.pdf 

 

Σε διάλογο για τον Αστικό 

Μετασχηματισμό: Σειρά Βέλτιστων 

Πρακτικών 

 

Μια νέα σειρά από έξι μελέτες καλών 

πρακτικών του ευρωπαϊκού δικτύου 

EUROCITIES δείχνει πώς οι πόλεις 

προσαρμόζονται στις προκλήσεις της 

ανάπτυξης και της κοινωνικο-

δημογραφικής αλλαγής.  

 

Η εν λόγω σειρά εκπονήθηκε από ομάδες 

εργασίας για μια ολοκληρωμένη αστική 

ανάπτυξη και τη στέγαση. Με τίτλο «Σε 

διάλογο για τον αστικό μετασχηματισμό», 

οι συγκεκριμένες μελέτες καταδεικνύουν 

πώς οι πόλεις επιτυγχάνουν βιώσιμη 

ανάπτυξη με έμφαση στην πύκνωση, την 

ενεργειακή απόδοση και κοινωνικά 

ισορροπημένες λύσεις.  

According to the study, the total cost to 

produce one megawatt of wind turbines in the 

ground is 105 €, while solar energy, marine 

turbines and nuclear is 125 €, from gas is 

amounted to 164 € and coal reaches 223€. It 

is noteworthy that in the calculation of the 

total cost, taken into account the cost of 

production, pricing, subsidies, and the costs 

of dealing with environmental, public health 

and climate change 

More Info: 

http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/201

41013_subsidies_costs_eu_energy.pdf 

 

In dialogue about urban 

transformation: A Series of Best 

Practices 

 

A new series of six good practice case studies 

shows how cities are adapting to the 

challenges of growth and socio-demographic 

change. Developed by our working groups 

integrated urban development and housing, 

the 'In dialogue about urban transformation' 

series demonstrates how cities are achieving 

sustainable development by focusing on 

densification, energy efficiency and socially-

balanced solutions.  
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Τα παραδείγματα προέρχονται από τη 

Δρέσδη, το Μόναχο, τη Στοκχόλμη, την 

Ουτρέχτη, τη Βιέννη και τη Ζυρίχη. Κάθε 

παράδειγμα προσφέρει καθοδήγηση και 

έμπνευση για άλλες πόλεις να βελτιώσουν 

το διάλογο και τη συμμετοχή στο σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη. 

Πληροφορίες: 

http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/In

%20Dialogue%20on%20Urban%20Transformati

on_full%20collection.pdf 

Η πρώτη ηλιακή διαδρομή 

ποδηλάτου παγκοσμίως στην 

Ολλανδία 

 

Εγκαινιάστηκε πρόσφατα διαδρομή 

ποδηλάτου στην πόλη Krommenie, 25 χλμ 

από το Άμστερνταμ, η οποία έχει 

κατασκευαστεί με ηλιακά κύτταρα και  

επιτρέπει να παράγει αρκετή ενέργεια για 

να τροφοδοτήσει τρία σπίτια.  

 

 
Το μονοπάτι, το οποίο καλύπτεται από το 

ένα ίντσας φύλλο γυαλιού, αρκετά ισχυρού 

για να αντέξει το βάρος ενός φορτηγού, 

έχει σήμερα μήκος 70 μέτρα, και θα 

επεκταθεί στα 100 στο εγγύς μέλλον. Έχει, 

μάλιστα, προγραμματιστεί περαιτέρω 

έρευνα σχετικά με τους τρόπους για τη 

βελτίωση της ικανότητας παραγωγής 

επιπλέον ενέργειας για τα επερχόμενα 

έργα.  

Πληροφορίες: 

http://www.solaroad.nl/en/ 

The examples featured come from Dresden, 

Munich, Stockholm, Utrecht, Vienna and 

Zurich. Each example offers guidance and 

inspiration for other cities to improve 

dialogue and participation in planning and 

development.  

More Info: 

http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/In

%20Dialogue%20on%20Urban%20Transformati

on_full%20collection.pdf 

The world’s first solar bike path open 

in The Netherlands 

A  newly installed bicycle path in Krommenie, 

25 km from Amsterdam, has been 

constructed with solar cells, enabling it to 

generate enough energy to power three 

homes.  

 

The path, which is covered by a one-inch 

layer of glass strong enough to withstand the 

weight of a truck, is currently 70 m long, and 

will be extended to 100 m in the near future. 

Further research is planned on ways to 

improve the generation capacity for upcoming 

projects. 

More Info: 

http://www.solaroad.nl/en/ 
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Διεθνή Θέματα 

International Affairs 

 

Σύσταση ενός νέου παναμερικανικού 

δικτύου μητροπόλεων 

 

Ένα νέο δίκτυο δημιουργήθηκε πρόσφατα 

όπου συμμετέχουν οι μητροπολιτικές αρχές 

της Νότιας Αμερικής, της Κεντρικής 

Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής. 

 

  
 

Γνωστό ως το δίκτυο των μητροπολιτικών 

περιοχών της Αμερικής (RAMA στα 

ισπανικά, στα γαλλικά και στα 

πορτογαλικά) είναι το πνευματικό τέκνο 

μιας κοινής πρωτοβουλίας που γεννήθηκε 

στο Cali της Κολομβίας το 2013 ως 

αποτέλεσμα της ιδιαίτερα  εποικοδομη-

τικής συνεργασίας μεταξύ της 

μητροπολιτικής περιοχής της κοιλάδας 

Aburrá (Μεντεγίν, Κολομβία) και της 

Μητροπολιτικής Κοινότητας του Μόντρεαλ, 

του Καναδά. 

 

Πληροφορίες: 

http://unhabitat.org/a-new-pan-american-

network-of-metropolises-formed/ 

 

A new pan American network of 

metropolises formed 

 

A new network was created this week bringing 

together metropolitan authorities of South 

America, Central America and North America. 

Known as the Network of Metropolitan Areas 

of the Americas (RAMA in Spanish, French and 

Portuguese) it is the brainchild of a joint ini- 

 

 
 

tiative born in Cali, Colombia in 2013, 

particularly the fruitful cooperation between 

the Metropolitan Area of the Aburrá Valley 

(Medellin, Colombia) and the Metropolitan 

Community of Montreal, Canada. 

 

More Info: 

http://unhabitat.org/a-new-pan-american-

network-of-metropolises-

formed/
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Τελ Αβίβ: Βραβείο Παγκόσμιας 

Έξυπνης Πόλης 
 

Στο Τελ Αβίβ απονεμήθηκε το φετινό 

βραβείο  της Παγκόσμιας Έξυπνης Πόλης 

κατά τη διάρκεια της Έκθεσης για την 

Παγκόσμια Πόλη στη Βαρκελώνη. Το Τελ 

Αβίβ, η μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ, 

διακρίθηκε για τις πρωτοβουλίες του στη 

ψηφιακή σύνδεση και τη συμμετοχή των 

πολιτών στις δραστηριότητες του δήμου.  

 

 
 

Ο Όμιλος των Κατοίκων, το δωρεάν Wi-Fi 

σε όλη την πόλη και η εφαρμογή App είναι 

μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει 

η πόλη μέσω της πλατφόρμας Digi -Tel. Η 

πόλη είναι πρόθυμη να παράσχει επίσης 

πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις ή μη 

εικονικές συνδέσεις με τους κατοίκους της. 

Πριν από λίγες εβδομάδες, το Τελ Αβίβ 

πραγματοποίησε ανοιχτή συζήτηση 

στρογγυλής τραπέζης στην Πλατεία 

Ράμπιν. Εκατό τραπέζια στήθηκαν με 

διάφορες κατηγορίες όπου οι κάτοικοι 

μπορούσαν να έλθουν και να εκφράσουν τις 

ιδέες τους στους υπαλλήλους της πόλης. 

 

Πληροφορίες: 

http://cities-today.com/2014/11/tel-aviv-

wins-world-smart-cities-award/ 

Tel Aviv wins World  

Smart Cities Award 

 

Tel Aviv was awarded this year’s World Smart 

Cities Award presented at a gala dinner last 

night during the Smart City Expo and World 

Congress in Barcelona. Israel’s largest city 

was recognised for its initiatives in digitally 

connecting and engaging citizens with the 

municipality’s activities.  

 

 
 

A Residents Club, free Wi-Fi across the city 

and its own city App are several services the 

city offers via its Digi-Tel platform. The city is 

keen to also provide more traditional 

approaches or non-virtual connections with 

its residents.  

 

Six weeks ago Tel Aviv held an open round 

table discussion in Rabin Square. One 

hundred tables were set up with various 

categories where residents could come and 

voice their ideas to city officials. 

 

More Info: 

http://cities-today.com/2014/11/tel-aviv-

wins-world-smart-cities-award/ 
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Διαβουλεύσεις 

Consultations 

 
 

Μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική για 

τη στήριξη των ΜΜΕ και των 

επιχειρηματιών 2015-2020 

 

Σκοπός αυτής της δημόσιας διαβούλευσης 

είναι η συγκέντρωση απόψεων και ιδεών 

για το πώς πρέπει να αναθεωρηθεί η Small 

Business Act για την Ευρώπη, προκειμένου 

να συνεχιστεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή 

πολιτική για τη στήριξη των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των 

επιχειρηματιών κατά την περίοδο 2015-

2020. Οι βασικοί τομείς της Small Business 

Act (SBA) όπως η διευκόλυνση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 

και στις αγορές, η μείωση του διοικητικού 

φόρτου και η προώθηση της 

επιχειρηματικότητας εξακολουθούν να 

αποτελούν προτεραιότητες για τα επόμενα 

έτη. Επιπλέον, έχει προστεθεί σήμερα μια 

ακόμη προτεραιότητα: η ανάγκη για την 

αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικευμένων 

εργαζομένων. Η Επιτροπή επιθυμεί να 

συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τις 

πρωτοβουλίες αυτές. 

Προθεσμία: 15 Δεκεμβρίου 2014 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/

small-business-act/public-consultation-

sba/index_el.htm 

A strong European policy to support 

SMEs and entrepreneurs 2015-2020 

Public consultation on the Small 

Business Act (SBA) 

 

The aim of this public consultation is to 

gather feed-back and ideas on how the Small 

Business Act for Europe should be revised to 

continue a strong European policy to support 

Small and Medium-sized enterprises (SMEs) 

and entrepreneurs in 2015-2020.  The four 

key areas of the SBA: facilitating SMEs’ access 

to finance, and markets, reducing 

administrative burden and promoting 

entrepreneurship continue to be priorities for 

the coming years. In addition, the need to 

address the shortage of skilled workers is 

now a fifth priority.  

 

 

The Commission is seeking feed-back on 

these initiatives. The public consultation 

offers citizens and stakeholders the 

opportunity to provide input to the 

Commission at an early stage of its policy 

making on SME Policy. The Commission 

services plan to make the comments 

accessible on this website. 

 

Deadline: 15 December 2014 

More Info: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/

small-business-act/public-consultation-

sba/index_en.htm 
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Σεμινάρια Κατάρτισης 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
The Seminars of the 

European Institute of Public 

Administration (EIPA) 
 
 

 
 

Improving Public Sector Performance in the 

21st Century 

Date: 4-5 December 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5505 

 

Managing the EU Policy Cycle: A 

Comprehensive One-Week Course on EU 

Decision-Making in Practice 

Date: 12-16 January 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5622 

 
How to Finance Innovation? A Step-by-Step 

Technical Guide to Horizon 2020 for Public 

Administration 

Date: 29-30 January 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5642 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

The Library of Local Government 

 

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: 

Τα οικονομικά της, η εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων της και οι 

επιπτώσεις στο ανθρώπινο 

δυναμικό και στα Δημόσια Aγαθά 

 

 
Σελ.121 

Ν.- Κ. Χλέπας, Ι. Γούπιος, Τ. Σαπουνάκης 

Εκδ. Κοινωνικό Πολύκεντρο, 2014 

 

Στην ανωτέρω μελέτη, αρχικά αναλύονται 

οι θεσμικές, οικονομικές και διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις και αλλαγές της τοπικής 

αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη. Δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που συνδέονται 

με την οικονομική κρίση και τις πολιτικές 

λιτότητας που επικρατούν τα τελευταία 

χρόνια. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι 

επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών 

στην τοπική αυτοδιοίκηση, ως προς τη 

θεσμική - νομική τους διάσταση, αλλά και 

ως προς τις πολιτικές επιλογές που 

επικράτησαν σε κεντρικό επίπεδο. Επίσης, 

παρουσιάζονται οι επιπτώσεις στα 

οικονομικά και το προσωπικό των Δήμων. 

Στη συνέχεια, αναλύονται οι στόχοι των 

προωθούμενων ιδιωτικοποιήσεων και 

παρουσιάζονται τα αδιέξοδά τους με βάση 

την διεθνή εμπειρία. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι δυσμενείς προοπτικές 

για την επόμενη τετραετία, λόγω του 

Μεσοπρόθεσμού Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2015-2018 και συνδέονται με 

την υποβάθμιση των Δήμων. 

Europe’s Changing Geography 

The Impact of Inter-regional Networks 

 

 
Pages: 224 

N. Bellini, Ul. Hilpert 

Publisher: Routledge, 2013 

European macro-regions, Euroregions and 

other forms of inter-regional, cross-border 

cooperation have helped to shape new 

scenarios and new relational spaces which 

may generate opportunities for economic 

development, while redefining the political 

and economic meaning of national borders. 

This book is based on a number of key case 

studies which are crucial to understanding the 

complex web of political, economic and 

cultural factors that shape the heterogeneous 

picture of Europe’s new geography.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 

 

Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης 

και πληροφορίες:  

Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr 

 

Ιστοσελίδα Δελτίου:  

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Act

ions/DiethEuroThemOTA/deltio_die

thnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδεται μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε 

προσθέσει την   ηλεκτρονική σας διεύθυνση 

στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, 

μπορείτε να το κάνετε μέσω της κάτωθι 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 

 
 

   

 

 

 
 

The Bulletin of International and European 

Affairs & Development Planning of Local 

Government of the Hellenic Ministry of Interior 

is published and distributed only in digital 

form. If you wish to subscribe to our bulletin, 

you can send us your contact details to the 

following e-mail address:  

a.karvounis@ypes.gr 

 
 

   

 

 

 
 

Co-funded by the European Programme  
'Europe for Citizens' 

 

   

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’ 
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Europe for Citizens, 2014-2020 
Action Grants for Town-

Τwinnings, City Networks, Civil 
Society & European Remembrance 
 

ο κόσμος μας 

η αξιοπρέπειά μας 

το μέλλον μας 

� Ευρωπαϊκό Έτος 
Ανάπτυξης 2015 

 

                       

Ευρώπη για τους Πολίτες, 
2014-2020 

Επιδοτήσεις για 
Αδελφοποιήσεις, Δίκτυα 

Πόλεων, Κοινωνία 
Πολιτών & Ευρωπαϊκή 

Μνήμη
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Ελληνική
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Ευρωπαϊκά και 

Διεθνή Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
European and International  

Funding Programmes & Initiatives 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

Call for Proposals-Deadlines 

 

 
1.  ‘Erasmus+, 2014-2020’:  

 

Tο πρόγραμμα Erasmus+ έχει σχεδιαστεί με 

τρόπο ώστε να στηρίζει τις προσπάθειες 

των Κρατών Μελών να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό 

της Ευρώπης, που παραμένει αναξιο-

ποίητο, επιβεβαιώνοντας συγχρόνως  τη 

σύνδεση μεταξύ των αρχών δια βίου 

μάθησης με τυπική και άτυπη μάθηση σε 

όλο το φάσμα των τομέων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα 

παρέχει την ευκαιρία σε περισσότερα από 

4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να 

σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να 

αποκτήσουν εργασιακή πείρα ή να 

εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό. 

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων αφορά τις κάτωθι δράσεις: 

(α) Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας. 

(β) Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής 

υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας. 

 

 

 

1.  ‘Erasmus+, 2014-2020’  

 

Erasmus+ is designed to support Member 

States’ efforts to use efficiently the potential 

of Europe’s human capital that remains 

underexploited, while confirming the principle 

of lifelong learning by linking support to 

formal, non-formal, and informal learning 

throughout the education, training and youth 

fields. Erasmus+ will provide opportunities 

for over 4 million Europeans to study, train, 

gain work experience and volunteer abroad.  

The current call for proposals cover the 

following actions: 

(a) Mobility of individuals in the field of 

education, training and youth. 

(b) Large Scale European Voluntary 

Service Events 

(c) Strategic partnerships in the field of 

education, training and youth 

(d) Capacity building in the field of youth  

Deadlines: 

Knowledge 

Alliances, 

Sector Skills 

Alliances  

26 February 

Mobility of 

individuals in 

the field of 

education and 

training  

4 March 
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(γ) Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας. 

(δ) Συμμαχίες γνώσης. 

(στ) Συμμαχίες στον τομέα δεξιοτήτων. 

(ζ) Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της 

νεολαίας. 

Προθεσμίες: 

 

Συμμαχίες 

γνώσης/Τομεακές 

συμμαχίες 

δεξιοτήτων 

26 Φεβρουαρίου 

Κινητικότητα των 

ατόμων στον 

τομέα της 

εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης 

4 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_el.htm 

 

                2. HORIZON 2020 

 

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο 

την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και 

παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας 

βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία 

σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας 

παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα 

στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και 

άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας. 

Οι τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων αφορούν τα κάτωθι θεματικά 

πεδία: 

(α) Υγειονομικές Συντονιστικές Δράσεις 

 

 

Information: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014/34

4/10&from=EN 

 

 

2. HORIZON 2020 

 

The general objective of Horizon 2020 is to 

build a society and a world-leading economy 

based on knowledge and innovation across 

the whole Union, while contributing to 

sustainable development. It will support the 

Europe 2020 strategy and other Union 

policies as well as the achievement and 

functioning of the European Research Area. 

The current calls for proposals cover, among 

else, the following thematic fields: 

(a) Health Co-ordination Activities 

Call Total Budget: €29,000,000. 

(b) Personalising Health and Care 

Call Total Budget: €88,000,000 

(c) Sustainable and Resilient Agriculture For 

Food And Non-Food Systems 

Call Total Budget: €235,000,000 

 

Deadlines: 

Health Co-ordination  

Activities 

24 February 

Personalising Health and 

Care 

24 February 

Sustainable and Resilient 

Agriculture For Food And 

Non-Food Systems 

4 March 
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Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 

€29,000,000. 

(β) Εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 

€88,000,000 

(γ) Αειφόρος Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων 

και Κλιματικές Αλλαγές 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 

€235,000,000 

Προθεσμίες: 

 

Υγειονομικές 

Συντονιστικές Δράσεις 

24 Φεβρουαρίου  

Εξατομικευμένη 

υγειονομική περίθαλψη 

24 Φεβρουαρίου  

Αειφόρος Γεωργία, 

Ασφάλεια Τροφίμων και 

Κλιματικές Αλλαγές 

4 Μαρτίου  

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/index.

html 

3. Δικαιώματα, Ισότητα και 

Ιθαγένεια, 2014-2020’: Επιδοτήσεις 

δράσεων για εθνικά και διακρατικά 

έργα  

 

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια 

αποτελεί συνέχεια των τριών 

προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013:  

Information: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/index.

html 

3. ‘Rights, Equality and Citizenship, 

2014-2020’: Action grants to support 

national and transnational projects 

projects  

 

The Rights and Citizenship Programme is the 

successor of three 2007-2013 programmes: 

Fundamental Rights and Citizenship, Daphne 

III, the Sections "Antidiscrimination and 

Diversity" and "Gender Equality" of the 

Programme for Employment and Social 

Solidarity (PROGRESS). The programme 

supports the following activities: Analytical 

activities, such as collection of data and 

statistics, development of common 

methodologies and, where appropriate, 

indicators or benchmarks, studies, 

researches, analyses and surveys; Training 

activities, such as staff exchanges, 

workshops, seminars; Mutual learning, 

cooperation, awareness raising and 

dissemination activities, such as identification 

of, and exchanges on, good practices, 

innovative approaches and experiences, 

organisation of peer review and mutual 

learning;   
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Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του 

προγράμματος Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS). 

Οι τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων αφορούν τα εξής θέματα: 

(α) Διεθνικά σχέδια που υποστηρίζουν τα 

θύματα της βίας 

 Η παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων αποσκοπεί, πρώτον, στο να 

συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που 

υποστηρίζουν τα θύματα της βίας, 

σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του 

Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την 

Ισότητα και την Ιθαγένεια που αφορά στην 

πρόληψη και καταπολέμηση όλων των 

μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων 

και των γυναικών, καθώς και τη βία 

εναντίον άλλων ομάδων που διατρέχουν 

κίνδυνο, ιδίως των ομάδων που 

κινδυνεύουν από τη βία στο πλαίσιο 

στενών σχέσεων, καθώς και την προστασία 

των θυμάτων αυτής της βίας. Δεύτερον, 

έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει 

διεθνικά και εθνικά έργα που ενισχύουν τα 

δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματι-

κότητας, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του 

Προγράμματος Δικαιοσύνη που αφορά στην 

διευκόλυνση της αποτελεσματικής πρόσβα-

σης στη δικαιοσύνη για όλους, συμπερι-

λαμβανομένης και της στήριξης των 

δικαιωμάτων των θυμάτων της  εγκλημα-

τικότητας.  

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:  

€5,500,000. 

Support for main actors, such as support for 

Member States when implementing Union law 

and policies, support for key European level 

networks whose activities are linked to the 

implementation of the objectives of the 

Programme; networking among specialised 

bodies and organisations, national, regional 

and local authorities at European level; 

funding of experts' networks, funding of 

European level observatories etc. 

The current calls for proposals will support 

the following themes: 

(a) National or transnational projects to 

support victims of violence and crime 

This call for proposals firstly aims to co-fund 

transnational projects that support the victims 

of violence in line with the specific objective 

of Rights, Equality and Citizenship Programme 

to prevent and combat all forms of violence 

against children, young people and women, 

as well as violence against other groups at 

risk, in particular groups at risk of violence in 

close relationships, and to protect victims of 

such violence. 

Secondly, it aims to co-fund transnational and 

national projects that enhance the rights of 

crime victims in line with the specific 

objective of the Justice Programme to 

facilitate effective access to justice for all, 

including to promote and support the rights 

of victims of crime. 

Call Total Budget: €5,500,000. 
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(β) Διεθνικά σχέδια που συνδέονται με 

τα παιδιά ως θύματα εκφοβισμού στο 

σχολείο 

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να 

συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που 

συνδέονται με τα παιδιά ως θύματα 

εκφοβισμού στο σχολείο, σε συνθήκες 

φροντίδας κατοικιών και όταν βρίσκονται 

υπό κράτηση , σύμφωνα με τον ειδικό στόχο 

την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των 

μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων 

και των γυναικών, καθώς και η βία 

εναντίον άλλων ομάδων που διατρέχουν 

κίνδυνο, ιδίως οι ομάδες που κινδυνεύουν 

από τη βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων, 

καθώς και την προστασία των θυμάτων 

αυτής της βίας (Δάφνη). 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:  

€1,500,000 
 
 

Προθεσμίες: 

 

Διεθνικά σχέδια που 

υποστηρίζουν τα 

θύματα της βίας 

10 Φεβρουαρίου  

Διεθνικά σχέδια που 

συνδέονται με τα 

παιδιά ως θύματα 

εκφοβισμού στο σχολείο 

10 Μαρτίου 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-

calls/index_en.htm 

 

 

  

 

(b) Transnational projects linked to children 

as victims of bullying 

 

This call aims to co-fund transnational 

projects linked to children as victims of 

bullying at school, in residential care settings 

and in detention, in line with the specific 

objective to prevent and combat all forms of 

violence against children, young people and 

women, as well as violence against other 

groups at risk, in particular groups at risk of 

violence in close relationships, and to protect 

victims of such violence (Daphne). 

Call Total Budget: €1,500,000. 

 

Deadlines: 

 

National or transnational 

projects to support victims 

of violence and crime 

10 February 

Transnational projects 

linked to children as 

victims of bullying 

10 March  

 

Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-

calls/index_en.htm 
 

6       

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

  2-3/2015 

 

No 56/57       
 



 7 

4. Βραβεία για τις Καινοτόμες 

Περιφέρειες και Πόλεις της 

Ευρώπης 2015 

 

Στόχος των ετήσιων βραβείων «RegioStars» 

είναι να αναδείξουν καλές πρακτικές στην 

περιφερειακή ανάπτυξη και να 

υπογραμμίσουν τα πιο καινοτόμα έργα που 

δυνητικά είναι ελκυστικά και αντικείμενο 

έμπνευσης για άλλες περιφέρειες και 

πόλεις. Για το 2015 έχουν επιλεγεί οι 

κάτωθι πέντε κατηγορίες για τις οποίες οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση: 

1. ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Απελευθέρωση 

του δυναμικού ανάπτυξης των ΜΜΕ 

για μια ψηφιακή οικονομία. 

2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Κινητο-

ποίηση των επενδύσεων στην 

ενεργειακή απόδοση προς όφελος 

των πολιτών και της κοινωνίας. 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ: 

Ενσωμάτωση στην κοινωνία εκείνων 

που κινδυνεύουν από κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

4. CITYSTAR: Μεταμόρφωση πόλεων 

για μελλοντικές προκλήσεις. 

Οι αιτήσεις στην ελληνική, γαλλική ή 

γερμανική γλώσσα θα πρέπει να 

αποσταλούν από τις διαχειριστικές αρχές. 

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν  μέχρι τέλη 

Μαΐου. Η τελετή απονομής θα πραγματο-

ποιηθεί στις Βρυξέλλες στη διάρκεια των 

OPEN DAYS στις 13 Οκτωβρίου 2015. 

 

 

Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/

regiostars/regiostars_en.cfm  

4. RegioStars Awards 2015 
 

The objective of the RegioStars Awards is to 

identify good practices in regional 

development and to highlight original and 

innovative projects which could be attractive 

and inspiring to other regions and cities.  

 

 

 

The Award Categories for 2015 are: 

1. SMART GROWTH: Unleashing SME 

growth potential for a digital economy. 

2. SUSTAINABLE GROWTH: Mobilizing 

investments in energy efficiency for 

the benefit of citizens and society. 

3. INCLUSIVE GROWTH: Integrating in 

society those at risk of social 

exclusion. 

4. CITYSTAR: Transforming cities for 

future challenges. 

 

Application forms can be filled in English, 

French or German. Applications should be 

sent by the regional or local Managing 

Authority, or with the endorsement of this 

Managing Authority. The selected finalists will 

be informed by the end of May 2015. The 

Award ceremony itself will take place in 

Brussels during the OPEN DAYS on 13 October 

2015.  

Deadline: 28 February 

Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/

regiostars/regiostars_en.cfm  
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5. Ευρώπη για τους Πολίτες, 

2014-2020: Αδελφοποιήσεις 

και  Δίκτυα Πόλεων, Κοινωνία 

Πολιτών & Ευρωπαϊκή Μνήμη 

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση 

της ενεργούς Ευρωπαϊκής ιδιότητας του 

πολίτη και τη μείωση του χάσματος μεταξύ 

πολιτών και της ΕΕ, μέσα από τη χρήση 

χρηματοδοτικών εργαλείων. Σκοπός του 

είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας 

πολιτών-οργανισμών από διάφορες χώρες 

και η προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής. 

(α) Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη. Τα 

έργα του σκέλους αυτού αναμένεται 

να περιλαμβάνουν διαφορετικούς 

τύπους οργανισμών (αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, ερευνητικά ιδρύματα 

κ.λπ.) ή να αναπτύσσουν διάφορες 

μορφές δραστηριοτήτων (έρευνα, 

άτυπη εκπαίδευση, δημόσιες 

συζητήσεις, εκθέσεις κ.λπ.) ή να 

εντάσσουν πολίτες που προέρχονται 

από διάφορες ομάδες-στόχους. 

Επιπλέον, τα έργα θα πρέπει να 

υλοποιηθούν σε διακρατικό επίπεδο 

(δημιουργία και λειτουργία 

διακρατικών εταιρικών σχέσεων και 

δικτύων) ή με σαφή ευρωπαϊκή 

διάσταση. 

 

 

 

(β) Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή 

– Μέτρο για την Κοινωνία Πολιτών. 

Το μέτρο αυτό υποστηρίζει έργα 

που υλοποιούνται από διακρατικές 

εταιρικές σχέσεις οι οποίες 

προωθούν ευκαιρίες για αλληλεγγύη 

5. Europe for Citizens, 2014-2020: 

Town-twinnings, city networks, Civil 

Society and European Remembrance 
 

Europe for Citizens aims to promote active 

European citizenship with the main scope of 

bridging the gap between citizens and the 

European Union through financial instruments 

that promote active European citizenship. It 

intends to encourage cooperation between 

citizens and organisations from different 

countries and facilitate the development of a 

sense of belonging to common European 

ideals and to promote the process of 

European integration. 

 

 

(a) Strand 1: European remembrance. 

The projects under this strand are 

expected to include different types 

of organisations (local authorities, 

NGOs, research institutes, etc.) or 

developing different types of 

activities (research, nonformal 

education, public debates, 

exhibitions, etc.) or involving 

citizens coming from different target 

groups. Moreover, projects should 

be implemented on a transnational 

level (creation and operation of 

transnational partnerships and 

networks) or with a clear European 

dimension. 

(b) Strand 2: Democratic engagement 

and civic participation - Measure 

Civil Society Projects. 
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κοινωνική δέσμευση και εθελοντισμό σε 

επίπεδο Ένωσης. 

(γ) Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή – 

Μέτρο Αδελφοποιήσεων και Δικτύων 

Πόλεων. Η αδελφοποίηση είναι ένας 

ισχυρός δεσμός για τους δήμους. Ως εκ 

τούτου, το δυναμικό των δικτύων που 

δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών 

αδελφοποίησης πόλεων θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

θεματικής και μακροχρόνιας 

συνεργασίας των πόλεων. 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την 

ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, τα οποία 

είναι σημαντικά για την εξασφάλιση 

διαρθρωμένης, έντονης και 

πολύπλευρης συνεργασίας, συμβάλ-

λοντας έτσι στη μεγιστοποίηση του 

αντίκτυπου του προγράμματος. Δίνεται 

προτεραιότητα σε δίκτυα με στόχο τα 

θέματα ετήσιας προτεραιότητας. 

Δικαιούχοι:  

 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί 

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί 

 Σύνδεσμοι/Σωματεία 

Προϋπολογισμός (μέγιστο ποσό):  

25.000€ (Αδελφοποιήσεις Πόλεων) 

100.000€ (Ευρωπαϊκή Μνήμη) 

150.000€ (Δίκτυα Πόλεων και Κοινωνία 

Πολιτών) 

Προθεσμία: 2 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_

en.php 

This measure supports projects 

implemented by transnational 

partnerships promoting 

opportunities for solidarity, societal 

engagement and volunteering at 

Union level. 

(c) Strand 2: Democratic engagement 

and civic participation. of good 

practices. Twinning is a strong link 

that binds municipalities; therefore, 

the potential of the networks created 

by a series of town twinning links 

should be used for developing 

thematic and long-lasting 

cooperation between towns. The 

European Commission supports the 

development of such networks, 

which are important for ensuring 

structured, intense and multifaceted 

cooperation, therefore contributing 

to maximizing the impact of the 

Programme. Priority is given to 

networks targeting annual priority 

themes. 

 

 

 

Budget (maximum amount per measure):  

25.000€ (Town-twinnings) 

100.000€ (European Remembrance) 

150.000€ (Networks of Towns and Civil 

Society) 

Deadline: 2 March 

Information: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_

en.php 
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6. Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική 

Περιφέρεια 2016 

 

Η «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» 

(ΕΕΠ) είναι πρωτοβουλία της Επιτροπής 

των Περιφερειών που αναδεικνύει και 

βραβεύει περιφέρειες της ΕΕ με εξαιρετικές, 

μελλοντοστραφείς επιχειρηματικές 

στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, 

της οικονομικής ευρωστίας και των 

ικανοτήτων τους. Οι περιφέρειες με την πιο 

αξιόπιστη, προβεβλημένη, μελλοντοστραφή 

και υποσχόμενη πολιτική στρατηγική 

λαμβάνουν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής 

Επιχειρηματικής Περιφέρειας (ΕΕΠ) για ένα 

συγκεκριμένο έτος. 

  

Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι 

διττός: 

 να συνεισφέρει στην υλοποίηση της 

Small Business Act (SBA) σε εταιρική 

σχέση και 

 να αναδείξει τη βέλτιστη χρήση των 

ενωσιακών και λοιπών δημοσίων 

πόρων προς την κατεύθυνση της 

ανάπτυξης επιχειρηματικής 

πολιτικής στην περιφέρεια. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των 

επιλέξιμων φορέων θα αξιολογηθούν με τα 

κάτωθι κριτήρια: πολιτικό όραμα και 

δέσμευση, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, 

υλοποίηση, επικοινωνία. 

Προθεσμία: 16 Μαρτίου 

Πληροφορίες: www.cor.europa.eu/eer 

6. The European Entrepreneurial 

Region 2016 

 

The European Entrepreneurial Region (EER) 

Award is an initiative of the Committee of the 

Regions identifying and rewarding EU regions 

with outstanding, future-oriented 

entrepreneurial strategies, regardless of their 

size, wealth or specific competences. The 

regions with the most visible, credible, 

forward-looking and promising political 

vision are granted the label “European 

Entrepreneurial Region” (EER) for a specific 

year. 

 

 
 

The aim of this initiative is twofold: 

 to contribute to the implementation of 

the Small Business Act (SBA) in 

partnership; 

 to demonstrate optimal use of EU and 

other public funds oriented towards 

the development of an entrepreneurial 

policy within the region.  

 

 

 

The application forms of the eligible 

participants will be evaluated against the 

backdrop of the following criteria: political 

vision and commitment; multilevel 

governance; implementation; communication. 

Deadline: 16 March 

Information: www.cor.europa.eu/eer 
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7. 13η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Περιφερειών και Πόλεων: 

Πρόσκληση υποβολής 

αιτήσεων συμμετοχής 

συμπράξεων 
 

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυναν 

πρόσκληση για την υποβολή αίτησης 

συμμετοχής εταίρων στην 13η Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (Open 

Days 2015). Οι ενδιαφερόμενες τοπικές και 

περιφερειακές αρχές από ολόκληρη την 

Ευρώπη πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική 

αίτηση προκειμένου να συμμετάσχουν 

επισήμως ως εταίροι στην ετήσια 

εκδήλωση που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της 

ΕΕ στις 12-15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. 

 

 
 

Υπό τον τίτλο "Οι περιφέρειες και οι πόλεις 

της Ευρώπης: Εταίροι στην τόνωση των 

επενδύσεων και της ανάπτυξης", η 

εκδήλωση OPEN DAYS 2015 θα εστιαστεί σε 

τρεις θεματικές προτεραιότητες:  

(α) «Εκσυγχρονισμός της Ευρώπης»: Οι 

περιφέρειες στην ενεργειακή Ένωση και η 

ενιαία ψηφιακή αγορά. 

(β) «Περιφέρειες ανοικτές στην επιχειρη-

ματικότητα»: Ανάπτυξη των ΜΜΕ, 

καινοτομία και δημιουργία απασχόλησης. 

(γ) «Τόποι και χώροι»: Αστική και αγροτική 

ανάπτυξη, αστική-αγροτική ενσωμάτωση. 

Προθεσμία: 27 Μαρτίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/openday

s/od2015/index.cfm 

7. 13th European Week of Regions 

and Cities: Call for Proposals for 

Regional Partnerships 

 

The Committee of the Regions (CoR) and the 

European Commission issued a call for 

proposals for regional partnerships in the 

context of the 13th European Week of 

Regions and Cities (Open Days 2015). The 

local and regional authorities from all over 

Europe should submit an electronic 

application form in order to take part as 

partners in the annual event in the framework 

of the EU regional policy to be held on 12-15 

October in Brussels. 

 

T

he three priorities for OPEN DAYS 2015 will be 

grouped under one general headline: 

“Europe's regions and cities: partners for 

investment and growth' 2015”: 

 

 

(a) 'Modernising Europe': The regions in 

the energy Union and the single digital 

market. 

(b) Regions open for business: SME 

development, innovation and job 

creation. 

(c) Places and spaces: Urban and rural 

development, urban-rural integration. 

Deadline: 27 Μarch 

Information:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/openday

s/od2015/index.cfm  
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Επιχειρησιακός και 

Αναπτυξιακός 

Σχεδιασμός 
Business & Development Planning 

 

 
 

Σχεδιάζοντας μαζί για τη Βιώσιμη 

Κινητικότητα 
 

Το έργο Poly-SUMP, Πολυκεντρικό Σχέδιο 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), 

έχει σκοπό να αναπτύξει μια μεθοδολογία 

σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας σε 

πολυκεντρικές Περιφέρειες - περιοχές που 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 

περισσότερων του ενός κέντρων – πόλων. Η 

μεθοδολογία Poly-SUMP αναπτύσσεται σε 

τρεις φάσεις. Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό 

να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά 

μετακίνησης σε αυτές τις περιοχές. Αυτό 

πραγματοποιείται με την εφαρμογή του 

εργαλείου για τη διαμόρφωση του προφίλ 

της περιφέρειας. Στη συνέχεια, 

αναπτύσσεται ένα κοινό όραμα και σχέδιο 

δράσης για ολόκληρη την περιφέρεια μέσω 

μιας συμμετοχικής διαδικασίας με τη 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 

φορέων. Η βάση για την πραγματοποίηση 

αυτής της δεύτερης φάσης είναι η τεχνική 

του Εργαστηρίου Αναζήτησης Κοινού 

Οράματος. Τέλος, διεξάγονται δράσεις 

παρακολούθησης προκειμένου να 

βελτιωθούν οι δράσεις που προέκυψαν από 

το εργαστήρι και να ξεκινήσει ο 

συντονισμός που θα οδηγήσει σε ένα Σχέδιο 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το 

σύνολο της περιφέρειας. 

Planning Sustainable Mobility 

Together 
 

Poly-SUMP, Polycentric Sustainable Urban 

Mobility Plans, aims to develop a sustainable 

mobility planning methodology in polycentric 

regions - areas characterised by several 

centres, where services and goods, and 

therefore transport needs, are scattered in 

different towns. 

 

The Poly-SUMP Methodology works along 

three stages. Firstly, it is important to 

understand the regions mobility behaviour. 

Insights into this are obtained through the 

application of a regional profile tool. 

Secondly, a common vision and action plan is 

developed for the entire region through a 

participatory process involving all key 

stakeholders. The basis of this is the Future 

Search Workshop technique. Finally, follow-up 

activities are carried out in order to refine the 

identified actions and commence a formal 

coordination process that may lead to a 

Sustainable Urban Mobility Plan covering the 

whole region. 

 

 
 

Πληροφορίες/Information: 

http://www.poly-sump.eu/ 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
The Voice of E.G.T.C.s 

 

 
 

ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 

Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων - 

οι Νέοι Στόχοι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης- Εργαλεία και Λύσεις 

 

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο 

Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη 

Ανάπτυξη διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα: 

«Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων - οι 

Νέοι Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης- 

Εργαλεία και Λύσεις» στο πλαίσιο του 

έργου ZEROWASTE PRO το οποίο εντάσσεται 

στο πρόγραμμα MED 2007-2013.  

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν λύσεις και 

εργαλεία στη διάθεση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για τη μείωση των 

δημοτικών απορριμμάτων. 

 

 

Πληροφορίες: 

ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη 

E-mail: epolis@efxini.gr 

Ιστοσελίδα: www.efxini.gr 

EGTC EFXINI POLI: 

Municipal Waste Management- 

European Union’s New Targets-Tools 

and Solutions 

 

The European Grouping of Territorial 

Cooperation EFXINI POLI-Network of European 

Cities for Sustainable Development- 

SolidarCity Network organized a transnational 

conference and a transnational workshop 

under the title: “Municipal Waste Management 

 

  

 

- European Union’s New Targets-Tools and 

Solutions” in the framework of ZEROWASTE 

PRO project which is co-financed through 

European Territorial Cooperation Programme 

MED 2007-2013.  

The Conference presented solutions and tools 

available for local authorities with regard to 

municipal waste minimization.  

 

 

Information: 

EGTC Efxini Poli-SolidarCity Network 
E-mail: epolis@efxini.gr 

Web: www.efxini.gr 
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    Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

European Programmes 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 

EU funded Projects of Greek Local Authorities 

Δήμος Πειραιά 

Εργαστήριο του έργου SMILE σχετικά με 

Καινοτόμες λύσεις για ενεργειακά 

αποδοτικές αστικές εμπορευματικές 

μεταφορές 

(Πρόγραμμα MED, 2007-2013)  

 

Στις 10 Δεκεμβρίου 2014, η πόλη του 

Montpellier φιλοξένησε το 4ο εργαστήριο 

του έργου SMILE. Το  SMILE είναι ένα 

ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα MED με στόχο την εξεύρεση 

και δοκιμή νέων έξυπνων και πράσινων 

λύσεων για την αστική εφοδιαστική. Oι 

εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, που 

περιλαμβάνει φορείς από 6 πόλεις της 

Μεσογείου (Βαλένθια, Πειραιάς, Μπολόνια, 

Βαρκελώνη, Rijeka και Montpellier), 

αντάλλαξαν απόψεις για τις δυσκολίες 

τους και το σχεδιασμό λύσεων, για το 

περίπλοκο, αλλά στρατηγικής σημασίας, 

ζήτημα της αστικής εφοδιαστικής. Κύριο 

συμπέρασμα του εργαστηρίου ήταν ότι η 

αστική εφοδιαστική περιλαμβάνει πολλούς 

φορείς, και το κύριο πρόβλημα είναι συχνά 

η έλλειψη κοινών γνώσεων σχετικά με τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι παράγοντες της αλυσίδας. 

Μία από τις προτάσεις που προτάχθηκαν 

ήταν η ανάγκη εκπαίδευσης των 

πολεοδόμων ώστε να γίνουν ουσιαστικοί 

γνώστες των θεμάτων σχεδιασμού 

μεταφορών˙ και το αντίστροφο ισχύει για 

τους ειδικούς που ασχολούνται με τις 

μεταφορές. 

Πληροφορίες:  

Δήμος Πειραιά 

Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης  

Email: mariapoulou40@gmail.com 

Municipality of Piraeus 

SMILE workshop on Innovative solutions 

for energy efficient urban logistics      

(MED Programme, 2007-2013) 

 

On 10 December 2014, the city of Montpellier 

hosted the SMILE project’s 4th workshop. 

SMILE is a European project funded by the 

MED Programme aiming at finding and testing 

new smart and green solutions for urban 

logistics. Τhe representatives of the project’s 

partnership, encompassing actors from 6 

Mediterranean cities (Valencia, Piraeus, 

Bologna, Barcelona, Rijeka and Montpellier) 

exchanged their opinions about the 

difficulties and the envisaging solutions on 

the complicated but strategic issue of urban 

distribution.  

 

The conclusion reached was that, as in many 

other fields, urban logistics involve many 

players, and the main problem is often the 

lack of shared knowledge on the problems 

faced by all the other actors of the chain. One 

of the propositions brought forward was 

therefore that urban planners should be 

seriously trained to become knowledgeable 

on transport issues, and vice versa.  

Information: 

Μunicipality of Piraeus 

Directorate of Planning and Development 

E-mail: mariapoulou40@gmail.com 
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Ευρώπη για τους Πολίτες 

2014-2020 

Europe for Citizens 2014-2020 

 

 

Επιμήκυνση της Επιλέξιμης 

Περιόδου για Αδελφοποιήσεις 

Πόλεων και Μειώσεις στις 

Προχρηματοδοτήσεις 

 

Η επιλέξιμη περίοδος για τα έργα του 

μέτρου των αδελφοποιήσεων πόλεων έχει 

επιμηκυνθεί.  Έτσι, για το 2015, τα έργα 

που αφορούν το μέτρο των 

αδελφοποιήσεων πόλεων στο σκέλος για τη 

δημοκρατική συμμετοχή δύνανται να 

ξεκινήσουν από την 1η Μαΐου 2015, αντί 

της 1ης Ιουλίου 2015  όπως αναφέρεται 

στον οδηγό του προγράμματος. Επίσης, και 

φέτος η τοπική αυτοδιοίκηση προσδοκάται 

να υποβάλει και να υλοποιήσει έργα που 

αφορούν τη συμμετοχή των πολιτών στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

κοινοτικό επίπεδο και να φέρει τους 

πολίτες πιο κοντά στα όργανα της ΕΕ. 

Περαιτέρω, όπως είχε ανακοινωθεί στην 

πρόσφατη συνάντηση με τα εθνικά σημεία 

επαφής του προγράμματος στις Βρυξέλλες 

τον περασμένο Οκτώβριο και επιβεβαίωσε 

ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την 

Εκπαίδευση, τον Οπτικοακουστικό Τομέα 

και τον Πολιτισμό (EACEA), λόγω 

δημοσιονομικών περιορισμών θα υπάρξει 

μείωση του ποσοστού προχρηματοδότησης 

για τις δράσεις του προγράμματος. Πιο 

συγκεκριμένα, για το 2015 ορίζονται ως 

εξής τα ποσοστά προχρηματοδότησης: 

 40 % για επιδοτήσεις δράσεων˙ 

 50% για λειτουργικές επιδοτήσεις˙ 

 50% για επιδοτήσεις των σημείων 

επαφής. 

Στις αδελφοποιήσεις πόλεων δεν 

προβλέπεται προχρηματοδότηση. 

 

Extention of Eligibility Period for 

Town-Twinnings and Cuts in 

Prefinancing 

The eligibility period for town twinning 

projects has been extended.  

With regards to the 2015 period, town 

twinning projects under the Democratic 

engagement and civic participation strand of 

the Programme may now start on 1 May 2015, 

instead of 1 July 2015 as previously 

mentioned. Local government is expected in 

2015 to submit and set up projects 

addressing the question of the involvement of 

the citizens in the policy-making processes of 

EU and the role that local government can 

play to bring citizens closer to the EU 

institutions. 

Furthermore, as it was announced at the last 

meeting with the ECPs in Brussels last 

October, EACEA confirms that, due to 

budgetary constraints and the level of the 

available credits for the time being, the rates 

of pre-financing for the different grants 

awarded under the Europe for Citizens 

Programme in 2015 are the following: 

 40 % for action grants; 

 50% for operating grants; 

 50% for ECPs' grants; 

 As usually, no pre-financing payment 

is applicable for Town Twinning 

projects. 
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Εκδηλώσεις-Συνέδρια  

(Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

International and 

European Conferences 

 

Φόρουμ Έξυπνων Πόλεων 

(Βαρσοβία, 18-19 Φεβρουαρίου) 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο βιώνουμε ένα 

μετασχηματισμό. Οι πόλεις στις οποίες 

εργαζόμαστε και ζούμε γίνονται 

περισσότερες έξυπνες, ανεξαρτήτως του 

επιπέδου ανάπτυξής τους. Προκειμένου να 

διατηρήσουμε το επίπεδο ανάπτυξης θα 

πρέπει να αντιδράσουμε κατάλληλα στο 

ολοένα μεταλλασσόμενο περιβάλλον. 

 
 

 

Η πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας 

μεταξύ επιχειρήσεων και εκπροσώπων της 

κεντρικής διοίκησης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης που προσφέρει το εν θέματι 

Φόρουμ καθιστά ευχερή την 

αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων και 

εμπειριών για την ανάπτυξη των έξυπνων 

πόλεων στην Πολωνία. 

 

Πληροφορίες: 

http://en.smartcityforum.pl/smart-

city/about-the-forum/ 

Smart City Forum 

(Warsaw, 18-19 February) 
 

Presently, we experience transformation at a 

global level. Cities in which we live are 

becoming smart, regardless of their level of 

development. In order to maintain our growth 

and leadership position we have to properly 

react to ever-changing environment.  

 

 

 

Platform for dialogue and cooperation 

between business and central and local 

administration enables effective exchange of 

opinions and experiences on development of 

smart cities in Poland. 

 

 

Information: 

http://en.smartcityforum.pl/smart-

city/about-the-forum 
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 Πόλεις για Όλους – Παγκόσμιο 

Φόρουμ Ποδηλάτου 

(Μεντεγίν, 25 Φεβρουαρίου) 
 

Η θεματική του φετινού παγκόσμιου 

φόρουμ ποδηλάτου είναι ‘Πόλεις για 

Όλους’, αναφερόμενη σε όλους τους 

ανθρώπινους και ζωντανούς χώρους. Το 

φόρουμ θα αναδείξει για συζήτηση τον 

τρόπο με τον οποίο οι πόλεις μπορούν να 

οργανωθούν προς όφελος όλων των 

κατοίκων της.  

 

 

Άλλωστε, δεν πρόκειται για μια εκδήλωση 

αποκλειστικά για ποδηλάτες αλλά για 

ολόκληρο τον αστικό πληθυσμό.  

Πληροφορίες: 

http://www.fmb4.org/en/home/ 

 

Εβδομάδα Έξυπνων Πόλεων 

(Σάλτσμπουργκ, 4-6 Μαρτίου) 

 

Το Αυστριακό Υπουργείο Μεταφορών, 

Καινοτομίας και Τεχνολιογίας και το 

Αυστριακό Ταμείο για το Περιβάλλον και 

 
την Ενέργεια διοργανώνουν σύνοδο με τίτλο 

Εβδομάδα Έξυπνων Πόλεων 2015. 

Πληροφορίες: 

http://www.smartcities.at/service-en-

us/events/smart-cities-week-2015-en-us/ 

 

Cities for All – World Bike Forum 

(Medellín, 25 February) 
        

The theme for the 2015 edition of the World 

Bike Forum is “Ciudades para Todos – Cities 

for All”, relating to ideas geared for humans 

and living spaces.  

 

 The forum will discuss how cities can be 

organized to the benefit of all it’s citizens. 

After all, it is not just an event for cyclists, but 

for the entire population 

 

Information: 

http://www.fmb4.org/en/home/ 

 

Smart Cities Week 

(Salzburg, 4-6 March) 

 

The Austrian Ministry of Transport, Innovation 

and Technology (bmvit) and the Austrian 

Climate and Energy Fund ogranise the 

symposium “Smart Cities Week 2015”. 

Information: 

http://www.smartcities.at/service-en-

us/events/smart-cities-week-2015-en-us/ 
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Ευρωπαϊκή Σύνοδος Καινοτομίας για 

Ενεργή και Υγιή Γήρανση 

(Βρυξέλλες, 19-10  Μαρτίου) 
 

Η Σύνοδος σκοπεύει να εμπλέξει τις 

υπηρεσίες, τις πολιτικές και τους 

επικεφαλής της αγοράς σε ένα κοινό όραμα 

που αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώ- 

 
πη μπορεί να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις 

ευκαιρίες από τη δημογραφική αλλαγή 

μέσω των ΤΠΕ και της καινοτομίας, 

συμβάλλοντας, έτσι, στην οικονομική 

ανάκαμψη. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index_en.cfm?section=active-healthy-

ageing&pg=2015-summit-agenda-d2 

 

Δημόσιες Συμβάσεις 

(Κάρντιφ, 18 Μαρτίου) 
    

Η εν θέματι συνάντηση αποτελεί μια 

πρώτης τάξεως ευκαιρία για ενημέρωση 

επί των τελευταίων εξελίξεων σε 

νομοθετικό επίπεδο για τις δημόσιες 

συμβάσεις στην ΕΕ. 

  

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα για 

δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών και 

εντοπισμό εταίρων για την υλοποίηση 

κοινών πρωτοβουλιών. 

More Info:  

http://digitalflow.pt/18-mar-2015-4th-

fappe-meeting-experience-sharing-on-

public-procurement-cardiff-uk/en_US/ 

 

European Summit on Innovation for 

Active and Healthy Ageing 

(Brussels, 9-10 March) 

 

The Summit aims to engage Europe's policy, 

services and market leaders to co-create a 

shared vision on how Europe can address the 

 

  
 

challenges and seize the opportunities arising 

from demographic change through ICT and 

innovation and in that way contribute to 

economic recovery. 

Information: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index_en.cfm?section=active-healthy-

ageing&pg=2015-summit-agenda-d2 

 

4th Meeting on Public Procurement 

(Cardiff, 18 March) 

 

This meeting will be an excellent chance to 

learn more about procurement directives 

 
newest developments, to get into contact with 

talented people, to share experiences and 

identify partners for potential public 

procurement projects and related initiatives. 

Information: 

http://digitalflow.pt/18-mar-2015-4th-

fappe-meeting-experience-sharing-on-

public-procurement-cardiff-uk/en_US/ 
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Πράσινες Πόλεις 2015 

(Μελβούρνη, 17-19 Μαρτίου) 

 

Οι Πράσινες Πόλεις είναι το σημαντικότερο 

συνέδριο της Αυστραλίας για την αειφορία. 

Στη φετινή διοργάνωση, το συνέδριο θα 

εξετάσει το ζήτημα της σύνδεσης, διότι οι 

 

 

βιώσιμες πόλεις είναι οι συνδεδεμένες 

πόλεις που συνδέουν ανθρώπους, χώρους 

και ευκαιρίες. 

Πληροφορίες:  

http://greencities.org.au/16/about.aspx 

 

Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης: 

Υφιστάμενη κατάσταση και 

προοπτικές για συνεργασία μεταξύ 

περιφερειών 

(Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου) 

 

Εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης για 

την Περιφερειακή και Αστική Πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και του 

Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Επιτροπής 

 
θα παρουσιάσουν τις σχεδιαζόμενες 

στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης για την 

περίοδο 2014-2020 και θα συζητήσουν 

τρόπους συνεργασίας μεταξύ τους. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Smart

-specialisation-strategies0129-8433.aspx 

 

Green Cities 2015 

(Melbourne, 17-19 March) 
 

Green Cities is Australia’s premier 

sustainability conference. In 2015 the 

conference explores the theme Connect – 

because sustainable cities are connected 

cites. 

They connect people, places and 

opportunities. 

 

Information: 

http://greencities.org.au/16/about.aspx 

 

Smart specialisation strategies: State 

of Implementation and Prospects for 

Cooperation between Regions 

(Brussels, 17 March) 

 

Representatives of the European 

Commission's DG for Regional and Urban 

Policy (DG REGIO) and of the Commission’s 

Joint Research Centre (JRC) will present an 

overview on the planned 2014-2020 

strategies and discuss way of cooperation 

between them.  

Information: 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Smart

-specialisation-strategies0129-8433.aspx 
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Σύνοδος για τον Πολιτισμό του 

διεθνούς δικτύου πόλεων UCLG 

2015: Πολιτισμός και Βιώσιμες 

Πόλεις 

(Μπιλμπάο, 18-20 Μαρτίου) 
 

Η πρώτη σύνοδος για τον πολιτισμό του 

διεθνούς δικτύου πόλεων UCLG θα 

προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και τη 

δικτύωση μεταξύ πόλεων και τοπικών 

αρχών, αναγνωρίζοντας τη σημασία του 

πολιτισμού για τις βιώσιμες πόλεις. 

 

Σ

την εκδήλωση θα συγκεντρωθούν 

σημαντικοί παράγοντες του πολιτισμού για 

την προώθηση πολιτιστικών πολιτικών, 

κυρίως στις πόλεις, τις τοπικές αρχές και 

τους τοπικούς φορείς. 

Πληροφορίες: 

http://www.uclg-

culturesummit2015.org/index.php/en/ 
 

Διεθνής Έκθεση Έξυπνων Πόλεων 

(Μόντρεαλ, 25-27 Μαρτίου) 
 

Η εκδήλωση θα εξετάσει τον τρόπο με τον 

οποίοι οι πολίτες μπορούν να 

διαδραματίσουν έναν περισσότερο ενεργό 

ρόλο στην πόλη τους. Συνάντηση 

εμπειρογνωμόνων θα αναδείξει βέλτιστες 

πρακτικές για το σχεδιασμό πολιτικών για 

την ευημερία των αστικών κέντρων. 

Πληροφορίες: 

http://www.smartcityexpomtl.com/en/home 

 

 

UCLG Culture Summit 2015:  

Culture and Sustainable Cities 

 (Bilbao,18-20 March) 
 

The first  UCLG 2015 Culture Summit is a new 

event to promote knowledge-sharing and 

networking of cities and local governments, 

recognizing the important place of culture in 

sustainable cities. It envisages gathering all 

key stakeholders in the promotion of cultural 

policies, with special emphasis on cities, local 

governments, and urban actors. 

Information: 

http://www.uclg-

culturesummit2015.org/index.php/en/ 

 

Smart City Expo 

(Montreal, 25-27 March)  

 

The event aims to examine how citizens can 

play a more active role in their city. A meeting  

 

 
of experts to discuss and identify best 

practices to build strong and prosperous 

urban policies 

Information: 

http://www.smartcityexpomtl.com/en/home 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 

European Affairs 

 

Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη: 

υπόθεση όλων μας 

2015 - Νέα αφετηρία και νέος 

προορισμός 

 

Το 2015 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την 

ανάπτυξη. Είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό Έτος 

που ασχολείται με την εξωτερική δράση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο της 

Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. 

 
Το 2015 είναι η χρονιά ορόσημο για την 

επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 

χιλιετίας. Είναι επίσης η χρονιά κατά την 

οποία η διεθνής κοινότητα θα συμφωνήσει 

για ένα μελλοντικό παγκόσμιο πλαίσιο 

εξάλειψης της φτώχειας και δημιουργίας 

βιώσιμης ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα, το Έτος θα επικεντρωθεί 

σε τρεις στόχους που στοχεύουν στην 

προσέλκυση των πολιτών στη συζήτηση 

για την ανάπτυξη: ενημέρωση των πολιτών 

της ΕΕ σχετικά με την αναπτυξιακή 

συνεργασία˙ υποστήριξη της ενεργούς 

συμμετοχής, της εμπλοκής και του 

ενδιαφέροντός τους˙ και ευαισθητοποίηση 

του πολίτη για τα αμοιβαία οφέλη της 

αναπτυξιακής συνεργασίας  , τόσο για τις 

χώρες εταίρους όσο και για τους πολίτες 

στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η 

εκστρατεία έχει ως σύνθημα «ο κόσμος μας, 

η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας». 

 

Πληροφορίες:  

https://europa.eu/eyd2015/el/content/about

-2015 

The European year for Development: 

Εveryone's Year 

2015 is both a new beginning and a 

deadline 

 

2015 is a special year for development. It is 

the first ever European Year to deal with the 

European Union's external action and 

Europe’s role in the world. 2015 is also the 

year in which the Millennium Development 

Goals that the world agreed to reach in 2000, 

and in which the international community will 

agree on the future global framework for 

poverty eradication and sustainable 

development. 

 

 
 

More concretely, the EYD will focus on three 

objectives which aim to draw citizens into the 

development debate: inform EU citizens about 

development cooperation; foster their active 

involvement, engagement and interest; and 

raise awareness of the mutual benefits of 

development cooperation, both for partner 

countries and for citizens in Europe. For this 

purpose, the campaign will be placed under 

the motto "our world, our dignity, our future". 

 

Information: 

https://europa.eu/eyd2015/en/content/abou

t-2015 
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Δημιουργία συμβουλευτικής 

πλατφόρμας για τη χρήση των 

χρηματοπιστωτικών μέσων 
 

Στις 19 Ιανουαρίου 2015, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, έθεσε σε λειτουργία 

την πλατφόρμα «fi-compass», προκειμένου 

να ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων 

χρηματοδοτικών εργαλείων που θα 

διαθέτουν τους διαρθρωτικούς πόρους με 

τη μορφή δανείων και εγγυήσεων.   

 

Η 

πλατφόρμα θα παρέχει ενημερωτικό υλικό 

και διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης στις 

διαχειριστικές αρχές και στους 

δικαιούχους. Επίσης, προβλέπεται ότι στο 

τέλος του 2015, θα παρέχει υποστήριξη 

στις διαχειριστικές αρχές και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  με σκοπό τη 

διαμόρφωση κοινών διευρωπαϊκών 

επενδυτικών προτεραιοτήτων.  

Πληροφορίες: 

http://www.fi-compass.eu/ 

 
 

Πραγματοποίηση του πρώτου 

Ευρωπαϊκού φόρουμ για τη 

Μετανάστευση 
 

Στις 26-27 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε 

στις Βρυξέλλες το πρώτο Ευρωπαϊκό 

φόρουμ για τη μετανάστευση και είχε ως 

βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που προκύπτουν από την 

αύξηση των μεταναστών, στην περιοχή της  

The launch of an advisory platform for  

European Structural and Investment 

Funds and related EU instruments 
 

On 19 January 2015 the European 

Commission (EC), in partnership with the 

European Investment Bank (EIB) launched fi-

compass, a new advisory service, an 

integrated platform providing  comprehensive 

advice and learning opportunities to the 

benefit of Member States, their Managing 

Authorities but also a wider public in order to 

significantly increase the overall EU support 

from these funds to leverage-based  financial 

instruments.  

Fi-compass is designed to meet the needs of 

ESIF managing authorities, EaSI microfinance 

providers and other interested parties, by 

providing practical know-how and learning 

tools on financial instruments. These will 

include "how-to" manuals, factsheets for 

quick reference, e-learning modules, face-to-

face training seminars and networking events. 

 

T

he fi-compass website will progressively 

become the knowledge hub for ESIF Financial 

Instruments. 

Information: 

http://www.fi-compass.eu/ 

 

European Migration Forum - first 

meeting 

The European Migration Forum – the dialogue 

platform on migration, asylum and migrant 

integration – has met for the first time on 26  
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Μεσογείου. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν 

τις απόψεις τους για τη βελτίωση των 

διαδικασιών παροχής ασύλου, για την 

ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης όσων 

δικαιούνται διεθνή προστασία, για την 

αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης 

μεταναστών, καθώς και για την καλύτερη 

παροχή πληροφοριών στους υποψήφιους 

μετανάστες, αναφορικά με τους κινδύνους, 

τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις 

νόμιμες διαδικασίες. 

Πληροφορίες: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.even

ts-and-activities-european-migration-

forum-1 

 

Οι προτεραιότητες της Λετονικής 

Προεδρίας 

 

Η Λετονία ανέλαβε την Προεδρία του 

Συμβουλίου της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 

2015, για τους επόμενους έξι μήνες. Στις 

βασικές προτεραιότητες της Λετονικής 

Προεδρίας περιλαμβάνονται η προώθηση 

της απασχόλησης και της βιώσιμης 

ανάπτυξης, καθώς και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας.  Επιπλέον, η νέα 

προεδρία θα επιδιώξει τη συνέχιση του 

έργου της Ιταλικής Προεδρίας αναφορικά 

με την ολοκλήρωση της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς, την ενίσχυση του 

ρόλου της Ε.Ε. σε διεθνές επίπεδο και την 

επίτευξη της Διατλαντικής Εμπορικής και 

Επενδυτικής Συμφωνίας (T.T.I.P.). 

Πληροφορίες: 

https://eu2015.lv/the-presidency-and-

eu/priorities-of-the-latvian-presidency 

 

 

and 27 January 2015. The event was held at 

the EESC premises. The main theme of this 

meeting was: 'Safe routes, safe futures. How 

to manage the mixed flows of migrants across 

the Mediterranean?' During this Forum, 

discussions were streamlined in four 

directions: Access to the asylum procedure at 

the borders; integration of beneficiaries of 

international protection; comprehensive 

approach to countering migrant smuggling; 

providing adequate information in countries 

of origin and transit.  

Information: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.even

ts-and-activities-european-migration-

forum-1 

 

Priorities of the Latvian Presidency 
 

Latvia took over the Presidency of the EU 

Council from January 1, 2015, for the next six 

months. Key priorities of Latvian Presidency 

include the promotion of employment and 

sustainable development, as well as 

strengthening competitiveness. In addition, 

the new Presidency will seek to continue the 

work of the Italian Presidency concerning the 

completion of the European single market, 

strengthening the Union's role at international 

level and the achievement of the Transatlantic 

Trade and Investment Agreement (TTIP). 

Information: 

https://eu2015.lv/the-presidency-and-

eu/priorities-of-the-latvian-presidency 
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«Μακροπεριφέρειες της ΕΕ - ένας 

τρόπος επίλυσης θεμάτων με τους 

γείτονές σας;» 

 

Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ 

πρωτοπορούν με ένα νέο πρότυπο 

συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Καθώς η Επιτροπή εργάζεται επάνω σε μια 

πρόταση για την τέταρτη Στρατηγική επ' 

αυτού - για την περιοχή των Άλπεων - το 

περιοδικό Real Economy του Euronews 

εξετάζει αυτή τη νέα τάση η οποία αλλάζει 

τον τρόπο που συνεργάζονται οι 

περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη 

διασυνοριακά εντός και εκτός της ΕΕ. Στην 

έρευνα αξιολογείται η επιτυχία και οι 

προκλήσεις τις οποίες οι στρατηγικές 

βοηθούν να ξεπεραστούν. Με το «βιώσιμο 

τουρισμό» ως έναν από τους πυλώνες της 

στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο, 

ο υπουργός τουρισμού της Κροατίας, Darko 

Lorencin, υπογραμμίζει τη σημασία της 

προώθησης της ανταγωνιστικότητας και 

της ενίσχυσης των εθνικών διοικήσεων 

ώστε να τους επιτραπεί να υλοποιήσουν 

αυτά τα προγράμματα των στρατηγικών. 

  

Η επίτροπος περιφερειακής πολιτικής, 

Corina Creţu, εξηγεί ότι μολονότι η 

μακροπεριφερειακή προσέγγιση δεν 

πρόκειται για τη δημιουργία νέων θεσμών ή 

νέας νομοθεσίας, παρέχει την πλατφόρμα 

για κοινές δράσεις και διευκολύνει την 

ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων 

πρακτικών και εμπειριών.  

Πληροφορίες: 

http://gr.euronews.com/2015/01/27/eu-

macro-regions-a-way-to-resolve-issues-

with-your-neighbours/ 

'EU Μacro-regions - a way to resolve 

issues with your neighbours?' 

EU Macro-Regional Strategies are pioneering a 

new model of cooperation across Europe. As 

the Commission is working on a proposal for 

the fourth such Strategy - for the Alpine 

Region, Euronews Real Economy magazine 

looks at this new trend which is changing the 

way regions work together across EU and 

non-EU borders. 

 

The episode assesses the success and 

challenges the Strategies are helping to 

overcome. With 'Sustainable tourism' as one 

of the pillars of the Adriatic and Ionian 

Strategy, Croatian Minister of Tourism, Darko 

Lorencin underlines the importance of 

boosting competitiveness and of 

strengthening national administrations to 

enable them to realise these Strategies' 

programmes. Regional Policy Commissioner 

Corina Creţu explains that while the macro-

regional approach is not about creating new 

institutions or new legislation, it provides the 

platform for common actions and facilitates 

an exchange of information, best practice and 

experience. 

Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cf

m/en/newsroom/news/2015/01/-eu-macro-

regions-a-way-to-resolve-issues-with-your-

neighbours-euronews-real-economy-

investigates 
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Μελέτη για τη Διασυνοριακή 

Συνεργασία στα Προγράμματα για 

τη Θαλάσσια Πολιτική 

 

Η μελέτη επικεντρώνεται σε 14 θαλάσσια 

διασυνοριακά προγράμματα στις 

θαλάσσιες λεκάνες της περιοχής της 

Μεσογείου, της Βαλτικής και του 

Βορειοανατολικού Ατλαντικού: έχουν 

εντοπιστεί 200 περίπου έργα και έχουν 

χορηγηθεί 315,7 εκατομμύρια ευρώ από το 

ΕΤΠΑ, δηλαδή περίπου το 25% των 

ταμειακών διαθεσίμων των προγραμμάτων. 

Η μελέτη σκοπεύει να αναδείξει τη συμβολή 

των διασυνοριακών έργων που σχετίζονται 

με τα θέματα της ναυτιλιακής/θαλάσσιας 

πολιτικής, καθώς και την υποστήριξή τους 

για την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών 

που υπεγράφησαν στις πληγείσες περιοχές 

και στις θαλάσσιες λεκάνες.  

 

 
Με την αυξανόμενη σημασία που αποδίδει 

η ΕΕ στη θάλασσα και τη ναυτιλιακή 

πολιτική, τα προγράμματα διασυνοριακής 

συνεργασίας μπορούν να συμβάλουν 

αποτελεσματικά στην εφαρμογή της, 

καθιστώντας τη θάλασσα ένα θεμέλιο για 

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 

τοπικών αρχών και των χωρών. Η έκθεση 

υπογραμμίζει το δυναμικό των 

ναυτιλιακών/θαλάσσιων διασυνοριακών 

έργων για την  Ευρώπη 2020. 

Πληροφορίες: 

http://admin.interact-

eu.net/downloads/9019/INTERACT_Study_Cr

oss_Border_Cooperation_in_Maritime_Program

mes_12_2014_.pdf 

INTERACT Study on  Cross-Border 

Cooperation in Maritime Programmes 

  

The study focuses on 14 maritime cross-

border programmes in the Mediterranean, 

Baltic, and North-East Atlantic sea basins: the 

identified marine/maritime projects – around 

200 - have been granted EUR 315,7 million 

ERDF, i.e. around 25% of the programmes’ 

funds.  

 

The study intends to highlight the 

contribution of cross-border projects linked 

to the most relevant themes of the 

marine/maritime policy, as well as their 

support to the implementation of 

international agreements signed in the 

affected areas and sea basins.  

With the growing importance of EU marine 

and maritime policy, cross border cooperation 

projects can effectively contribute to its 

implementation, making the sea a new 

cement and ground for strengthening 

cooperation between local authorities and 

countries.  The report highlights the potential 

of marine/maritime cross-border projects 

both within and beyond respective cross-

border areas, to add value to policy and 

strategy development, and to effectively 

contribute to Europe 2020 goals.  

 

Information: 

http://admin.interact-

eu.net/downloads/9019/INTERACT_Study_Cr

oss_Border_Cooperation_in_Maritime_Program

mes_12_2014_.pdf 
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Η επιρροή της ΕΕ στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

 

Δεν είναι μυστικό ότι τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα και οι πρωτοβουλίες τους 

έχουν καθοριστικό αντίκτυπο στις τοπικές 

και περιφερειακές αρχές και στις τοπικές 

υποθέσεις, είτε πρόκειται για νομοθεσία, 

είτε για νομολογία που εκδίδει το 

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε 

τομείς όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και οι 

δημόσιες προμήθειες, οι αστικές 

μεταφορές, το περιβάλλον και ακόμη οι 

διαδημοτικές συμφωνίες. Σύμφωνα με 

μια έκθεση που εκδόθηκε από τη 

φινλανδική ένωση τοπικών αρχών (AFLRA) , 

η ΕΕ έχει μια επίδραση σε πάνω από το 

ήμισυ των αρμοδιοτήτων και των 

αποφάσεων των δήμων. 60% των 535 

δημοτικών θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων 

που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν 

επηρεαστεί από την ΕΕ.   

Οι λιγότερο επηρεασμένες ήταν οι 

αρμοδιότητες που αφορούν το Υπουργείο 

Μεταφορών και Επικοινωνιών (μόλις για το 

36% των αρμοδιοτήτων). Ο υψηλότερος 

βαθμός επηρεασμού εντοπίστηκε στα 

θέματα του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Οικονομίας (81%). Σε μια ανάλυση των 

θεμάτων της ημερήσιας ατζέντας των 

δημοτικών συμβουλίων των φινλανδικών 

δήμων αναφέρεται ότι πάνω από το 50% 

αυτών έχουν επηρεαστεί από αποφάσεις 

και δράσεις της ΕΕ. Παρόμοια, στο Ελσίνκι 

φαίνεται ότι το 47% των αποφάσεων του 

δημοτικού συμβουλίου εμφανώς 

επηρεάζεται από κοινοτικές αποφάσεις. 

Πληροφορίες:  

http://www.localfinland.fi/en/association/int

ernational/eu-

policy/EU%20impact%20on%20Finnish%20loca

l%20authorities/Pages/default.aspx 

EU’s impact on Local Government 

 

It is no secret that the European Institutions’ 

actions have a decisive impact on local and 

regional authorities’ matters, whether it be 

legislation or jurisprudence handed down by 

the European Court of Justice. And this holds 

particularly true in areas such as public 

services and public procurement, urban 

transport, environment and even inter-

municipal agreements. According to a report 

issued by our Finnish association (AFLRA), the 

EU has an effect on over a half of the 

functions and decisions of municipalities. 

 
This report shows that the EU has a 

considerable impact on Finnish local 

government functions. 60% of the 535 

municipal statutory functions surveyed were 

impacted by the EU. The least impacted were 

the functions within the mandate of the 

Ministry of Transport and Communications: 

an impact was identified for 36% of the 

functions. The highest EU impact, 81%, was 

identified for the functions within the 

mandate of the Ministry of Employment and 

the Economy. An analysis of local council 

agendas indicated that the EU impacts on 

slightly over 50% of the matters decided on by 

Finnish municipalities. Similar results were 

obtained when examining the city of Helsinki 

decision-making bodies: the EU impacts on 

47% of the city's decisions. 

Information: 

http://www.localfinland.fi/en/association/int

ernational/eu-

policy/EU%20impact%20on%20Finnish%20loca

l%20authorities/Pages/default.aspx 
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Διεθνή Θέματα 

 International Affairs 

 

Μελέτη για τις Βιώσιμες Πόλεις της 

Λατινικής Αμερικής 

 

Τον περασμένο Δεκέμβριο το διεθνές δίκτυο 

πόλεων για την κλιματική αλλαγή (ICLEI), το 

ίδρυμα Αντενάουερ και άλλοι οργανισμοί 

παρουσίασαν τη μελέτη Αστική Αειφορία: 

Εμπειρίες από τη Λατινική Αμερική, στη 

διάρκεια του συνεδρίου των Ηνωμένων 

Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Η μελέτη 

περιλαμβάνει 10 παραδείγματα 

λατινοαμερικανικών πόλεων που 

στοχεύουν στην αειφορία. 

 

 
Η Λατινική Αμερική διέρχεται μια κρίσιμη 

περίοδο, αναλογιζόμενη το αναπτυξιακό 

μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει. 

Βασικός στόχος του ICLEI είναι να 

διασφαλίσει ότι αυτά τα παραδείγματα 

των υφιστάμενων καλών πρακτικών θα 

διαχυθούν και θα αποτελέσουν πηγή 

έμπνευσης για περαιτέρω αειφόρες 

δράσεις. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες 

αντανακλούν τον πλούτο των εμπειριών 

και των δράσεων που υλοποιούνται από τα 

μέλη αυτού του δικτύου.  

 Πληροφορίες: 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_40000-

1522-5-30.pdf?141217130414 

Study on Sustainable Cities in Latin 

America 

 

In December 2014, ICLEI SAMS, ICLEI MECS 

and the Konrad Adenauer Foundation 

launched the publication “Sustentabilidade 

Urbana: Experiências na América Latina” 

(Urban Sustainability: Experiences in Latin 

America) at the COP20 UN climate change 

conference. The publication features 10 

concrete examples of Latin American cities in 

pursuit of sustainability. 

 

 

 

ICLEI South America thanks the municipalities 

that shared their experiences, and highlights 

that Latin America is at a turning-point, a 

crucial moment for rethinking the region’s 

development model. 

 

Ensuring that examples of existing good 

practices are disseminated and can inspire 

further sustainable actions is one of ICLEI’s 

key objectives. The cases in this publication 

indicate the wealth of experience and actions 

implemented by the cities in our network. 

Information: 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_40000-

1522-5-30.pdf?141217130414 
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Βραβεία για Βιώσιμες Μεταφορές 
 

Το Βραβείο για Βιώσιμες Μεταφορές 

αναγνωρίζει τη δυναμική ηγεσία, το όραμα, 

και την επίτευξη των στόχων σε βιώσιμες 

μεταφορές και στον τρόπο ζωής στα 

αστικά κέντρα. Συστήθηκε το 2005 και 

απονέμεται κάθε χρόνο σε μια πόλη που 

έχει εφαρμόσει καινοτόμα, βιώσιμα 

συγκοινωνιακά έργα κατά το προηγούμενο 

έτος . Οι στρατηγικές αυτές βελτιώνουν την 

κινητικότητα για όλους τους κατοίκους,  

μειώνουν τις εκπομπές ρύπων και 

αυξάνουν την ασφάλεια και την πρόσβαση 

για τους ποδηλάτες και τους πεζούς.  

Κατά τη φετινή 10η απονομή των βραβείων, 

η αρμόδια Επιτροπή βράβευσε τους 

δημάρχους του Μπελ Οριζόντε, του Ρίο Ντε 

Τζανέιρο και του Σάο Πάουλο. Το Μπέλ 

Οριζόντε αναγνωρίστηκε για την εφαρμογή 

του συστήματος ταχείας διέλευσης 

λεωφορείων (BRT) - το πρώτο ολοκληρω-

μένο σχέδιο κινητικότητας 23 χλμ που 

λειτουργεί σε δύο λεωφορειόδρομους. Το 

Ρίο ντε Τζανέιρο βραβεύτηκε για τις 

μεγάλες επενδύσεις του σε μέσα μαζικής 

μεταφοράς και για το άνοιγμα ενός BRT, το 

δεύτερο από τα τέσσερα που έχουν 

προγραμματιστεί για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2016. Τέλος, το Σάο Πάολο 

εντυπωσίασε για την επέκταση του 

ποδηλατικού δικτύου. Η πόλη θα 

δημιουργήσει ποδηλατοδρόμους μήκος 400 

χλμ μέσα στο 2015, μέρος ενός δικτύου 500 

χλμ. 

Πληροφορίες:  

http://staward.org/winners/ 

Sustainable Transport Awards 

 

The Sustainable Transport Award recognizes 

profound leadership, vision, and achievement 

in sustainable transportation and urban 

livability. Established in 2005, the Sustainable 

Transport Award has been given annually to a 

city that has implemented innovative 

sustainable transportation projects in the 

preceding year. These strategies improve 

mobility for all residents, reduce 

transportation greenhouse and air pollution 

emissions, and improve safety and access for 

cyclists and pedestrians. 

 
The Sustainable Transport Award Committee 

gave its tenth annual award to Belo Horizonte, 

Rio de Janeiro, and São Paulo, the first ever 

award to result in a three-way tie, giving 

credit to the scale and substance of Brazil’s 

achievements in increasing mobility and 

enhancing quality of life in its major cities. 

Belo Horizonte was recognised for its 

implementation of a bus rapid transit (BRT) 

system - the first project of its comprehensive 

mobility plan. The 23-km system operates 

over two corridors. Rio de Janeiro was 

awarded for its heavy investment in public 

transport and for opening a BRT, the second 

of four planned ahead of the 2016 Olympics. 

Finally, São Paulo impressed judges for its 

cycling network expansion. The city is looking 

to build 400 km of cycle lanes in 2015, part 

of an overall 500-km network. 

 

Information:  

http://staward.org/winners 
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Διαβουλεύσεις 

Consultations 

 
 

Αναθεώρηση της Οδηγίας για το 

χρόνο εργασίας                    

(Οδηγία 2003/88/ΕΚ) 

H οργάνωση και η ρύθμιση του χρόνου 

εργασίας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα έχει σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό 

και πολιτικό αντίκτυπο. Στο επίπεδο της 

ΕΕ, η οδηγία 2003/88/ΕΚ (οδηγία για τον 

χρόνο εργασίας) 1 αποβλέπει στον 

καθορισμό ελάχιστων προτύπων, κοινών σε 

όλα τα κράτη μέλη, για την προστασία των 

εργαζομένων από κινδύνους για την υγεία 

και την ασφάλεια λόγω υπερβολικού ή 

ακατάλληλου ωραρίου εργασίας και λόγω 

ανεπαρκούς χρόνου για ανάπαυση και 

ανάκτηση δυνάμεων μετά την εργασία. 

Κατά τα τελευταία είκοσι έτη έχουν 

συντελεστεί θεμελιώδεις αλλαγές στον 

κόσμο της εργασίας και την οικονομία, έτσι 

ώστε η Επιτροπή να ξεκινήσει μια διεξοδική 

αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο 

εργασίας για να καταλήξει σε κανόνες που 

να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 

των εργαζομένων, των επιχειρηματιών, 

των δημόσιων υπηρεσιών και των 

καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Προθεσμία: 15 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=33

3&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes

&langId=el 

Review on the Working Time Directive 

(Directive 2003/88/EC) 

 

The organisation and regulation of working 

time in the public and private sector has 

considerable social, economic and political 

impact. At EU level, Directive 2003/88/EC (the 

Working Time Directive)1 aims at providing 

minimum standards common to all Member 

States for protecting workers from health and 

safety risks associated with excessive or 

inappropriate working hours, and with 

inadequate time for rest and recovery from 

work. Over the last twenty years, fundamental 

changes have occurred in the world of work 

and the economy, which have had a clear 

impact on many aspects of the organisation 

of working time. 

 

  

The Commission has therefore launched a 

comprehensive review of the Working Time 

Directive. The objective is to analyse what 

changes to the current legal framework would 

possibly be needed to arrive at working time 

rules which best meet the needs of workers, 

businesses, public services and consumers 

across the EU. 

 

Deadline: 15 March 

Information: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=33

3&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes

&langId=en 
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Σεμινάρια Κατάρτισης 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
The Seminars of the 

European Institute of Public 

Administration (EIPA) 
 
 

 
 

Strategy and Planning 

Date: 11-13 February 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5636 

 

Understanding EU Decision-Making: 

Principles, Procedures, Practice 

Date: 26-27 February 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5623 

 

Implementing the New Structural and 

Investment Funds Regulations: Comparing 

2014-2020 with 2007-2013 

Date: 4-5 March 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5635 

 

Successful Preparation and Implementation of 

Twinning Projects 

Date: 5-6 March 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5638 

 

Funding Possibilities for Energy Efficiency 

Projects 

Date: 12-13 March 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5662 

 

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed 

Projects: Why and How? New CBA Guide 

2014-2020 

Date: 23-25 March 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5681 

 

The New Procurement Directives 

Date: 26-27 March 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5650 

 

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed 

Projects: Advanced Course - Programming 

Period 2014-2020 

Date: 26-27 March 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5664 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

The Library of Local Government 

 

Πολεοδομικός Σχεδιασμός και 

Αρχιτεκτονική της Πόλης 

 

 
Σελ.160 

Β. Ιωάννου 

Εκδ. Επίκεντρο, 2014 

Το βιβλίο αποτελεί εισαγωγή στην 

πολεοδομία. Παρουσιάζει επιλεκτικά και 

συνοπτικά έννοιες, θεωρητικές θέσεις και 

πρακτικές που καταδεικνύουν την ευρύτητα 

των παραμέτρων και το περιεχόμενο του 

πολεοδομικού σχεδιασμού. Επισημαίνεται η 

σημασία και ο ρόλος της αρχιτεκτονικής 

της πόλης: της δομής και της μορφής του 

κτισμένου περιβάλλοντος. Προβάλλεται η 

υποκειμενική φύση της πολεοδομίας ως 

πολιτικής πρακτικής, μέσα από την 

παρουσίαση διαφορετικών θεωρητικών 

προσεγγίσεων για την κοινωνία και τον 

χώρο της πόλης. Παράλληλα γίνεται 

εισαγωγή σε βασικά κεφάλαια μαθημάτων 

πολεοδομίας που αφορούν στις χρήσεις, 

στη δόμηση και στο αστικό περιβάλλον, 

καταλήγοντας με αναφορές στις σύγχρονες 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις 

του σχεδιασμού των πόλεων.  

World City 

 

 
Pages: 272 

D. Massey 

Publisher: Polity Press, 2007 

 

Cities around the world are striving to be 

global. This book tells the story of one of 

them, and in so doing raises questions which 

are essential for all cities. These questions 

concern identity, place, and political 

responsibility in the changing geographies of 

our times. The book also tells the story of the 

rise of a new class, of deepening inequality, 

and of the geographical imaginations that are 

mobilised to legitimate the increasing 

dominance of these powerful metropoles. In 

so doing, it sets the global city in its wider 

geographical and political context. World City 

focuses its account on London, one of the 

greatest of these global cities.  London is a 

city of delight and of creativity, of the 

generation of vast wealth and of acute 

poverty. It also presides over a country 

increasingly divided between North and South 

and over a neo–liberal form of globalisation 

the deregulation, financialisation and 

commercialisation of all aspects of life that 

results in an evermore unequal world. World 

City explores how we can understand this 

complex narrative . 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ   

 

Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 

 

Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης 

και πληροφορίες:  

Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 

        Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr 

 

Ιστοσελίδα Δελτίου:  

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Act

ions/DiethEuroThemOTA/deltio_die

thnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδεται μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε 

προσθέσει την   ηλεκτρονική σας διεύθυνση 

στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, 

μπορείτε να το κάνετε μέσω της κάτωθι 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 

 
 

   

 

 

 
 

The Bulletin of International and European 

Affairs & Development Planning of Local 

Government of the Hellenic Ministry of Interior 

is published and distributed only in digital 

form. If you wish to subscribe to our bulletin, 

you can send us your contact details to the 

following e-mail address:  

a.karvounis@ypes.gr 

 
 

   

 

 

 
 

Co-funded by the European Programme  
'Europe for Citizens' 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’ 
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European Maritime 
Day 

Piraeus, 28-29 May 2015 
 

Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Ναυτιλίας 

Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015 

 

                       

Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Ναυτιλίας  

Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 
2015 

 
 

   

                  

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ          

ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΟΟΟ    ΕΕΕΣΣΣΩΩΩΤΤΤΕΕΕΡΡΡΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    KKKAAAIII    

ΔΔΔΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΣΣΣΥΥΥΓΓΓΚΚΚΡΡΡΟΟΟΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    
HHH EEELLLLLLEEENNNIIICCC   RRR EEEPPPUUUBBBLLL III CCC   

MMMIIINNNIII SSSTTTRRRYYY   OOOFFF    IIINNNTTT EEERRR IIIOOORRR   AAANNNDDD      

AAADDDMMMIIINNNIII SSSTTTRRRAAATTT IIIVVVEEE    RRREEECCCOOONNNSSSTTTRRRUUUCCCTTT IIIOOONNN   

   

Ελληνική

ΔΔΔΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ      

&&&   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΠΠΠΤΤΤΥΥΥΞΞΞΙΙΙΑΑΑΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΣΣΣΧΧΧΕΕΕΔΔΔΙΙΙΑΑΑΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   

ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟΔΔΔΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ                                                                                 
TTTHHHEEE   BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   OOOFFF   IIINNNTTTEEERRRNNNAAATTTIIIOOONNNAAALLL   AAANNNDDD   EEEUUURRROOOPPPEEEAAANNN   AAAFFFFFFAAAIIIRRRSSS   

&&&   DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPMMMEEENNNTTT   PPPLLLAAANNNNNNIIINNNGGG   OOOFFF   LLLOOOCCCAAALLL   GGGOOOVVVEEERRRNNNMMMEEENNNTTT                  

Νο58/59 Απρίλιος-Μάιος 2015/April-May 2015   

Περιεχόμενα           Contents          

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα και Πρωτοβουλίες          2    European and International Funding Programmes                

Επιχειρησιακός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός                          6    Business and Development Planning                                    

Το Βήμα των ΕΟΕΣ                                                                       9    The Voice of the E.G.T.C.s         

Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ      13    EU funded Projects of Greek Local Authorities 

Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020                                     14    Europe for Citizens, 2014-2020         

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια               15    International and European Conferences  

Ευρωπαϊκά Θέματα               22    European Affairs 

Διεθνή Θέματα               30    International Affairs 

Διαβουλεύσεις                                                              31    Consultations 

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA                 32    The Seminars of EIPA 

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης                               33    The Library of Local Government          

 



 2 

 

Ευρωπαϊκά και 

Διεθνή Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
European and International  

Funding Programmes & Initiatives 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

Call for Proposals-Deadlines 

 

 
1.  ‘Erasmus+, 2014-2020’ 

 

Tο πρόγραμμα Erasmus+ έχει σχεδιαστεί με 

τρόπο ώστε να στηρίζει τις προσπάθειες 

των Κρατών Μελών να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό 

της Ευρώπης, που παραμένει αναξιο-

ποίητο, επιβεβαιώνοντας συγχρόνως  τη 

σύνδεση μεταξύ των αρχών δια βίου 

μάθησης με τυπική και άτυπη μάθηση σε 

όλο το φάσμα των τομέων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα 

παρέχει την ευκαιρία σε περισσότερα από 

4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να 

σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να 

αποκτήσουν εργασιακή πείρα ή να 

εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό. 

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων αφορά τις κάτωθι δράσεις: 

(α) Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της 

νεολαίας. 

(β) Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής 

υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας.  

(γ) Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα 

της νεολαίας. 

 

 

1.  ‘Erasmus+, 2014-2020’  

 

Erasmus+ is designed to support Member 

States’ efforts to use efficiently the potential 

of Europe’s human capital that remains 

underexploited, while confirming the principle 

of lifelong learning by linking support to 

formal, non-formal, and informal learning 

throughout the education, training and youth 

fields. Erasmus+ will provide opportunities 

for over 4 million Europeans to study, train, 

gain work experience and volunteer abroad.  

The current general call for proposals cover 

the following actions: 

(a) Capacity building in the field of youth. 

(b) Large scale European Voluntary 

Service events 

(c) Mobility of individuals in the field of 

youth. 

(d) Strategic partnerships in the field of 

education, training and youth. 

(e) Meeting between young people and 

decision-makers in the field of youth. 

(f) Collaborative partnerships in the sport 

field not related to the European Week 

of Sport 2015. 

(g) Not-for-profit European sport events 

not related to the European Week of 

Sport 2015. 

Deadlines: 

- Capacity 

building in the 

field of youth 

-Large scale 

European 

Voluntary 

Service events 

 

 

3 April 

-Mobility of 

individuals in 

the field of 

youth               

-Strategic 

partnerships 

 

30 April 
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(δ) Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας. 

(ε) Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των 

υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον 

τομέα της νεολαίας. 

(στ) Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα 

του αθλητισμού που δεν σχετίζονται με την 

ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2015. 

(ζ) Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές 

αθλητικές εκδηλώσεις που δεν σχετίζονται 

με την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 

2015. 

Προθεσμίες: 

-Ανάπτυξη ικανοτήτων 

στον τομέα της 

νεολαίας 

-Εκδηλώσεις 

ευρωπαϊκής 

εθελοντικής υπηρεσίας 

μεγάλης κλίμακας 

 

 

 

3 Απριλίου 

-Κινητικότητα των 

ατόμων στον τομέα της 

νεολαίας 

- Στρατηγικές 

συμπράξεις στον τομέα 

της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της 

νεολαίας 

- Συνεδρίαση μεταξύ 

των νέων και των 

υπευθύνων για τη λήψη 

αποφάσεων στον 

τομέα της νεολαίας 

 

 

 

 

 

30 Απριλίου 

-Συμπράξεις 

συνεργασίας στον 

τομέα του αθλητισμού 

που δεν σχετίζονται με 

την ευρωπαϊκή 

εβδομάδα αθλητισμού 

2015 

- Μη κερδοσκοπικές 

ευρωπαϊκές αθλητικές 

εκδηλώσεις που δεν 

σχετίζονται με την 

ευρωπαϊκή εβδομάδα 

αθλητισμού 2015 

 

 

 

14 Μαΐου 

 

-Meeting 

between young 

people and 

decision-

makers in the 

field of youth 

 

30 April 

- Collaborative 

partnerships in 

the sport field 

not related to 

the European 

Week of Sport 

2015 

- Not-for-profit 

European sport 

events not 

related to the 

European Week 

of Sport 2015 

         

 

 

14 May 

Πληροφορίες/Information: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.344.

01.0015.01.ENG 
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              2. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 

 

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο 

την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και 

παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας 

βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία 

σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας 

παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα 

στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και 

άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας. Οι τρέχουσες προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων αφορούν τα εξής 

θεματικά πεδία: 

(α) Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 2015 

Προϋπολογισμός: €561,000,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%-100%. 

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2015. 

(β) Απορρίμματα: Πόρος για την 

ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και 

την ανάκτηση πρώτων υλών 

Προϋπολογισμός: €54,000,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%-100%. 

(γ) Εξατομίκευση Ιατρικής Περίθαλψης 

Προϋπολογισμός: €104,500,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 100%. 

(δ) Καινοτόμοι Υδάτινοι Πόροι: Ενισχύοντας 

την αξία τους στην Ευρώπη 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €21,000,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 100%. 

(ε) Διακίνηση για την Ανάπτυξη 

Προϋπολογισμός: €144,500,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 100%. 

(στ) Ανάπτυξη του οικοσυστήματος της 

στήριξης της καινοτομίας για τις ΜΜΕ 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1,700,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:100%. 
 

  

2. HORIZON 2020 

 

The general objective of Horizon 2020 is to 

build a society and a world-leading economy 

based on knowledge and innovation across 

the whole Union, while contributing to 

sustainable development. It will support the 

Europe 2020 strategy and other Union 

policies as well as the achievement and 

functioning of the European Research Area. 

The current calls for proposals cover, among 

else, the following thematic fields: 

 

 

(a) ICT 2015 - INFORMATION AND 

COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 

Call Total Budget: €561,000,000. 

Percentage of Co-Financing: 70%-100% 

(b) Waste: A Resource to Recycle, Reuse and 

Recover Raw Materials 

Call Total Budget: €54,000,000 

Percentage of Co-Financing: 70%-100% 

(c) Personalising Health and Care 

Call Total Budget: €104,500,000 

Percentage of Co-Financing: 100% 

(d) Water Innovation: Boosting its Value for 

Europe 

Call Total Budget: €75,000,000 

Percentage of Co-Financing: 70% 

(e) Mobility for Growth 

Call Total Budget: €144,500,000 

Percentage of Co-Financing: 100% 

(f)  Enhancing SME Innovation Capacity by 

Providing Better Innovation Support 

Call Total Budget: €1,700,000 

Percentage of Co-Financing: 100% 
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(ζ) Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες 

Προϋπολογισμός: €108,180,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%-100%. 

(η) Ανταγωνιστική ενέργεια χαμηλής 

κατανάλωσης άνθρακα 

Προϋπολογισμός: €93,000,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%-100%. 

(θ) Νέες Μορφές Καινοτομίας  

Προϋπολογισμός: €9,200,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%-100%. 

(ι) Αναστοχαστικές Κοινωνίες: Πολιτιστική 

Κληρονομιά και Ευρωπαϊκές Ταυτότητες 

Προϋπολογισμός: €17,500,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 100%.  

(ια) Η Νέα Γενιά σε μια Καινοτόμο, 

Περιεκτική και Βιώσιμη Ευρώπη 

Προϋπολογισμός: €9,450,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%. 

Προθεσμίες: 

-ΤΠΕ 2015 14 Απριλίου  

-Απορρίμματα                 

-Εξατομίκευση ιατρικής 

περίθαλψης                     

-Καινοτόμοι Υδάτινοι 

Πόροι 

 

21 Απριλίου 

-Διακίνηση για την 

Ανάπτυξη 

23 Απριλίου 

-Ανάπτυξη 

οικοσυστήματος 

καινοτομίας για ΜΜΕ 

 

29 Απριλίου 

-Έξυπνες Πόλεις και 

Κοινότητες              

-Ανταγωνιστική Ενέργεια 

 

5 Μαΐου 

-Νέες Μορφές 

Καινοτομίας 

-Πολιτιστική Κληρονομιά 

-Η Νέα Γενιά  

 

28 Μαΐου 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto

p/en/opportunities/h2020/call_updates.html 

(g)  Smart Cities and Communities 

Call Total Budget: €108,180,000 

Percentage of Co-Financing: 70%-100% 

(i)  Competitive Low-Carbon Energy 

Call Total Budget: €10,000,000 

Percentage of Co-Financing: 70% 

(j)  New Forms of Innovation 

Call Total Budget: €9,200,000 

Percentage of Co-Financing: 70%-100% 

(k)  Reflective Societies: Cultural Heritage and 

European Identities 

Call Total Budget: €17,500,000 

Percentage of Co-Financing: 100% 

(l)  The Young Generation in an Innovative, 

Inclusive and Sustainable Europe 

Call Total Budget: €9,450,000 

Percentage of Co-Financing: 70% 

 

Deadlines: 

 

-ICT 2015 14 April 

-Waste                            

-Peronalising Health and 

Care                                

-Water Innovation 

 

21 April 

-Mobility for Growth 23 April 

-Enhancing SME 

Innovation Capacity 

29 April 

-Smart Cities and 

Communities                  

-Competitive Low-

Carbon Energy 

                          

5 May 

-New Forms of 

Innovation                      

-Reflective Societies       

-The Young Generation 

 

28 May 

 

Information:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d

esktop/en/opportunities/h2020/call_updates.html 
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Επιχειρησιακός και 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 

Business & Development Planning 
 

 
 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της 

διεθνούς δράσης των τοπικών 

αρχών 

 

Η προσέλκυση ευκαιριών, η απόκτηση νέας 

γνώσης και η αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

προβλημάτων που επηρεάζουν τις πόλεις 

δεν εξαρτώνται πλέον μόνον από 

εσωτερικούς παράγοντες στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης εδαφικής επικράτειας του 

ΟΤΑ αλλά από αλληλεξαρτήσεις με 

εξωτερικούς φορείς. Για την επίλυση αυτών 

των προβλημάτων αρκετές πόλεις 

αποκτούν τα μέσα εκείνα που τους 

επιτρέπουν να δρουν σε παγκόσμιο 

επίπεδο με στρατηγικό τρόπο και κατά 

συνέπεια η διεθνής δράση τους να αποκτά 

μια όλο και μεγαλύτερη σημασία. 

Με αυτήν την έννοια, το στρατηγικό σχέδιο 

που αφορά τις διεθνείς σχέσεις μιας πόλης 

αποτελεί εργαλείο δράσης για μια τοπική 

αρχή και τους τοπικούς φορείς. Αυτό το 

έγγραφο προσανατολίζει τη διεθνή δράση 

ενός ΟΤΑ  μεσο-μακροπρόθεσμα σύμφωνα 

με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, 

διασφαλίζοντας ότι η συμμετοχή του σε 

διεθνή φόρα συμβάλλει στην προώθηση 

των τοπικών προτεραιοτήτων από 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 

άποψη.  

 

 

The Strategic Planning of the Local 

Authorities’ International Action 
 

Attracting opportunities, acquiring new 

knowledge and overcoming certain problems 

that affect cities are no longer solely 

dependent on internal factors within the area 

concerned but increasingly on 

interrelationships with external agents. In 

response, many cities are equipping 

themselves with the means to act on the 

global stage in a strategic manner, as a result 

of which the international action undertaken 

by local authorities is becoming ever more 

important. 

In this sense, a strategic document 

concerning a city’s international relations is a 

tool oriented towards action and is intended 

to serve a local authority and the stakeholders 

in its area. This document guides the 

international activity of a local authority over 

the medium and long term in accordance with 

the characteristics and needs of its area and 

stakeholders, ensuring that its participation in 

international forums contributes to the 

advancement of local priorities in economic, 

social and cultural terms. 
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Τα στρατηγικά σχέδια των ΟΤΑ 

μοιράζονται κοινά στοιχεία: θέτουν το 

πολιτικό όραμα, τις προτεραιότητες και 

τους στόχους που προσανατολίζουν τη 

διεθνή δράση τους εντός ενός ευρύτερου 

στρατηγικού πλαισίου. Ως αφετηριακό 

σημείο λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη 

εμπειρία σε διεθνή φόρα, η αναγνώριση 

της αναγκαιότητας συνεργασίας με τους 

τοπικούς φορείς, η ανάδειξη των διεθνών 

φόρουμ και των φορέων με τους οποίους 

θα υλοποιηθούν διεθνείς δράσεις σε 

μεσοπρόθεσμο πλαίσιο. 

Για παράδειγμα, η πόλη του Σάντερλαντ 

(Ηνωμένο Βασίλειο) αναγνωρίζει ότι «αυτή 

είναι η πρώτη φορά που το Σάντερλαντ 

συγκέντρωσε (στο στρατηγικό σχέδιο) τις 

διεθνείς συνεργασίες, τα δίκτυα, τις 

πρωτοβουλίες και δράσεις του προκειμένου 

να καταρτίσει μια στρατηγική και ένα 

σχέδιο δράσης με μακροπρόθεσμο 

αντίκτυπο για το μέλλον της πόλης, τις 

ζωές των κατοίκων της και των πολιτών 

των άλλων χωρών παγκοσμίως. Αυτό το 

σχέδιο μάς επιτρέπει να αξιοποιήσουμε την 

παρελθούσα εμπειρία, να συγκεντρώσουμε 

την ειδημοσύνη και τους πόρους και 

φιλοδοξούμε να εκμεταλλευτούμε όλο το 

δυναμικό της πόλης που είναι πραγματικά 

διεθνής». 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της πορτογαλικής 

πόλης του Πόρτο σε σχέση με την 

οργάνωση και επικοινωνία της διεθνούς 

στρατηγικής της βασίζονται «στην 

προώθηση του πολιτικού και τεχνικού 

συντονισμού, στη διευκόλυνση της 

συμμετοχής διαφόρων υπηρεσιών στα 

διεθνή δίκτυα και έργα μέσω μιας 

πολιτικής υποκίνησης των ανθρωπίνων 

πόρων για διεθνή δράση και της 

ευαισθητοποίησης σε διεθνές και τοπικό 

επίπεδο για καινοτόμα έργα και βέλτιστες 

πρακτικές. 

 

The strategic documents share a number of 

common features: they establish the political 

vision, priorities and objectives intended to 

guide the area’s international projection and 

they set it within a broader strategic city 

framework. They take as their starting point 

previous experience of participating in 

international forums, they recognize that they 

will be unable to push their international 

strategy forwards without the collaboration of 

their local stakeholders, they identify the 

international forums and actors with which 

they will undertake their actions and they 

include a medium-term perspective. 

For instance, the city of Sunderland 

recognizes that this is “the first time 

Sunderland has drawn together its many 

international connections, networks, 

initiatives and activities to create a strategy 

and action plan, which will have a long-

lasting positive impact on the future of the 

City, the lives of its residents and that of 

fellow citizens in countries around the world. 

It enables us to draw upon past experience, 

bring together expertise and resources and 

aspire to achieve the full potential of a city 

that is truly international”. 

The specific goals of the city of Oporto with 

regard to the international orghanisation and 

communication of its international strategy 

are based on “promoting political and 

technical co-ordination, facilitating the 

participation of the various services in 

international networks and projects by means 

of the stimulus of a human resources policy 

suited to international activity, and raising 

awareness at an international and local level 

of innovative projects and best practices”. 
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Αυτά τα στρατηγικά σχέδια υπογραμμίζουν 

την εγκάρσια φύση των διεθνών σχέσεων 

καθώς και την ανάγκη να υπάρξει 

συντονισμός μεταξύ των διαφόρων 

οργανικών μονάδων της τοπικής αρχής. 

Στην πλειονότητα αυτών των εγγράφων 

περιγράφεται η οργανική δομή που είναι 

αρμόδια για την προώθηση και το 

συντονισμό της διεθνούς στρατηγικής και 

υποδεικνύεται η ανάγκη για την ενίσχυση 

των ικανοτήτων των δημοτικών αιρετών 

οργάνων και του προσωπικού που άμεσα 

εμπλέκεται στις διεθνείς πρωτοβουλίες. 

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ανάγκη για 

συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

υλοποίησης αυτής της στρατηγικής.  

Ένα άλλο σημαντικό συστατικό αυτών των 

στρατηγικών σχεδίων είναι η επικοινωνία 

και δημοσιοποίηση του εύρους των διεθνών 

δράσεων μιας τοπικής αρχής. Τέλος αυτές 

οι στρατηγικές αποβλέπουν να 

διασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των 

τοπικών φορέων και τη δημιουργία 

συμμαχιών με όμορες πόλεις και άλλους 

φορείς έτσι ώστε η τοπική αρχή να διαθέτει 

μεγάλο δυναμικό για την προβολή της σε 

διεθνή φόρα. 

Εν κατακλείδι, αυτά τα στρατηγικά σχέδια 

αντιπροσωπεύουν μια πρόοδο στον 

προσανατολισμό και την υλοποίηση των 

διεθνών σχέσεων από τις τοπικές αρχές και 

συνιστούν μια απάντηση σε ένα όραμα 

δημόσιας πολιτικής. 

Πληροφορίες: 

http://www.uclg-

decentralisation.org/en/publications/magazin

e-d 

These strategic documents emphasise the 

transverse nature of international relations 

and also the need to establish co-ordination 

between the various sector departments 

within the local authority.  Most of the 

documents also describe the organic structure 

responsible for promoting and co-ordinating 

the international strategy and they indicate 

the need to strengthen the capacities of the 

municipal elected representatives and staff 

most closely involved in international 

initiatives. In addition, they stress the need 

for ongoing monitoring and evaluation of the 

implementation of the strategy. 

Another important component of these 

strategies is the communication and 

publicizing of the range of the city’s 

international actions.  Lastly, these strategies 

are intended to ensure that local stakeholders 

are brought on board and alliances are made 

with neighbouring cities and other actors so 

that the city has a larger critical mass with 

which to raise its profile in international 

forums. 

These strategic documents represent an 

advance in the orientation and 

implementation of international relations by 

local authorities and are a response to a clear 

vision of public policy. 

Information: 

http://www.uclg-

decentralisation.org/en/publications/magazin

e-d 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 

The Voice of E.G.T.C.s 
 

 
 

Το Πρόγραμμα Εργασίας της 

Πλατφόρμας των ΕΟΕΣ 2015-2016 

 

Ο Raffaele Cattaneo , Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Λομβαρδίας 

και Επικεφαλής της Επιτροπής COTER της 

Επιτροπής των Περιφερειών, παρουσίασε 

στις 2 Μαρτίου το ετήσιο πρόγραμμα 

εργασίας της πλατφόρμας της ΕτΠ για τους 

ΕΟΕΣ. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες 

για το 2015 και το πρώτο τέταρτο του 2016 

είναι οι εξής: 

 η παγίωση του ρόλου της ΕτΠ ως 

μητρώου των ΕΟΕΣ·  

 η παρακολούθηση της εφαρμογής του 

αναθεωρημένου Κανονισμού ΕΟΕΣ στο 

πλαίσιο εταιρικής σχέσης με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συντονισμό 

με τα κράτη μέλη· 

 η αύξηση της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τους ΕΟΕΣ στις υπηρεσίες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα κράτη 

μέλη και στις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, ώστε να 

θεωρούνται ως μέσο αύξησης της 

εδαφικής συνοχής, ιδίως σε συνάρτηση 

με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»˙ 

 η προώθηση του ρόλου των ΕΟΕΣ στην 

πολιτική συνοχής, ιδίως σε σχέση με τα 

επιχειρησιακά προγράμματα, για την 

υλοποίηση των προγραμμάτων και των 

έργων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας, τα νέα μέσα της περιφε- 

The Work Programme of the EGTC 

Platform 2015-2016 

 

Raffaele Cattaneo (IT/EPP), President of the 

Regional Council of Lombardia, Chair of the 

Commission COTER of the CoR, presented the 

annual working plan of the EGTC Platform 

during the COTER meeting of 2 March, in his 

quality of political coordinator of the Platform. 

The priorities for 2015 and the first quarter of 

2016 are: 

 to consolidate the Committee's role as 

register of EGTCs;  

 to monitor the implementation of the 

revised EGTC Regulation in partnership 

with the European Commission and in 

coordination with the Member States; 

 to raise awareness about the EGTC among 

the services of the European Commission, 

the Member States and the regional and 

local authorities, as an instrument for 

territorial cohesion, particularly in relation 

to the Europe 2020 Strategy; 

 

 

 

 to promote the role of the EGTCs in the 
cohesion policy, particularly in relation to 
operational programmes, to the 
implementation of programmes and projects 
of European Territorial Cooperation, to the 
new instruments of regional policy (Joint 
Action Plans, Integrated Territorial 
Investments, Community-led Local 
Development), to the macro-regional 
strategies and to the Urban Agenda, in 
cooperation with COTER;  
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ρειακής πολιτικής (κοινά σχέδια 

δράσης,    oλοκληρωμένες  εδαφικές   

επενδύσεις, ανάπτυξη με πρωτοβουλία 

των τοπικών κοινοτήτων), τις   

μακροπεριφερειακές  στρατηγικές  και    

το πρόγραμμα για το αστικό 

περιβάλλον, σε συνεργασία με   την 

επιτροπή  COTER·  

 η υποστήριξη της επιλεξιμότητας των 

ΕΟΕΣ και διερεύνηση του δυναμικού τους 

με τη αξιοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου για την Ευρώπη, την πρόταση 

για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη 

στρατηγική ανάπτυξη, και τα μέσα της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· 

 η ενσωμάτωση των ΕΟΕΣ πέραν της 

πολιτικής συνοχής, ως εργαστηρίων της 

ενιαίας αγοράς και πλατφορμών για 

την εφαρμογή της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», με τη στήριξη της 

επιλεξιμότητάς τους σε όλα τα 

προγράμματα της ΕΕ και την προβολή 

του δυναμικού τους, ιδίως στους τομείς 

των μεταφορών, της απασχόλησης, του 

περιβάλλοντος (Natura 2000) και της 

αλλαγής του κλίματος, της ενέργειας, 

της εκπαίδευσης και στην πρωτοβουλία 

«Ορίζοντας 2020», μεταξύ άλλων, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές 

της ΕτΠ˙  

 η βελτίωση της συμβολής της 

Πλατφόρμας ΕΟΕΣ στις γνωμοδοτήσεις 

και στις αναλύσεις εδαφικού 

αντικτύπου (ΑΕΑ)˙ 

 η περαιτέρω ενθάρρυνση των ΕΟΕΣ να 

αναπτύσσουν πρότυπα συμμετοχής των 

πολιτών και ευρωπαϊκής δημοκρατίας˙ 

 η ενθάρρυνση τρίτων χωρών να 

εφαρμόζουν τη νομοθεσία ΕΟΕΣ, ιδίως 

δε των υποψήφιων για διεύρυνση 

χωρών˙ 

 η ενίσχυση της οριζόντιας αμφίδρομης 

επικοινωνίας των συμμετεχόντων στην 

Πλατφόρμα. 

 

 

 to support the eligibility of the EGTCs and 

to explore their potential using the  

 to mainstream the EGTCs beyond 

cohesion policy, as laboratories of the 

Single Market and platforms for 

implementation of the Europe 2020 

Strategy, supporting their eligibility in all 

EU programmes and highlighting their 

potential in particular in transport, 

employment, environment (Natura 2000 

and climate change), energy, education 

and Horizon 2020 inter alia, in 

cooperation with the competent CoR 

commissions.  

 to improve the input of the EGTC Platform 

to CoR opinions and territorial impact 

assessments (TIA); 

 to further encourage EGTCs to develop 

innovative models of citizen participation 

and European democracy; 

 to encourage third countries to implement 

the EGTC legislation, particularly the 

enlargement candidate countries; 

 to reinforce the horizontal interaction of 

the participants in the Platform. 

The EGTC Platform will specifically implement 

the following actions:  

 The Committee will run the EGTC registry 

and will publish information on new 

EGTCs in the C series of the Official 

Journal of the European Union. 

 Monitoring the implementation of the new 

EGTC Regulation in the Member States 

and the use of new features of cohesion 

policy applied to the EGTC (Integrated  
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Η Πλατφόρμα ΕΟΕΣ θα υλοποιήσει, πιο 

συγκεκριμένα, τις ακόλουθες δράσεις:  

 

 Η ΕτΠ θα τηρεί το μητρώο ΕΟΕΣ και θα 

δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με 

τους νέους ΕΟΕΣ στη σειρά C της 

Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής του 

νέου Κανονισμού ΕΟΕΣ στα κράτη μέλη 

και ενσωμάτωση των νέων στοιχείων 

της πολιτικής συνοχής που 

εφαρμόζονται στους ΕΟΕΣ (ολοκλη-

ρωμένη εδαφική επένδυση, σχέδια 

κοινής δράσης, τοπική ανάπτυξη με την 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) σε 

συνεργασία με την επιτροπή COTER.  

 Παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των 

ΕΟΕΣ στις προτεραιότητες που έχουν 

σχέση με την ανάπτυξη θεσμών και τη 

συνεργασία στο πλαίσιο μακροπερι-

φερειακών στρατηγικών, ιδιαίτερα 

αυτών που αφορούν τις μακροπερι-

φέρειες του Δούναβη, των Άλπεων και 

της Αδριατικής, σε συνεργασία με την 

επιτροπή COTER. 

 Ανάπτυξη διαδικασίας και 

μεθοδολογίας διαβούλευσης στους ΕΟΕΣ 

καθώς και σε άλλους φορείς της 

Πλατφόρμας σε επίλεκτες γνωμοδοτή-

σεις της ΕτΠ και αναλύσεις  

αντίκτυπου. 

 

 Territorial Investment, Joint Action Plans, 

Community-led Local Development), in 

cooperation with COTER.  

 Follow-up on the use of the EGTC in the 

priorities related to institution building 

and cooperation in macro-regional 

strategies, in particular the Danube, the 

Alpine and the Adriatic ones, in 

cooperation with COTER. Development of 

the procedure and methodology of 

consultation to the EGTCs and other 

stakeholders of the Platform in selected 

CoR opinions and Impact Assessments; 

 Studying the possibility of launching and 

supporting an interregional group on 

cross-border cooperation at the CoR, in 

which the Members act in coordination, 

raise awareness, exchange experiences 

and agree on amendments to the different 

opinions highlighting the problems of the 

border territories;  

 Mainstreaming the EGTC beyond EU 

Cohesion Policy, in particular in the Single 

Market and the Europe 2020 Strategy, and 

continuing to work on the areas of 

transport, employment, environment 

(Natura 2000 and climate change), energy, 

education and Horizon 2020 inter alia, in 

cooperation with the competent CoR 

commissions. The annual meeting of the 

EGTC Platform on 3 March will deal with 

the EGTCs and employment, in 

cooperation with the Commission SEDEC 

of the CoR; 

 Cooperation with Interreg Europe and with 

INTERACT, in particular for the training of 

national and regional authorities, and in 

the European Cooperation Day; 

 Inclusion of the EGTC in external actions 

of the Committee, in particular CORLEAP, 

ARLEM, Joint Consultative Committees and 

Working Groups, and TAIEX-LAF seminars; 

pro-active information and cooperation 

with the European External Action Service 

Μελέτη της δυνατότητας σύστασης και  
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στήριξης διαπεριφερειακής ομάδας για 

την διασυνοριακή συνεργασία στην ΕΤΠ, 

στην οποία τα μέλη ενεργούν συντονισ-

μένα, προάγουν την ευαισθητοποίηση, 

ανταλλάσσουν εμπειρίες και συμφω-

νούν τροποποιήσεις στις διάφορες 

γνωμοδοτήσεις εστιάζοντας στα προβ-

λήματα των παραμεθόριων περιοχών·  

 Ενσωμάτωση του ΕΟΕΣ πέραν της 

πολιτικής συνοχής της ΕΕ, ιδίως στο 

πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και 

συνέχιση των εργασιών στους τομείς 

των μεταφορών, της απασχόλησης, του 

περιβάλλοντος (Natura 2000) και της 

αλλαγής του κλίματος, της ενέργειας, 

της εκπαίδευσης και της πρωτοβουλίας 

«Ορίζοντας 2020», μεταξύ άλλων, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές 

της ΕΤΠ. Η ετήσια συνεδρίαση της 

πλατφόρμας ΕΟΕΣ στις 3 Μαρτίου θα 

ασχοληθεί με τους ΕΟΕΣ και την 

απασχόληση, σε συνεργασία με την 

Επιτροπή SEDEC της ΕΤΠ· 

 Συνεργασία με τα προγράμματα Interreg 

Europe και INTERACT, ιδίως για την 

κατάρτιση εκπροσώπων των τοπικών 

και περιφερειακών αρχών, καθώς και 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ημέρας 

συνεργασίας. 

 Ενσωμάτωση των ΕΟΕΣ στις εξωτερικές 

δράσεις της ΕτΠ, ιδιαίτερα στην 

CORLEAP, στην ARLEM, στις Μικτές 

Συμβουλευτικές Επιτροπές και τις 

ομάδες εργασίας. 

 Δρομολόγηση της δεύτερης εκδήλωσης 

του βραβείου «Οικοδόμηση της Ευρώπης 

πέραν των συνόρων» για τους ΕΟΕΣ με 

στόχο τη δημιουργία ανάπτυξης και 

απασχόλησης (προβλέπεται ενδιάμεση 

επανεξέταση για το 2016).  

 Επικοινωνιακές δράσεις. 

 Δημοσίευση της μελέτης «Έκθεση 

παρακολούθησης ΕΟΕΣ 2015» 

 

 
 

 

     about the CoR's work on EGTC as regards      

      third countries, in cooperation with CIVEX. 

 Launching the second edition of the award 

'Building Europe across Borders' for EGTCs 

generating growth and jobs (mid-term 

review foreseen for 2016).  

 Communication actions: Publication of a 

map of the EGTCs, a handbook about the 

EGTC under the new Regulation, the 

second edition of the brochure "The EGTC 

delivering growth and opportunities", a 

video and a comic on the EGTC; update of 

the EGTC web portal, and use of social 

networks. 

 Publication of the study 'EGTC Monitoring 

Report 2015' focusing in particular on the 

action of the Groupings related to the 

Investment Plan for Europe, the proposal 

for a European Fund for Strategic 

Development, and the instruments of the 

European Investment Bank. Other short 

studies may deal with the staff, taxation 

or procurement of the EGTCs under the 

new Regulation, and on legal provisions to 

enhance cross-border cooperation.  

 

 

Πληροφορίες/Information:  

https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Page

s/Raffaele-Cattaneo-assumes-the-

coordination-of-the-EGTC-Platform-and-

presents-the-working-plan.aspx 
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    Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

European Programmes 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 

EU funded Projects of Greek Local Authorities 

 

Δήμος Πειραιά 

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια 

SEE– TRACE   

(Πρόγραμμα South East Europe)  

 

Το Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και 

Εθνικών Πόρων του Δήμου 

Πειραιά διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης 

του κοινού με θέμα τα ενεργειακά 

αποδοτικά κτίρια στην αίθουσα του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιά.  

 

 
 

Η εκδήλωση διεξήχθη στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού έργου SEE-TRACE (Διακρατική 

συνεργασία για τη  βελτίωση της ενεργει-

ακής απόδοσης και αποτελεσματικότητας 

κτιρίων), το οποίο συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς 

πόρους. Στο TRACE συμμετέχουν 13 φορείς     

από 9 χώρες, ενώ την Ελλάδα εκπροσωπεί 

ο Δήμος Πειραιά ως επικεφαλής εταίρος 

και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας. 

 

Πληροφορίες:  

www.see-trace.eu 

Municipality of Piraeus 

Energy Efficient Buildings- 

SEE TRACE 

 (South East Programme) 

 

The Administrative Department for European 

and National Funds of the Municipality of 

Piraeus organised a public information day on 

Energy Efficient Buildings in the premises of 

the Piraeus Chamber of Commerce and 

Industry. 

 

 

 

The InfoDay was organised within the 

framework of the SEE-TRACE project 

(Transnational cooperation for the 

improvement of buildings energy 

performance and efficiency), which is co-

funded by the European Union and by national 

funds.  

  

 

TRACE is implemented by a consortium 

consisting of 13 partners from 9 countries, 

while Greece is represented by the 

Municipality of Piraeus as the leading partner 

and the Centre for Renewable Energy Sources 

and Saving (CRES).  
 

Information: 

www.see-trace.eu 
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Ευρώπη για τους Πολίτες 

2014-2020 

Europe for Citizens 2014-2020 

 

 

Απονομή Λειτουργικών Επιδοτήσεων 

σε Οργανώσεις της Κοινωνίας 

Πολιτών 

 

Στο πλαίσιο  του προγράμματος ‘Ευρώπη 

για τους Πολίτες και της πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για τη διαρθρωτική 

υποστήριξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών 

οργανισμών δημόσιας πολιτικής (δεξαμενές 

γνώσεων) – λειτουργικές επιδοτήσεις 

2015/Βαλκανικές χώρες, ο Εκτελεστικός 

Οργανισμός ανακοίνωσε πρόσφατα τους 

επιλεγμένους οργανισμούς. Η πλειονότητα 

των οργανισμών προέρχονταν από το 

Βέλγιο και τη Γαλλία, με τη Γερμανία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθούν. 
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Πληροφορίες: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens/selection-results/selected-

organisations-for-operating-grants_en 

 

 

Selected organisations  

for Operating grants 

 

 

Within the framework of the Europe for 

Citizens Programme – Call for proposals 

COMM C2/01/2013 (Structural support for 

European public policy research organisations 

(think tanks) and for civil society 

organisations at European level) – operating 

grants 2015 / Balkan countries, on 

06/02/2015 the Executive Agency adopted 

the list of selected organizations. The 

majority of the selected organisations is 

coming from Belgium and France, while 

Germany and United Kingdom are following. 
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Πληροφορίες: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens/selection-results/selected-

organisations-for-operating-grants_en 
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Εκδηλώσεις-Συνέδρια  

(Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

International and 

European Conferences 

 

Παγκόσμια Σύνοδος του ICLEI  

(Σεούλ, 8-12 Απριλίου) 

 

Η εν θέματι εκδήλωση που 

πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια αποτελεί 

εμβληματικό γεγονός για τη συνέλευση του 

διεθνούς δικτύου τοπικών αρχών για την 

αειφορία και θα παρέχει στους 

συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν 

πρακτικές λύσεις για την επίτευξη των 

αειφόρων στόχων τους. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.iclei.org/our-

activities/events/icleiworldcongress2015.html 

Ημέρα για την Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών 2015 

(Βρυξέλλες, 13 Απριλίου) 

 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που 

θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για την 

άμεση δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στις 1 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

παρουσίασε έκθεση αξιολόγησης για τα 

τρία πρώτα χρόνια της εφαρμογής του 

Κανονισμού.  

 

ICLEI World Congress 2015 

 (Seoul, 8-12 April) 
 

The triennial event is the flagship assembly 

for ICLEI Member local governments and the 

extended  ICLEI   community   worldwide,  and 

 

 

will provide local governments with the 

practical solutions that they need to 

accelerate towards their ambitious 

sustainability goals 

 

Information: 

http://www.iclei.org/our-

activities/events/icleiworldcongress2015.html 

European Citizens' Initiative Day 2015 
 (Brussels, 13 April) 

 

Introduced by the Treaty of Lisbon, the 

European Citizens' Initiative (ECI) is the most 

important instrument for direct democracy at 

European level. On 1 April 2015, the European 

Commission will present an assessment 

report on the first three years of ECI practice.  
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Η εν θέματι εκδήλωση διοργανώνεται από 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιτροπή 

των Περιφερειών και θα επικεντρωθεί στις 

εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

του Ευρωπαίου Συνηγόρου του Πολίτη˙ 

στην ανανέωση και επανεκκίνησης της 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλίας καθώς και στις 

διαφορετικές προσεγγίσεις της από τους 

χρήστες, τα κράτη-μέλη, τα Κοινοβούλια 

και τις υποστηρικτικές δομές.  

Πληροφορίες: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.even

ts-and-activities-eci-day-2015 

 

Interreg και ΕΟΕΣ; 

(Μαδρίτη, 14 Απριλίου) 

Η πλατφόρμα INTERACT διοργανώνει ειδικό 

σεμινάριο για τους ΕΟΕΣ προκειμένου να 

τους εισάγει στον κόσμο του INTERREG, 

καθώς και να προωθήσει τη συμμετοχή 

τους σε προγράμματα και έργα του. 

Μαθαίνοντας το θεσμικό πλαίσιο, τους 

συνηθισμένους όρους (όπως διαχειριστική 

αρχή, επικεφαλής εταίρος κτλ.), τους 

κύκλους ζωής των έργων και των 

προγραμμάτων, οι Όμιλοι θα αντιληφθούν 

καλύτερα ‘τους κανόνες του παιχνιδιού’. 

Παράλληλα, παρουσιάζοντας περιπτώσεις 

ΕΟΕΣ που ήδη συμμετέχουν στο INTERREG, η  

 

The event  is  organised by the 

European Economic and Social Committee in 

partnership with the CoR, and will focus on 

the reports from the European Commission 

and the European Ombudsman on the ECI 

procedure; ECI renewal and resetting; the 

different perspectives: users, Member States, 

Parliament and support structures. 

 

Information: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.even

ts-and-activities-eci-day-2015 

 

Interreg and EGTC?  

(Madrid, 14 April) 

 

INTERACT organises a special seminar for 

EGTCs to introduce them to the Interreg world 

and also to promote their participation in 

programmes and projects. 

  

 
 

By learning the legal framework, commonly 

used terms (like Managing Authority, Lead 

Partner, etc.), programme and project 

lifecycles, the groupings would get a better 

understanding of the “rules of the game”. 

While by presenting cases of EGTCs already 

involved in Interreg, INTERACT aims at raising 

the awareness about use of EGTC in Interreg. 

 

 

Information: 

http://www.interact-

eu.net/events/interreg_for_egtc_seminar/14/

18471 
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πλατφόρμα σκοπεύει στην 

ευαισθητοποίηση για τη χρήση των ΕΟΕΣ 

στo INTERREG. 

Πληροφορίες: 

http://www.interact-

eu.net/events/interreg_for_egtc_seminar/14/ 

 

Ετήσιο Συνέδριο  

των Ενεργειακών Πόλεων 

(Αμπερντίν, 22-24 Απριλίου) 

 

Στο ετήσιο συνέδριο του δικτύου των 

Ενεργειακών Πόλεων οι τοπικές αρχές 

έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν 

επιτυχημένα παραδείγματα ενεργειακών 

έργων, νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας 

στα οποία βασίζονται και έχουν θετικό 

αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.  

 

 

 

Ο ενεργειακός τομέας είναι ο κινητήριος 

μοχλός της οικονομίας του Αμπερντίν και 

γι’ αυτό αποτελεί ιδανικό τόπο συνάντησης 

και ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ αιρετών 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Πληροφορίες: 

http://aberdeen2015.energy-

cities.eu/About.html?page=sommaire 

 

Ανέπτυξε την Περιφέρειά σου: 

Έξυπνη Εξειδίκευση και Οικονομικός 

Μετασχηματισμός μέσω Θυλάκων 

(Βρυξέλλες, 27-28 Απριλίου) 

Το συνέδριο παρέχει μοναδική ευκαιρία για 

τα στελέχη των Περιφερειών και τους 

φορείς των θυλάκων για να ανταλλάξουν 

εμπειρίες για τον τρόπο με τον οποίο οι 

στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και οι 

θύλακες μπορούν να μετασχηματίσουν μια  

Energy Cities’ Annual Conference 

(Aberdeen, 22-24 April) 

 

In Aberdeen, European local authorities will 

share examples of successful energy 

transition projects, the new business models 

they are based on and their positive impact on 

the local economy. 

 

 

The energy sector has been driving 

Aberdeen’s economy for a long time. This 

makes it an inspiring place to invite political 

leaders and local representatives from all over 

Europe to meet and exchange. 

Information: 

 http://aberdeen2015.energy-

cities.eu/About.html?page=sommaire 

 

GROW your REGIOn: Delivering Smart 

Specialisation and Economic 

Transformation through Clusters 

(Brussels, 27-28 April) 

 

This conference will provide a unique 

opportunity for regional policy makers and 

cluster actors to share experiences on how 

smart specialisation strategies and clusters 

can help transform your region and drive 

growth. Building upon success stories and 

innovative practices, participants will learn 

about  novel   ways   of   implementing  smart  
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Περιφέρεια και να οδηγήσουν στην 

ανάπτυξη. Βάσει επιτυχημένων έργων και 

καινοτόμων πρακτικών, οι συμμετέχοντες 

θα γνωρίσουν  καινοτόμους τρόπους για 

την υλοποίηση της έξυπνης εξειδίκευσης 

μέσω δράσεων στο πλαίσιο θυλάκων.  

 

 

Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να 

εξερευνήσουν νέες εταιρικές σχέσεις για 

κοινές δράσεις στο πλαίσιο της νέας γενιάς 

των ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το 

ΕΤΠΑ, το COSME και ο Ορίζοντας 2020. 

Πληροφορίες: 

 http://www.cvent.com/events/grow-your-

region/event-summary-

3fc031645ae345c39f97c8b2e6a48cd2.aspx 

 

Συνέδριο για τις Πόλεις του 

Μέλλοντος 

(Mülheim An Der Ruhr, 28-30 

Απριλίου) 

 

Το συνέδριο για τις Πόλεις του Μέλλοντος-

Μεταβάσεις στις Αστικές Υπηρεσίες 

Υδάτινων Πόρων του Αύριο παρέχει την 

ευκαιρία για να παρουσιαστούν και να 

συζητηθούν πρωτοποριακές εξελίξεις στο 

πεδίο των αστικών υπηρεσιών για τους 

υδάτινους πόρους μεταξύ διεθνών 

προσκεκλημένων που εργάζονται στις 

υπηρεσίες ύδρευσης, ερευνητών, 

μηχανικών, τεχνολογικών παρόχων, 

χωροτακτών, συμβούλων και σχεδιαστών 

πολιτικής. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί 

στις τεχνικές, στις τεχνολογίες και σε 

διαχειριστικές προσεγγίσεις για την 

υποστήριξη   της    μεταβατικής    περιόδου   

  

specialisation through cluster-based activities 

and cross-clustering actions. They will also 

have the chance to explore new partnerships 

for joint activities in the context of the new 

generation of European programmes such as 

ERDF, COSME and Horizon2020.  

Information: 

 http://www.cvent.com/events/grow-your-

region/event-summary-

3fc031645ae345c39f97c8b2e6a48cd2.aspx 

 
Cities of the Future Conference 

(Mülheim An Der Ruhr, 28-30 April) 

 

Cities of the Future – Transitions to the Urban 

Water Services of Tomorrow (TRUST) will 

provide an opportunity to present and discuss 

leading-edge developments in the area of 

urban  water  services  with  an  international 

audience of water utility personnel, 

researchers, engineers, technology providers, 

city planners, consultants, regulators and  

policy makers.   
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προς ένα πιο αειφόρο αστικό υδάτινο 

μέλλον. 

Πληροφορίες: 

https://conference.trust-i.net/ 

 

5o Συνέδριο Media City 

(Πλίμουθ, 1-3 Μαΐου) 

Το εν θέματι συνέδριο εξετάζει 

προσεγγίσεις και σχεδιαστικές προτάσεις 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

κοινωνικά προσανατολισμένων έξυπνων 

πόλεων και κοινοτήτων με επίκεντρο τον 

πολίτη. 

 
 

Η εκδήλωση θα προσφέρει αναστοχαστικές, 

υψηλής ποιότητας θεωρητικές και 

επικεντρωμένες στο σχέδιο λύσεις για τον 

τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ και οι ΤΠΕ 

μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές 

απαντήσεις στις σύγχρονες κοινωνικές 

προκλήσεις. 

Πληροφορίες: 

http://mediacity.i-dat.org/ 

  

Φεστιβάλ Πόλεων URBACT 2015 

(Ρίγα, 6-8 Μαΐου) 
 

Η Τεχνική Γραμματεία URBACT, και με 

αφορμή την έναρξη του νέου 

προγράμματος URBACT III  της νέας 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020, δι- 

It will be focused on the techniques, 

technologies and management approaches 

aiming at enabling and supporting the 

transition towards more sustainable urban 

water futures, but also zoom-in on the socio-

economic requirements and aspects of this 

transition. 
 

Information: 

https://conference.trust-i.net/ 

 

Media City 5 

(Plymouth, 1-3 May) 

 

The conference addresses the approaches and 

the corresponding design responses that 

meet the challenges of social, citizen-centred, 

smart cities and communities. It will offer 

reflective, high quality theoretical and design-

based    responses   to  the  question  of  how  

 

 

 
 

media and ICTs create can alternative 

responses to current societal challenges. 

Information: 

http://mediacity.i-dat.org/ 

 

The URBACT City FESTIVAL 

(Riga, 6-8 May) 

 

The URBACT City FESTIVAL will present the 

participants with top edge content on urban 

development, will create links with   the urban 
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οργανώνει στη Ρίγα, στο πλαίσιο της 

Λετονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

ΕΕ, το πρώτο Φεστιβάλ Πόλεων. Το 

πρόγραμμα συνεργάζεται με 550 πόλεις 

και αριθμεί 7.000 ενεργούς συμμετέχοντες: 

όλοι αναμένονται να συγκεντρωθούν στην 

Λετονική πρωτεύουσα για να ασχοληθούν 

με την αντιμετώπιση των αστικών 

προκλήσεων σε θέματα αστικής ανάπτυξης 

και να συζητήσουν για ολοκληρωμένες 

λύσεις όσον αφορά στη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη. 

Πληροφορίες: 

http://urbact.eu/urbact-city-festival 

 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας 2015  

(Πειραιάς, 28-29 Μαΐου) 

 

Σκοπός της Ηµέρας αυτής είναι η 

ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση όλων µας 

για τις ευκαιρίες που προσφέρει η 

θάλασσα και τη σπουδαιότητα τους, τις 

προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία, 

καθώς και τα σύγχρονα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα. Πρόκειται για έναν εορτασµό 

που αφορά όλο το ναυτιλιακό κλάδο, το 

ναυτικό κόσµο, το θαλάσσιο περιβάλλον 

και τις παράκτιες περιοχές. 

 

 

agendas in Europe around the globe and 

provide you with the opportunity to meet over 

400 peers in the field. Celebrating the results 

of URBACT II, the networks created and the 

knowledge produced, the festival will set the 

scene for URBACT III, the new features and 

activities foreseen for 2014 – 2020.   

 

 
 

In true URBACT tradition, and in the spirit of 

co- creation, the URBACT City Festival will put 

cites, and the people who run them, centre 

stage.  In workshops and walkshops, in 

masterclasses and ‘meet the cities’ 

encounters, one will have the chance to talk 

about realities on the ground, and how 

complex challenges are being met in all 

corners of Europe.  

Information: 

http://urbact.eu/urbact-city-festival 

 

European Maritime Day 2015  

(Piraeus, 28-29 May) 

 

The purpose of this Day is to raise awareness 

and inform everyone about the opportunities 

offered by the sea and the importance of the 

challenges facing the shipping and 

contemporary environmental problems. This 

is a celebration of the entire maritime 

industry, navy world, the marine environment 

and coastal areas. Europe is a continent with 

almost 70,000 km of coastline and the 

majority of the Member States of the 

European Union are either coastal or island 

regions, that is, directly connected to the 

water element. 
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Η Ευρώπη είναι µια ήπειρος µε ακτογραµµή 

µήκους περίπου 70.000 χιλιοµέτρων ενώ η 

πλειοψηφία των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι είτε παράκτιες 

είτε νησιωτικές περιοχές, δηλαδή άµεσα 

συνδεδεµένες µε το θαλασσινό στοιχείο. Η 

θάλασσα και οι πόροι της καθώς και τα 

ναυτικά επαγγέλµατα είναι ζωτικής 

σηµασίας για την ευηµερία και την καλή 

ποιότητα ζωής στην Ευρώπη. Η χώρα µας, 

µε ακτογραµµή 16.000 χιλιοµέτρων και µε 

πολύµορφα νησιωτικά συµπλέγµατα, είναι 

από την αρχαιότητα άρρηκτα συνδεδεµένη 

µε τη ναυτιλία, η οποία σήµερα αποτελεί 

έναν από τους πιο παραγωγικούς και 

δυναµικούς κλάδους της ελληνικής 

οικονοµίας. Ο ελληνικός εµπορικός στόλος 

είναι ένας από τους µεγαλύτερους του 

κόσµου, γεγονός που καθιστά τον εορτασµό 

της συγκεκριµένης Ηµέρας, µεγάλης 

σηµασίας για τη χώρα µας. Η οικονοµία της 

χώρας µας στηρίζεται σηµαντικά στις 

θαλάσσιες µεταφορές, παρέχοντας θέσεις 

εργασίας σε 30.000 περίπου Έλληνες 

ναυτικούς και 150.000 προσωπικό σε 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις και οργανισµούς. 

Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν 

περισσότεροι από 1.200 προσκεκλημένοι 

από όλες τις χώρες και λιμάνια της Ε.Ε., 

υπουργοί και επίτροποι, στελέχη της DG 

Mare και ευρωπαϊκοί φορείς της 

ναυτιλιακής βιομηχανίας. 

Την ευθύνη της διοργάνωσης της 

Ευρωπαϊκής Ημέρας Ναυτιλίας 2015 

ανέλαβε και επισήμως με την ανάληψη των 

καθηκόντων της η νέα Δημοτική Αρχή 

Πειραιά. Επιβλέπων της αρμόδιας ομάδας 

εργασίας για την προετοιμασία της 

διοργάνωσης, ορίστηκε από τον δήμαρχο 

Πειραιά ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πέτρος 

Κόκκαλης. 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime

day/en/home 

 

Greece, with a coastline of 16,000 km and 

polymorphs archipelagos, is from ancient 

times inextricably connected with shipping, 

which today is one of the most prolific and 

dynamic sectors of the Greek economy. The 

Greek merchant fleet is one of the largest in 

the world, making the celebration of this day, 

of great importance for the country. The 

Greek economy relies heavily on maritime 

transport, providing jobs to about 30,000 

Greek seamen and 150,000 staff in shipping 

companies and organizations. The conference 

is expected to involve more than 1,200 guests 

from all countries and ports of EU, ministers 

and commissioners, officers of DG Mare and 

European actors of the shipping industry. 

 

The responsibility of organizing the European 

Maritime Day 2015 was taken over officially 

by the new Municipal Authority Piraeus. Mr. 

Petros Kokkalis was appointed as the 

supervisor of the relevant working group to 

prepare the whole organization.  

Information:  

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime

day/en/home 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 

European Affairs 

Νέα πρωτοβουλία για την 

ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης για 

την καλύτερη διαχείριση 

επενδύσεων περιφερειακής 

πολιτικής 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε 

πρόσφατα μια νέα πλατφόρμα για την 

ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των 

στελεχών των δημόσιων αρχών της ΕΕ για 

τη βελτίωση της διαχείρισης των 

ευρωπαϊκών επενδύσεων. Ενισχύοντας τη 

διοικητική ικανότητα των κρατών-μελών, η 

πλατφόρμα PEER 2 PEER είναι μέρος της 

ευρύτερης πρωτοβουλίας για την πλήρη 

αξιοποίηση της περιφερειακής πολιτικής 

για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 

διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης, 

σύμφωνα με τους στόχους της Στρατηγικής 

ΕΕ2020 και του νέου επενδυτικού σχεδίου 

της ΕΕ ύψους 315 εκατ. ευρώ. Σε ολόκληρη 

την ΕΕ, 24.000 αξιωματούχοι από τις 

εθνικές και τοπικές αρχές εμπλέκονται στη 

διαχείριση των πόρων του ΕΤΠΑ και του 

Ταμείου Συνοχής. 

  

 
Η νέα πλατφόρμα θα κεφαλαιοποιήσει την 

τεχνογνωσία τους για καλύτερα 

αποτελέσματα μέσω της ανταλλαγής 

καλών πρακτικών. Αυτή η πρωτοβουλία θα 

λειτουργήσει πιλοτικά και θα αξιολογηθεί 

το 2016. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy

/how/improving-investment/taiex-regio-

peer-2-peer/ 

 

New expertise exchange initiative to 

better manage Regional Policy 

investments 
 

Τhe Commission launched a new platform for 

public service officials to exchange expertise 

and best practice around Europe, to further 

improve how EU investments are spent and 

managed. By helping Member States 

strengthen administrative capacity, TAIEX 

REGIO PEER 2 PEER, or PEER 2 PEER, is part of 

a broader initiative to fully use the potential 

of Regional Policy to create jobs and ensure 

sustainable growth, in line with the goals set 

by the Europe 2020 Strategy and the EU's 

new €315 billion Investment Plan. Across the 

EU, 24.000 officials from national and local 

administrations are involved in managing the 

European Regional Development Fund (ERDF) 

and the Cohesion Fund. 

PEER 2 PEER aims to capitalise on their know 

how and deliver better results by sharing their 

expertise and good practice through a new 

online platform where administrations can get 

and offer assistance. This initiative is 

implemented as a pilot project, and its impact 

will be evaluated in 2016. 

Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy

/how/improving-investment/taiex-regio-

peer-2-peer/ 
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Νέο Ευρωπαϊκό Δίκτυο υποστήριξης 

των Ενεργειακών Επενδύσεων 
 

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστησε 

ένα νέο Δίκτυο Ενεργειακών και 

Διαχειριστικών Αρχών (EMA) προκειμένου 

να συνδράμει τα κράτη-μέλη να κάνουν τη 

βέλτιστη χρήση των πόρων της πολιτικής 

συνοχής για την προώθηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας, των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και έξυπνης ενεργειακής 

υποδομής, καθώς και της σχετικής έρευνας 

και καινοτομίας. 

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση του 

δικτύου στις 16-17 Μαρτίου τ.ε., οι 

συμμετέχοντες εξέτασαν τη χρήση των 

χρηματοδοτικών εργαλείων για πρόσθετες 

επενδύσεις στην ενέργεια, καθώς και το 

ρόλο της ενέργειας στο επενδυτικό πλάνο 

για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και τον τρόπο σχεδιασμού επενδύσεων για 

την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων. Η 

εξαμηνιαία συνάντηση του δικτύου θα 

λειτουργήσει ως μια άτυπη πλατφόρμα 

ανταλλαγής πληροφοριών, καλών 

πρακτικών, εμπειριών και τελευταίων 

εξελίξεων. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsr

oom/news/2015/03/new-network-aims-to-

boost-energy-investments 

New network aims to boost energy 

investments 

 

A new Network of Energy and Managing 

Authorities (EMA) was set up by the 

Commission.  

The EMA Network brings together 

representatives of national energy authorities 

with representatives of Cohesion Policy 

Managing Authorities dealing with energy. It 

aims to help Member States make the best 

possible use of Cohesion Policy funding to 

promote energy efficiency, renewable energy 

and smart energy infrastructure, as well as 

energy-related research and innovation. The 

inaugural meeting of the EMA Network on 16-

17 March looked at the use of financial 

instruments to leverage additional 

investments in energy, as well as the role of 

energy in the Commission’s Investment Plan 

for Europe and how to design investments in 

energy renovation of buildings. 

 

Meeting twice a year, the network will act as 

an informal platform of exchange of 

information, sharing of good practices, 

experiences and latest developments.  

Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsr

oom/news/2015/03/new-network-aims-to-

boost-energy-investments 
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Πιλοτικό Έργο  

‘Πολιτισμός για Πόλεις και 

Περιφέρειες’ 

To εν θέματι πιλοτικό έργο ύψους ενός 

εκατομμυρίου ευρώ του δικτύου Eurocities 

χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη’ και έχει 

διάρκεια από τον Ιανουάριο 2015 μέχρι το 

Σεπτέμβριο 2017. Το έργο σκοπεύει να 

εξετάσει υφιστάμενες πρακτικές στις 

οποίες ο πολιτισμός συνιστά βασικό 

στοιχείο για τις στρατηγικές τοπικής και 

περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης, θα 

συνδράμει στην ανταλλαγή και μεταφορά 

τεχνογνωσίας για την καλύτερη κατανόηση 

επιτυχημένων παραδειγμάτων πολιτισ-

τικών επενδύσεων και την εμβάθυνση στον 

πολιτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση. Το 

έργο θα εξετάσει τρεις βασικές οπτικές του 

πολιτισμού: πολιτισμός και δημιουργικές 

βιομηχανίες για την τοπική οικονομική 

ανάπτυξη˙ πολιτιστική κληρονομιά ως 

κινητήριος μοχλός για την οικονομική 

ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη˙ και 

πολιτισμός για την κοινωνική ένταξη, την 

κοινωνική καινοτομία και το διαπολιτισμικό 

διάλογο. 

 

Αναμένεται ότι περίπου 60 έως 90 πόλεις 

και περιφέρειες θα προβληθούν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και θα επωφεληθούν 

άμεσα από το έργο μέσω της συμμετοχής 

τους σε επισκέψεις μελετών και συντονισμό 

δράσεων. 

Πληροφορίες: 

http://www.eurocities.eu/eurocities/news/-

Culture-for-cities-and-regions-pilot-project-

WSPO-9TTU2Y 

‘Culture for Cities and Regions’  

Pilot Project 
 

This €1million of the Eurocities’ project, 

funded under the Creative Europe programme 

(European Commission DG Education and 

Culture) runs from January 2015 to September 

2017. It aims to examine existing examples 

of culture as a key element in local and 

regional development strategies. It will also 

enable the exchange and transfer of 

knowledge to better understand successful 

examples of cultural investment and go into 

detail on policy planning and 

implementation.  

 

 

The project will explore three main aspects: 

culture and the creative industries for local 

economic development and urban 

regeneration; cultural heritage as a driver for 

economic growth and social inclusion; and 

culture for social inclusion, social innovation 

and intercultural dialogue.  Between 60 and 

95 cities and regions of all sizes are expected 

to gain visibility at European level, and will 

benefit directly from the project, through 

their involvement in study visits and coaching 

activities. 

Information: 

http://www.eurocities.eu/eurocities/news/-

Culture-for-cities-and-regions-pilot-project-

WSPO-9TTU2Y 
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Έρευνα και Καινοτομία: 

«Περιφερειακή Πλατφόρμα 

Γνώσεων» 
 

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η 

Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκαν 

πρόσφατα να ενισχυθεί ο ρόλος των 

Περιφερειών ως μοχλών έρευνας και 

καινοτομίας, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον 

τρόπο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, ιδίως μέσω 

της σύστασης μιας «Περιφερειακής 

Πλατφόρμας Γνώσεων», η οποία αποσκοπεί 

στη συγκέντρωση γνώσεων και 

εμπειρογνωμοσύνης από όλες τις 

περιφέρειες της ΕΕ. 

 

Μια τέτοια πλατφόρμα, την οποία θα 

διαχειρίζονται από κοινού η ΕτΠ και η ΓΔ 

Έρευνας και Καινοτομίας, θα έχει 

αποφασιστική σημασία για τον καθορισμό 

των επενδύσεων στην εκπαίδευση, την 

έρευνα και την καινοτομία, θα ενισχύσει 

την εδαφική διάσταση, εξασφαλίζοντας 

συγχρόνως καλύτερες συνέργειες με στόχο 

την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της 

ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας. 

 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-

and-ec-to-set-up-regional-knowledge-

platform.aspx 

 
 

Research and Innovation:  

"Regional Knowledge Platform" 
 

 

The European Committee of the Regions (CoR) 

and the European Commission's Directorate-

General for Research and Innovation have 

engaged to enhance the role of regions as 

drivers for research and innovation, thereby 

contributing to growth and job creation in 

Europe, in particular via the setting-up of a 

"Regional Knowledge Platform" aimed at 

bringing together knowledge and expertise 

from regions across the EU. 

  

Such a platform, jointly led by the CoR and DG 

Research and Innovation, would be a key in 

identifying investments in education, research 

and innovation, increasing their territorial 

focus and ensuring better synergy to fuel 

productivity, growth and job creation.  

 

Information: 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-

and-ec-to-set-up-regional-knowledge-

platform.aspx 
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Δημοσίευση Εκθέσεων του ΟΟΣΑ για 

τις Πόλεις 
 

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε πρόσφατα δύο 

σημαντικές εκθέσεις που επικεντρώνονται 

στις πόλεις με τους εξής τίτλους: The 

Metropolitan Century: Understanding 

Urbanisation and its Consequences  και 

Governing the City.  

 

  

 

Τα δύο βιβλία είναι καρπός εργασίας δύο 

ετών πάνω στις τάσεις σε επίπεδο 

αστικών κέντρων και διακυβέρνησης. 

Προσεγγίζοντας το μητροπολιτικό επίπεδο, 

αυτές οι δύο εκδόσεις αναδεικνύουν τους 

κινητήρες της οικονομικής μεγέθυνσης και 

κοινωνικής ανάπτυξης και επικαιροποιούν 

τη συζήτηση για τις πολιτικές επιλογές 

των χωρών όσον αφορά τις προκλήσεις και 

ανάγκες σε επίπεδο πόλεων. Εν 

προκειμένω, Ο Μητροπολιτικός Αιώνας 

παρουσιάζει τις πρόσφατες και 

μελλοντικές τάσεις αστικοποίησης των 

αστικών κέντρων καθώς και των συνεπειών 

τους. Η έκθεση εξηγεί το λόγο ύπαρξης των 

πόλεων, τί μπορεί να τις κάνει  

ευημερούσες και λειτουργικές, καθώς 

επίσης και το ρόλο τους για τους 

κατοίκους, τις χώρες και το παγκόσμιο 

περιβάλλον. Σύμφωνα με τους συγγραφείς 

της έκθεσης, οι πόλεις υπάρχουν και 

αναπτύσσονται επειδή αποτελούν πηγή 

οικονομικής ευημερίας και προσφέρουν 

υπηρεσίες επωφελείς για τους κατοίκους 

τους. 

OECD launches two new City 

Publications 

 

Τhe OECD launched two new major 

publications focusing on cities – The 

Metropolitan Century: Understanding 

Urbanisation and its Consequences and 

Governing the City. The books are the 

culmination of two years of work on urban 

trends and governance by the OECD. By 

looking at metropolitan areas, the books 

could shed some more light on the drivers of 

economic growth and social development and 

try to inform the policy debate that countries 

are having on what to do to address the needs 

and challenges in cities.  

 

 The Metropolitan Century: Understanding 

Urbanisation and its Consequences provides 

an outline of recent and likely future 

urbanisation trends and discusses the 

consequences.The report aims to explain why 

cities exist, what can make them prosperous 

and function well and also discusses whether 

cities are good for residents, for the countries 

they are located in and for the global 

environment. It argues that cities exist and 

grow because they are a source of economic 

prosperity and offer amenities that benefit 

their residents.  
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Η Διακυβέρνηση της Πόλης εντοπίζει μια 

πολυμορφία δομών διακυβέρνησης και τον 

κεντρικό τους ρόλο για τη λειτουργία των 

πόλεων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 

διακυβέρνηση των μεταφορών και του 

χωροταξικού σχεδιασμού και στον τρόπο 

αποτελεσματικής υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων της μητροπολιτικής 

διακυβέρνησης. Η έκθεση βασίζεται σε 

στοιχεία που αντλήθηκαν από διεθνή 

παραδείγματα μηχανισμών μητροπολιτικής 

διακυβέρνησης και περιλαμβάνει μια σειρά 

μελετών περιπτώσεων από έξι μεγάλες 

μητροπολιτικές περιοχές: Μασσαλία 

(Γαλλία), Φρανκφούρτη (Γερμανία), Αθήνα 

(Ελλάδα), Νταεχόν (Κορέα), Πουέμπλα 

(Μεξικό) και Σικάγο (ΗΠΑ). 

Πληροφορίες: 

http://cities-today.com/2015/02/oecd-

launches-two-new-books-urbanisation-

governance-cities/ 

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής 

Δημοκρατίας 2015 

 

Κοινή ζωή σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες: 

σεβασμός, διάλογος, αλληλόδραση. Αυτό 

είναι το θέμα της φετινής Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας που 

 

Governing the City highlights the variety of 

governance structures and their central role in 

the functioning of cities. A particular focus is 

on governance of transport and spatial 

planning, and how effective metropolitan 

governance reforms have been implemented. 

The report draws from international examples 

of metropolitan governance mechanisms, and 

includes a series of in-depth case studies in a 

selection of six large metropolitan areas: Aix-

Marseille (France), Frankfurt (Germany), 

Athens (Greece), Daejeon (Korea), Puebla-

Tlaxcala (Mexico), and Chicago (United 

States). 

Information: 

http://cities-today.com/2015/02/oecd-

launches-two-new-books-urbanisation-

governance-cities/ 

 

European Local Democracy 

Week 2015 

 

“Living together in multicultural societies: 

respect, dialogue, interaction” will be the 

theme for the 2015 Week of Local Democracy, 

as adopted by the Bureau of the Congress at 

its meeting held in Strasbourg, on 23 March 

2015 – on the eve of the 28th Session of the 

Congress. This topic echoes recent events, in 

particular the terrorist attacks of January 2015 

in Paris and several other European cities and 

beyond, and the threat they pose to the 

common European values. 
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υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης στις 23 Μαρτίου τ.ε. Το θέμα 

απηχεί τα πρόσφατα γεγονότα των τρο-

μοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι και σε 

αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, τον 

περασμένο Ιανουάριο, καθώς και την 

απειλή που θέτουν για τις κοινές 

ευρωπαϊκές αξίες. 

Πληροφορίες: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2303489

&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3

&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogg

ed=EFEA9C 

 

Οδηγός Αρχαρίων για τις 

Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 

πρόσφατα οδηγό για τις ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις. Η παρούσα έκδοση 

εισάγει τους αρχάριους στο ευρύ φάσμα 

των διαθέσιμων δυνατοτήτων 

χρηματοδότησης της ΕΕ.  

 

 

Προσφέρει βασική καθοδήγηση σχετικά με 

τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και 

σας υποδεικνύει πού θα βρείτε 

περισσότερες λεπτομέρειες. 

 
Πληροφορίες: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2303489

&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3

&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogg

ed=EFEA9C 

 

A Beginner’s Guide to EU Funding 

 

The European Commission published recently 

a guide to EU funding.  This publication 

introduces beginners to the wide range of EU 

funding opportunities available. It offers basic 

guidance on the application procedures and 

tells you where to find more details. This 

guide contains the most recent information 

about the current EU programmes for the 

financial period 2014-20. 
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Ο παρών οδηγός περιλαμβάνει τις 

τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα 

τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για τη 

δημοσιονομική περίοδο 2014-20. Ο οδηγός 

στοχοθετεί έξι βασικές κατηγορίες 

δυνητικών αιτούντων: μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μη κυβερνητικές 

οργανώσεις (ΜΚΟ), νέους ερευνητές, 

γεωργούς και δημόσιους οργανισμούς. 

Ωστόσο, μπορεί επίσης να αποτελέσει 

πολύτιμη πηγή πληροφοριών για αιτούντες 

από άλλα πεδία. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/budget/funding/sites/fu

nds/files/beginners_guide_en_0.pdf 

 

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για 

Θαλάσσιες Επενδύσεις 

 

Τα εγκαίνια μια νέας δικτυακής 

πλατφόρμας για θαλάσσιες επενδύσεις, η 

οποία να είναι συναφής με στρατηγικές 

έξυπνης εξειδίκευσης και τα ευρωπαϊκά 

ταμεία για τις παράκτιες περιφέρειες και 

τους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς 

συζήτησε πρόσφατα η Πολιτική 

Γραμματεία του δικτύου των παράκτιων 

περιφερειών της Ευρώπης (CPMR). 

 

  
Αντικείμενο της πλατφόρμας, μεταξύ 

άλλων, θα αποτελέσει και η ανάδειξη των 

επενδύσεων που βρίσκονται στο πλαίσιο 

των επενδυτικών προτεραιοτήτων του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 

Juncker, ή να συνιστά η ίδια πηγή 

προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 

όπως ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. 

Πληροφορίες: 

http://news.crpm.org/cpmr-news/maritime-

cpmr/european-platform-on-maritime-

investments/# 

The guide targets six main categories of 

potential applicants: small and medium-sized 

enterprises (SMEs), non-governmental 

organisations (NGOs), young people, 

researchers, farmers and public bodies. 

However, it may also be a valuable source of 

information for applicants from other fields. 

Information: 

http://ec.europa.eu/budget/funding/sites/fu

nds/files/beginners_guide_en_0.pdf 

 

European Platform on Maritime 

Investments 
 

The launch of a networking platform on 

maritime investments linked to smart 

specialisation strategies and European funds 

for maritime Regions and socio-economic 

stakeholders was discussed during the recent 

CPMR Political Bureau meeting. 

Τhe objective of the platform is also to 

identify investments that lie within the 

framework of the Juncker investments, or to 

be a source of proposals on European 

programmes and policies, such as Horizon 

2020. 

Information: 

http://news.crpm.org/cpmr-news/maritime-

cpmr/european-platform-on-maritime-

investments/# 
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Διεθνή Θέματα 

 International Affairs 

 

Πλατφόρμα για Ολοκληρωμένη 

Αστική Διακυβέρνηση και Μεταφορά 

Πολιτικών 

Πώς το Σάο Πάολο είναι επιτυχημένο στον 

τομέα της κοινωνικής στέγασης; Πώς οι 

πολίτες συμβάλλουν ώστε η πόλη τους να 

είναι περισσότερο πράσινη; Ποιοι 

εμπειρογνώμονες εργάζονται στα θέματα 

νεολαίας σε Ασία και Ευρώπη; Αυτές και 

άλλες απαντήσεις μπορεί να αναζητήσει 

κανείς σε θέματα αστικής πολιτικής, 

χρησιμοποιοώντας τη νέα πλατφόρμα 

μεταφοράς πολιτικών του δικτύου 

Metropolis. H  πλατφόρμα εγκαινιάστηκε 

κατά τη διάρκεια της 11ης συνόδου του 

δικτύου τον περασμένο Οκτώβριο και 

επιτρέπει στους χρήστες της να 

αναζητήσουν γρήγορα καινοτόμες μελέτες 

περιπτώσεων και συναφείς 

εμπειρογνώμονες ανάλογα με την 

περιφέρεια, το θέμα, το αντικείμενο και την 

πολιτική. 

Ο καθένας μπορεί  να δημιουργήσει ένα 

προσωπικό προφίλ, διαφημίζοντας τα 

ενδιαφέροντά του και την 

εμπειρογνωμοσύνη του, να έλθει σε επαφή 

με εμπειρογνώμονες του συναφούς πεδίου 

και να μοιραστεί έργα, προσδίδοντας 

δημοσιότητα σε τοπικές καλές πρακτικές 

σε θέματα, όπως  την αρχιτεκτονική μέχρι 

και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. 

 

Πληροφορίες: 

http://policytransfer.metropolis.org/ 

Platform on Integrated Urban 

Governance and Policy Transfer 

 

How is São Paulo successfully expanding 

social housing? How are citizens helping to 

make their city greener? Which experts work 

on youth issues in Asia and Europe? Find 

answers to these and many other urban policy 

questions using the METROPOLIS Policy 

Transfer Platform, a global learning and 

networking portal for urban practitioners, 

experts and researchers. 

 

 
 

The platform, launched at 

the 11th METROPOLIS World Congress in 

Hyderabad in October 2014, allows users to 

quickly find innovative case studies and 

relevant experts filtered by region, topic, 

objective and policy instrument. Individuals 

can create a public profile advertising their 

interests and expertise, find and contact 

experts in the same field, and share projects 

on the platform giving international visibility 

to local good practices on topics from 

architecture to water management..    

 Information: 

http://policytransfer.metropolis.org/ 
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Διαβουλεύσεις 

Consultations 

 
 

Παροχή υπηρεσιών σε μακροχρόνια 

ανέργους 

 

Βασικός σκοπός της παρούσας 

διαβούλευσης είναι η συλλογή απόψεων 

από πολίτες, κοινωνικο-οικονομικούς 

φορείς και εμπειρογνώμονες για τα μέτρα 

που αφορούν του μακροχρόνια ανέργους 

και την  ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Ένταξη διαφόρων υπηρεσιών για 

μακροχρόνια ανέργους˙ 

 εξατομικευμένη προσέγγιση για την 

υποστήριξη των μακροχρόνια 

ανέργων˙ 

 αμοιβαία ευθύνη μακροχρόνια 

ανέργων και παρόχων υπηρεσιών˙ 

 κίνητρα και υπηρεσίες σε εργοδότες 

για την πρόσληψη μακροχρόνια 

ανέργων˙ 

 κοινοτικές πρωτοβουλίες σε αυτόν 

τον τομέα˙ 

 κατηγορίες μακροχρόνια ανέργων 

που χρειάζονται τη μεγαλύτερη 

δυνατή υποστήριξη. 

Προθεσμία: 15 Μαΐου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=33

3&langId=el&consultId=15&visib=0&furtherC

onsult=yes  

Service provision to long-term 

unemployed 

 

The main purpose of this consultation is to 

collect thoughts and opinions from citizens, 

key stakeholders and experts on measures for 

long-term unemployed to bring them back 

into employment, and to shorten the period 

they are unemployed. In particular: 

 integration of different services to 

long-term unemployed; 

 an individualised approach to support 

of long-term unemployed; 

 mutual responsibilities of long-term 

unemployed and service providers; 

 incentives and services for employers 

to take up long-term unemployed; 

 way forward for EU level initiatives in 

this area; 

 the categories of long-term 

unemployed that need most support 

All citizens and organisations that are 

interested in and/or affected by policy on 

long-term unemployment are welcome to 

contribute to this consultation. Contributions 

are particularly sought from central, regional 

and local governments, ministries, public 

authorities, workers' organisations/trade 

unions, employers' organisations, small or 

medium enterprises, large companies, NGOs, 

individual citizens, researchers/academics 

and think-tanks/consultancies. 

 

Deadline: 15 May 

Information:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=33

3&langId=el&consultId=15&visib=0&furtherC

onsult=yes 
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Σεμινάρια Κατάρτισης 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
The Seminars of the 

European Institute of Public 

Administration (EIPA) 
 

 
 

Working with Impact Assessment at the EU 

Level 

Date: 9-10 April 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5687 
 

Financial Management of EU Structural and 

Investment Funds 

Date: 13-14 April 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5700 

 

Tutorial: Project Cycle Management: A 

Technical Guide 

Date: 15-17 April 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5630 

 

Edition 2014+: How to Select and Develop a 

Convincing Project Strategy for EU 2020 

Funding: Dos and Donts for Local and 

Regional Actors 

Date: 4-6 May 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5661 

Developing and Managing the Project Pipeline 

for European Structural and Investment Funds 

Programmes 2014-2020 

Date: 7-8 May 

Location: Brussels 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5685 

 

Major Projects and Revenue-Generating 

Projects in Practice 

Date: 18-19 May 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5718 

 

Risk Management in the Context of CAF and 

TQM 

Date: 18-20 May 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5777 

 

How to Apply for Funding under Horizon 

2020 SC1 Health, Demographic Change and 

Wellbeing 

Date: 28-29 May 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5665 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

The Library of Local Government 
 

Town Twinning, Transnational 

Connections and Trans-local 

Citizenship Practices in Europe 

(Europe in a Global Context)  
 

 
Σελ.256 

A. Langenohl 

Εκδ. Palgrave Macmillan, 2015 

Το 2010 το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών 

Δήμων και Περιφερειών εκτίμησε τον 

αριθμό των ευρωπαϊκών αδελφοποιήσεων 

πόλεων στις 39.816. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θεωρεί το θεσμό των 

αδελφοποιήσεων πόλεων ως ένα βασικό 

πυλώνα για την οικοδόμηση της Ευρώπης 

των Πολιτών. Ο συγγραφέας του ανωτέρω 

έργου, βάσει εθνογραφικών παρατηρήσεων 

και συνεντεύξεων, υποστηρίζει ότι η 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσω των 

αδελφοποιήσεων πόλεων μοιάζει ως ένα 

μοντέλο ολοκλήρωσης που θεσπίζει την 

ανταλλαγή και την αγορά ως γενικευμένο 

μοντέλο συνεργασίας. 

 

The Responsive City: Engaging 

Communities Through Data-Smart 

Governance 

 

 
Pages: 208 

S. Goldsmith, S. Crawford 

Publisher: John Wiley & Sons, 2014 

 

The Responsive City is a guide to civic 

engagement and governance in the digital age 

that will help leaders link important 

breakthroughs in technology and data 

analytics with age–old lessons of small–group 

community input to create more agile, 

competitive, and economically resilient cities. 

Featuring vivid case studies highlighting the 

work of pioneers in New York, Boston, 

Chicago and more, the book provides a 

compelling model for the future of 

governance. The book will help mayors, chief 

technology officers, city administrators, 

agency directors, civic groups and nonprofit 

leaders break out of current paradigms to 

collectively address civic problems. The 

Responsive City is the culmination of research 

originating from the Data–Smart City 

Solutions initiative, an ongoing project at 

Harvard Kennedy School working to catalyze 

adoption of data projects on the city level.  
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Το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδεται μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε 

προσθέσει την   ηλεκτρονική σας διεύθυνση 

στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, 

μπορείτε να το κάνετε μέσω της κάτωθι 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
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Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 

European and International  

Funding Programmes & Initiatives 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

Call for Proposals-Deadlines 

 

 
1.  ‘Δικαιώματα, Ισότητα και 

Ιθαγένεια, 2014-2020’ 

 

Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και 

Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών 

προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: 

Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III και του 

προγράμματος Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), 

τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων 

και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των 

Φύλων”. To πρόγραμμα υποστηρίζει 

δράσεις όπως: 

 Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, 

ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, 

δεικτών, μελετών, ερευνών, 

αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ. 

 Δράσεις κατάρτισης όπως, για 

παράδειγμα, ανταλλαγές προσωπι-

κού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ. 

 Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, 

συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, 

καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ. 

 
 
 

1.  ‘Rights, Equality and 

Citizenship, 2014-2020’  

 

The Rights and Citizenship Programme is the 

successor of three 2007-2013 programmes: 

Fundamental Rights and Citizenship, Daphne 

III, the Sections "Antidiscrimination and 

Diversity" and "Gender Equality" of the 

Programme for Employment and Social 

Solidarity (PROGRESS). The programme 

supports the following activities: 

 Analytical activities, such as collection 

of data and statistics; development of 

common methodologies and, where 

appropriate, indicators or benchmarks; 

studies, researches, analyses and 

surveys; evaluations and impact 

assessments etc. 

 Training activities, such as staff 

exchanges, workshops, seminars. 

 Mutual learning, cooperation, 

awareness raising and dissemination 

activities, such as identification of, and 

exchanges on, good practices, 

innovative approaches etc. 

 Support for main actors, such as 

support for Member States when 

implementing Union law and policies. 
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 Παρέχει υποστήριξη σε κύριους 

εταίρους, όπως είναι τα κράτη μέλη 

που εφαρμόζουν την κοινοτική 

νομοθεσία και πολιτικές. 

(α) Διακρατικά έργα για τη βία εναντίον 

των γυναικών, των νέων και των παιδιών 

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να 

συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια για την 

πρόληψη, την ενημέρωση σχετικά και την 

καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών, των νέων και των παιδιών που 

συνδέονται με επιβλαβείς πρακτικές. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκ-

λησης: €4,500,000. 

Ποσοστό Επιχορήγησης/ Συγχρηματοδότη-

σης: 80%. 

Προθεσμία: 3 Ιουνίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just

_2014_rdap_ag_harm_en.htm 

 

(β) Έργα για την υποστήριξη δράσεων κατά 

των διακρίσεων και για την ένταξη των 

Ρομά 

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να 

συγχρηματοδοτήσει εθνικά ή διακρατικά 

σχέδια για την αποφυγή διακρίσεων και την 

ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με τον ειδικό 

στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής 

εφαρμογής της αρχής της απαγορεύσεως 

των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού, και του 

σεβασμού της αρχής της μη διάκρισης. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκ-

λησης: €3,450,000. 

Ποσοστό Επιχορήγησης/ Συγχρηματοδότη-

σης: 80%. 

Προθεσμία: 7 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just

_2014_rdis_ag_disc_en.htm 

 

 

(a) Transnational projects on violence against 

women, young people and children linked to 

harmful practices 
This call aims to co-fund transnational 

projects to prevent, inform about and combat 

violence against women, young people and 

children linked to harmful practices. 

Call Total Budget: €4,500,000. 

Percentage of Subsidy/Co-Financing: 80%. 

Deadline: 3 June 

Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just

_2014_rdap_ag_harm_en.htm 
 

 (b) Projects to support activities on non-

discrimination and Roma integration 

 

This call aims to co-fund national or 

transnational projects on non-discrimination 

and Roma integration, in line with the specific 

objective to promote the effective 

implementation of the principle of non-

discrimination on the grounds of sex, racial or 

ethnic origin, religion or belief, disability, age 

or sexual orientation, and to respect the 

principle of non-discrimination.  

Call Total Budget: €3,450,000. 

Percentage of Subsidy/Co-Financing: 80%. 

Deadline: 7 July 

Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just

_2014_rdis_ag_disc_en.htm 
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2. COSME-Πρόγραμμα για την 

Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις 
 

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, 

στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού 

πνεύματος και στην προαγωγή της 

δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το 

πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του 

Προγράμματος-Πλαίσιο για την Ανταγω-

νιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και 

διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτο-

βουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί 

κάτω από το πρόγραμμα Επιχειρηματι-

κότητα και Καινοτομία (EIP), όπως το 

Enterprise Europe Network. 

 

 
(α) Πρόσκληση για Ενδιάμεσους 

Οργανισμούς του προγράμματος Erasmus 

για Νέους Επιχειρηματίες 

Στόχος της πρόσκλησης είναι να επεκτείνει 

και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των 

Ενδιάμεσων Οργανισμών για το πρόγραμμα 

Erasmus για νέους επιχειρηματίες με την 

εφαρμογή του προγράμματος σε τοπικό 

επίπεδο.  Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί ενερ-

γούν ως τοπικά σημεία επαφής για νέους 

επιχειρηματίες, καθώς και έμπειρους 

επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες. 

Προϋπολογισμός: €6,000,000. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 90%. 

Προθεσμία: 3 Ιουνίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_

id=8190&lang=en&title=Call-for-

Intermediary-Organisations-of-Erasmus-for-

Young-Entrepreneurs-program 

2. COSME-Programme for the 

Competitiveness of Enterprises and 

SMEs 

 

The programme for the Competitiveness of 

enterprises and SMEs (COSME) aims at 

encouraging the competitiveness of European 

enterprises. It largely continues the activities 

started under the current Competitiveness 

and Innovation Programme (CIP) and also 

ensures continuity with initiatives and actions 

already undertaken under the 

Entrepreneurship and Innovation Programme 

(EIP), such as the Enterprise Europe Network.  

 

(a) Call for Intermediary Organisations of 

Erasmus for Young Entrepreneurs Programme 

The aim of the call is to expand and 

strengthen the existing network of 

Intermediary Organisations (IOs) for the 

Erasmus for Young Entrepreneurs Programme. 

The IOs implement the programme at local 

level. They act as local contact points for 

newly established entrepreneurs as well as 

experienced entrepreneurs in the 

participating countries. 

Call Total Budget: €6,000,000. 

Percentage of Subsidy/Co-Financing: 90%. 

Deadline: 3 June 

Information: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_

id=8190&lang=en&title=Call-for-

Intermediary-Organisations-of-Erasmus-for-

Young-Entrepreneurs-program 
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 (β) Υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας 

και της βιώσιμης ανάπτυξης στον 

τουριστικό τομέα 

Ο κύριος στόχος της παρούσας 

πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 

του ευρωπαϊκού τομέα του τουρισμού, 

βασισμένη σε τρεις θεματικές: 

-Ενίσχυση των τουριστικών ροών σε εποχές 

με χαμηλή/μεσαία ζήτηση για την Τρίτη 

ηλικία και τους νέους. 

-Πολυμορφία τουριστικών προϊόντων-

προώθηση διακρατικών θεματικών 

τουριστικών προϊόντων. 

-Ενίσχυση της τουριστικής προσβασι-

μότητας-βελτίωση των υπηρεσιών για 

τουρίστες με ειδικές ανάγκες προσβασι-

μότητας. 

Προϋπολογισμός: €1.700.000 ευρώ για τη 

Θεματική 1, κατανεμημένος ως ακολούθως: 

1.000.000 ευρώ για έργα που στοχεύουν σε 

ηλικιωμένους, 700.000 ευρώ για έργα που 

στοχεύουν νέους, 1.700.000 ευρώ για τη 

Θεματική 2, 900.000 ευρώ για τη 
Θεματική 3. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 75%. 

Προθεσμία: 30 Ιουνίου 

Πληροφορίες: 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-

2015-3-04-supporting-competitive-and-

sustainable-growth-tourism-sector-0 

 

        3. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο 

την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και 

παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας, 

βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία 

σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας 

παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα 

στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και 

άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας. Οι τρέχουσες προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων αφορούν τα εξής 

θεματικά πεδία: 

 

(b) Supporting competitive and sustainable 

growth in the tourism sector 

The main objective of this call is to strengthen 

the competitiveness and sustainability of the 

European tourism sector based on three 

themes: 

-Increasing tourism flows in low/medium 

seasons for seniors and youth target groups. 

-Diversifying the EU tourism offer and 

products - Promoting transnational thematic 

tourism products. 

-Enhancing tourism accessibility – improving 

facilities and services for tourists with special 

access needs. 

Call Total Budget: EUR 1.700.000 for THEME 1 

divided as follows: EUR 1.000.000 for projects 

targeting seniors; EUR 700.000 for projects 

targeting youths; EUR 1.700.000 for THEME 2 

EUR 900.000 for THEME 3. 

Percentage of Subsidy/Co-Financing: 75%. 

Dealine: 30 June 

Information: 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-

2015-3-04-supporting-competitive-and-

sustainable-growth-tourism-sector-0 

 

3. HORIZON 2020 

The general objective of Horizon 2020 is to 

build a society and a world-leading economy 

based on knowledge and innovation across 

the whole Union, while contributing to 

sustainable development. It will support the 

Europe 2020 strategy and other Union 

policies as well as the achievement and 

functioning of the European Research Area. 

The current calls for proposals cover, among 

else, the following thematic fields: 
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(α) Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλη-

σης: €21,850,000. 

Ποσοστό Επιχορήγησης/ Συγχρηματοδότη-

σης: 70%-100%. 

Προθεσμία: 3 Ιουνίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h

2020-ee-2015-2-ria.html 

 

(β) Καινοτόμος, Βιώσιμη και Περιεκτική 

Βιοοικονομία 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλη-

σης: €27,000,000. 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότη-

σης: 20%-100%. 

Προθεσμία: 11 Ιουνίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h

2020-isib-2015-1.html 

 

(γ) Γαλάζια Ανάπτυξη: Αξιοποιώντας το 

δυναμικό των θαλασσών και των ωκεανών 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλη-

σης: €2,000,000. 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότη-

σης: 100%. 

Προθεσμία: 11 Ιουνίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/

2459-bg-16-2015.html 

(a) Energy Efficiency  Research & Innovation 

Call Total Budget: €21,850,000. 

Percentage of Subsidy/Co-Financing:70%-

100%. 

Deadline: 3 June 

Information: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h

2020-ee-2015-2-ria.html 

 

(b) Innovative, Sustainable and Inclusive 

Bioeconomy 

Call Total Budget: €27,000,000 

Percentage of Subsidy/Co-Financing:20% -

100%. 

Deadline: 11 June 

Information: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h

2020-isib-2015-1.html 

 

(c) Blue Growth: Unlocking the Potential of 

Seas and Oceans 

Call Total Budget: €2,000,00. 

Percentage of Subsidy/Co-Financing:100%. 

Deadline: 11 June 

Information: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/

2459-bg-16-2015.html 
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4. URBACT III 
 

Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει 

ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών 

πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις 

ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και 

να αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα 

σήμερα μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. 

Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές 

και παραδείγματα με όλους τους φορείς 

που εμπλέκονται στη διαμόρφωση και 

άσκηση αστικής πολιτικής στην Ευρώπη. 

Βασικός στόχος της πρώτης πρόσκλησης, 

δηλ. των Δικτύων για το Σχεδιασμό 

Δράσεων  (Action Planning Networks), είναι η 

βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών 

των ευρωπαϊκών πόλεων να διαχειριστούν 

αειφόρες αστικές πολιτικές και ειδικότερα 

να ενισχύσουν την ικανότητά τους να 

σχεδιάσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 

για την αειφόρο αστική ανάπτυξη.  

 

Λαμβάνοντας μέρος σε αυτά τα δίκτυα, οι 

πόλεις ανταλλάσουν και μοιράζονται 

εμπειρίες, προβλήματα και πιθανές λύσεις, 

δημιουργώντας νέες ιδέες για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

σχετίζονται με την αειφόρο αστική 

ανάπτυξη. Στο πλαίσιο των διακρατικών 

ανταλλαγών και μαθησιακών δραστηριοτή-

των, το πρόγραμμα προσδιορίζει δύο 

κατηγορίες δικαιούχων: τους κύριους 

δικαιούχους (δήμοι, μητροπολιτικές αρχές) 

και άλλους δικαιούχους (περιφέρειες, 

εθνικές αρχές, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα) από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, την 

Ελβετία και τη Νορβηγία (κράτη εταίροι). 

4. URBACT III 
 

URBACT’s mission is to enable cities to work 

together and develop integrated solutions to 

common urban challenges, by networking, 

learning from one another’s experiences, 

drawing lessons and identifying good 

practices to improve urban policies. URBACT 

promotes exchange and learning between 

cities. It uses European Structural Funds to 

achieve its goals.  
 

 
 

The main objective of Action Planning 

Networks (1st open call) is to improve the 

capacity of cities to manage sustainable urban 

policies and more especially to strengthen the 

capacity to design integrated strategies for 

sustainable urban development. 

For transnational exchange and learning 

activities (and thus for Action Planning 

Networks), the URBACT III Operational 

Programme identifies the Programme area 

and defines two categories of beneficiaries: 

the main beneficiaries (city partners) and 

other beneficiaries (non-city partners).  
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Μόνον πόλεις μπορούν να είναι επικεφαλής 

εταίροι των δικτύων πόλεων για το 

σχεδιασμό δράσεων. Η δημιουργία της 

πολυμερούς διακρατικής συνεργασίας 

διέρχεται δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο, η 

πολυμερής συνεργασία θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 έως 6 πόλεις 

από 3 τουλάχιστον κράτη-μέλη. Στη 

δεύτερη φάση, η εταιρική σχέση θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 έως 12 

πόλεις από 3 τουλάχιστον κράτη-μέλη. Η 

συνολική επιλέξιμη δαπάνη για τα δίκτυα 

σχεδιασμού δράσεων κυμαίνεται από 

600.000€ μέχρι 750.000€. 

Προθεσμία: 16 Ιουνίου 

Πληροφορίες: 

http://urbact.eu/open-calls-networks 

 

5. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτομία (EaSI) 

 

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα 

χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, 

το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία 

προγράμματα της ΕΕ, τα οποία 

λειτούργησαν αυτοτελώς μεταξύ 2007 και 

2013: τo Progress, το EURES και το Progress 

Microfinance.  

Με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2014, αυτά 

τα προγράμματα θα σχηματίσουν τους 

τρεις άξονες του EaSI. Θα υποστηρίζουν τα 

ακόλουθα : 

 

 τον εκσυγχρονισμό της 

απασχόλησης και των κοινωνικών 

πολιτικών με τον άξονα του 

PROGRESS (61% του συνολικού 

προϋπολογισμού)˙ 

 την επαγγελματική κινητικότητα με 

τον άξονα EURES (18% του συνολικού 

προϋπολογισμού)˙  

 
Transnational partnerships for Action 

Planning Networks shall be constituted in two 

steps: For phase 1, the partnership shall 

include a minimum of 4 and a maximum of 6 

cities from at least 3 Member and Partner 

States. For phase 2, the partnership shall 

include minimum 8 and maximum 12 

partners, from at least 3 different Member 

and Partner States. The total eligible cost for 

the network shall be between 600.000€ and 

750.000€. 

Deadline: 16 June 

Information: 

http://urbact.eu/open-calls-networks 

 

5. EU Programme for Employment and 

Social Innovation (EaSI) 

 

EaSI is managed directly by the European 

Commission. It brings together three EU 

programmes managed separately between 

2007 and 2013: PROGRESS, EURES and 

Progress Microfinance. As of January 2014, 

these programmes will form the three axes of 

EaSI.  As of January 2014, these programmes 

will form the three axes of EaSI. They will 

support: 

 the modernisation of employment and 

social policies with the PROGRESS axis 

(61% of the total budget);  

 job mobility with the EURES axis (18% 

of the total budget); 
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 την πρόσβαση στη μικροχρηματοδό-

τηση και κοινωνική επιχειρηματικό-

τητα με τον άξονα 

Μικροχρηματοδότηση και Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα (21% του 

συνολικού προϋπολογισμού). 

Στην τρέχουσα περίοδο είναι, μεταξύ 

άλλων, ανοικτές οι κάτωθι προσκλήσεις: 

 

(α) Πρόγραμμα στοχευμένης κινητικότητας 

Ο άξονας EURES του προγράμματος EaSI 

στοχεύει ουσιαστικά στην ενίσχυση της 

γεωγραφικής κινητικότητας των 

εργαζομένων και την ενίσχυση των 

διασυνοριακών ευκαιριών απασχόλησης . 

Συνολικός Προϋπολογισμός:€8,418,385. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 95%. 

Προθεσμία: 26 Ιουνίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=62

9&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes 

  

(β) Βελτίωση της τεχνογνωσίας στις 

εργασιακές σχέσεις 

Αυτή η πρόσκληση έχει ως στόχο να 

καλύψει δράσεις για την υποστήριξη των 

εργασιακών σχέσεων, ιδίως εκείνων που 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη της 

εμπειρογνωμοσύνης και την ανταλλαγή 

πληροφοριών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

Προθεσμία: 9 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=62

9&langId=en&callId=424&furtherCalls=yes 

 

 

 

 access to micro-finance and social 

entrepreneurship with the Microfinan-

ce and Social Entrepreneurship axis 

(21% of the total budget). 

 

(a) Targeted Mobility Scheme - Your first 

EURES job 

The EURES axis of the EaSI programme aims 

basically at fostering workers' geographical 

mobility and boosting cross border 

employment opportunities. The Targeted 

Mobility Scheme "Your first EURES job" 

(TMSYfEj) shall provide support measures for 

young candidates aged 18-35 to find a job, 

traineeship or apprenticeship in a place other 

than his/her country of residence, enshrined 

in a legally binding work relationship with the 

employer, i.e. there must be a labour contract 

between the parties. 

Deadline: 26 June 

Information: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=62

9&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes 

 

 (b) Improving expertise in the field of 

industrial relations 

This call aims to cover actions to support 

industrial relations, in particular those 

designed to develop expertise and the 

exchange of EU-relevant information, as well 

as actions to improve knowledge on industrial 

relations institutions and practices across the 

EU and dissemination of results. 

Deadline: 9 July 

Information: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=62

9&langId=en&callId=424&furtherCalls=yes 
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6. Ευρωπαϊκό Βραβείο για 

Καινοτόμες Πολιτικές Ένταξης των 

Ρομά  

 

Για πέμπτη χρονιά από το 2007, το 

Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και η 

Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Πόλεων και των 

Περιφερειών για την ένταξη των Ρομά 

προκηρύσσουν το βραβείο για τους δήμους 

που υλοποιούν καινοτόμες πολιτικές 

ένταξης για τους Ρομά.  

 

 

 

Το βραβείο απονέμεται σε τρεις (3) δήμους 

των κρατών-μελών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που έχουν υλοποιήσει καινοτόμες 

και δημιουργικές πρωτοβουλίες για την 

αποτελεσματική διασφάλιση της 

μακροπρόθεσμης ένταξης των κοινοτήτων 

των Ρομά, σεβόμενες την πολυμορφία 

αυτών των κοινοτήτων και εξασφαλίζοντας 

την ενεργό συμμετοχή τους στην τοπική 

δημοκρατική ζωή. Απαραίτητος όρος για τη 

συμμετοχή των δήμων στη διαγωνιστική 

διαδικασία είναι η υλοποίηση δράσεων για 

τους Ρομά, καινοτόμων, κατά προτίμηση, 

που να συνιστούν δυνητικά πρότυπα καλών 

πρακτικών για τη μεταφορά τους σε άλλες 

τοπικές κοινωνίες. 

Προθεσμία: 30 Ιουνίου 

Πληροφορίες: 

http://www.roma-alliance.org/en/page/160-

call-for-participation--5th-dosta--congress-

prize-for-municipalities.html 

6. Dosta!-Congress Prize for 

Municipalities 

 

 

Following the success of the previous editions 

(2007, 2009, 2011 & 2013), the Congress of 

Local and Regional Authorities of the Council 

of Europe is once again partnering with the 

Dosta!-Campaign as part of their ongoing 

work to strengthen the role of local 

authorities in assisting and protecting the 

rights of Roma and Travellers. The Dosta!-

Congress Prize is awarded to three 

municipalities from Council of Europe 

member States that have implemented 

innovative and creative initiatives to 

effectively ensure the long-term integration 

of the Roma and Traveller communities within 

their borders, while respecting the diversity of 

these communities and ensuring their active 

participation in democratic life. 

 

 
 

Local authorities should be the main 

stakeholders of the initiative. Projects should 

be innovative in their field of action and be 

transferable as a model of good practice for 

implementation by municipalities elsewhere. 

Deadline: 30 June 

Information:  

http://www.roma-alliance.org/en/page/160-

call-for-participation--5th-dosta--congress-

prize-for-municipalities.html 

10       
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Επιχειρησιακός και 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 

Business & Development Planning 
 

 
 

Ευφυείς και Έξυπνες Πόλεις:  

Μια κριτική προσέγγιση στο μοντέλο 

των Έξυπνων Πόλεων 

 

Το επίθετο «έξυπνος» συνήθως έχει 

εφαρμογή σε ένα εύρος αντικειμένων σε 

σχέση με την τεχνολογία. Όταν 

εφαρμόζεται στις πόλεις σημαίνει ότι η 

λειτουργία τους σχετίζεται με τις ΤΠΕ. 

Άλλωστε, κεντρικό επιχείρημα των 

θιασωτών του μοντέλου των έξυπνων 

πόλεων είναι ότι η ικανότητα των πόλεων 

να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων τους εξαρτάται από την 

αποδοτικότητα των διοικητικών 

διαδικασιών τους που συναρτάται από την 

υιοθέτηση υφιστάμενων τεχνολογικών 

συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων και τη μετατροπή τους σε 

πολύτιμη πληροφορία, βελτιστοποιώντας 

έτσι τη λειτουργία τους. Ωστόσο, εκτός από 

τις περιπτώσεις της Masdar City στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και της πόλης 

Songdo, 40 χλμ. νότια της Σεούλ στη Νότιο 

Κορέα, οι οποίες σχεδιάστηκαν και 

δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το μοντέλο 

των έξυπνων πόλεων, στις λοιπές 

περιπτώσεις υπάρχουν διαδικασίες 

ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διαχείριση 

διαφόρων υπηρεσιών σε συγκεκριμένες 

πόλεις. 
 
 

Intelligent and Smart Cities: 

A critical approach to the Smart City 

model 
 

The adjective ‘smart’ is applied to a range of 

objects to indicate that they are equipped 

with technology. When the ‘smart’ applies to 

cities, this is what it means: equipped with 

technologies. The central argument made by 

those who advocate the smart city model is 

that the ability of cities to improve their 

residents’ quality of life depends on the 

efficiency of their administrative processes 

and that this efficiency is the result of 

adopting into their existing systems 

technology capable of gathering and 

processing vast amounts of data from the 

urban environment and of turning that data 

into useful information that enables these 

processes to be optimized. Apart from Masdar 

City, in the United Arab Emirates, and Songdo, 

40km south of Seoul in South Korea, both of 

which were designed and built from the 

ground up in accordance with the smart city 

model, there are no smart cities, just 

processes whereby ICT is gradually being 

incorporated into the management of various 

urban services in existing cities. 
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Μια κριτική προσέγγιση του μοντέλου των 

έξυπνων πόλεων θα μπορούσε να 

εστιαστεί στα εξής: 

1. Υπάρχει κάτι παραπάνω στην ευφυΐα 

παρά στην τεχνολογία 

Το επίθετο ‘έξυπνος’ περιορίζεται και με 

λανθασμένο τρόπο αναφέρεται μόνο στην 

ατομική ικανότητα κατανόησης ή 

αντίληψης του περιβάλλοντος για την 

επίλυση των προβλημάτων του. Ωστόσο, η 

ευφυΐα αποτελεί, επίσης, χαρακτηριστικό 

των κοινωνικών οργανώσεων. Πράγματι, η 

συλλογική ευφυΐα  προκύπτει από τη 

συνεργασία των ατόμων και, από αυτήν 

την άποψη, σε επίπεδο τοπικής αρχής, 

συναρτάται με τη συνεργασία μεταξύ 

κατοίκων για την κατανόηση και επίλυση 

των προβλημάτων τους. Οι συμμετοχικές 

διαδικασίες και οι μηχανισμοί 

εκπροσώπησης συνιστούν κύρια εργαλεία 

για την αστική ευφυΐα, με τις τεχνικές και 

τα εργαλεία συλλογής δεδομένων να 

έρχονται σε δεύτερη μοίρα. 

2. Μια ευφυής κοινωνία είναι κοινωνία 

πολιτών και όχι καταναλωτών/παραγωγών 

Σε μια έξυπνη πόλη προϋποτίθεται η 

ύπαρξη χρηστών ψηφιοποιημένων 

υπηρεσιών, ενώ μια πραγματικά ευφυής 

πόλη χρειάζεται πολίτες, και όχι 

καταναλωτές/παραγωγούς,  σε όλο τον 

κύκλο ζωής των τοπικών πολιτικών. 

 

  

 

 

A critical review of the model examines the 

following aspects smart cities: 

1. There is much more to intelligence than 

technology 

The term ‘smart’ is used in a limited and 

mistaken way, as it is generally taken to mean 

an individual and personal ability to 

understand or comprehend the environment 

in order to solve problems. Intelligence is also 

a quality that can apply to social 

organisations. Collective intelligence springs 

from the collaboration and co-operation of 

many individuals. If we apply this concept to 

the city, it will be seen that an intelligent city 

is one able to bring about collaboration 

among its residents for the purpose of 

understanding or grasping its problems and 

solving them effectively.  Governing bodies 

and mechanisms for civic participation and 

representation are the prime instruments of 

urban intelligence. The techniques and tools 

for data gathering and processing are 

secondary. 

2. An intelligent urban society is a society of 

citizens, not just of prosumers (producer & 

consumer) 

In a smart city people’s role is to provide 

information and to make intensive use of the 

new urban services. For the model to work, 

there needs to be a society of prosumers of 

digitized urban services. Yet, a truly 

intelligent city needs citizens through their 

involvement in the entire cycle of local 

policies. 
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3. Το μοντέλο της έξυπνης πόλης 

λειτουργεί δυνητικά με αποκλεισμούς, ενώ 

η ευφυής πόλη είναι αναγκαστικά 

περιεκτική 

Οι θιασώτες των έξυπνων πόλεων 

υπογραμμίζουν ότι μόνον εκείνες οι πόλεις 

που ήδη έχουν δημιουργήσει υποδομές και 

υπηρεσίες και οι οποίες είναι ευμεγέθεις 

μπορούν να αναλάβουν τη δαπάνη μεγάλων 

επενδύσεων για να παραμένουν έξυπνες. 

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού παγκοσμίως επιβιώνει σε 

πόλεις με πληθυσμό κάτω του μισού 

εκατομμυρίου κατοίκων. Αυτό οδηγεί σε 

μεγαλύτερο περιφερειακό και κοινωνικό 

κατακερματισμό.  

4. Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι 

ευφυείς και μόνο ορισμένες έξυπνες 

Η εφαρμογή της έννοιας της ‘ευφυούς 

πόλης’ στις δημόσιες υπηρεσίες σημαίνει 

την ικανότητα της συνεργατικής 

κατανόησης του περιβάλλοντος και της 

ανάδειξης των προβλημάτων. Μια 

υπηρεσία είναι ευφυής όταν ο σχεδιασμός 

είναι αποτέλεσμα συμμετοχικής 

διαδικασίας που προϋποθέτει ανάδειξη και 

θέση σε προτεραιότητα των αναγκών των 

κατοίκων μιας πόλης. Πρώτη, επομένως, 

προϋπόθεση αυτής της διαδικασίας είναι οι 

τοπικές αρχές να θέσουν τους πολίτες στο 

επίκεντρο των ενδιαφερόντων τους. Κατά 

δεύτερο λόγο θα πρέπει να υπάρχει μια 

διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού και 

διαχείρισης. Μόλις μια υπηρεσία συσταθεί 

θα είναι ευφυής εφόσον είναι 

αποτελεσματική. Σε γενικές γραμμές, μια 

υπηρεσία θα πρέπει να ικανοποιεί την 

ανάγκη για την οποία συστήθηκε˙ 

δεύτερον, να είναι αποδοτική. Και τρίτον, 

να προσπαθεί να περιορίζει τον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπό της.  

3. The smart city model is potentially 

excluding. The intelligent city is necessarily 

inclusive 

As advocates of the smart model point out, 

only those cities that already have 

consolidated infrastructure and services and 

which are of sufficient size to shoulder the 

cost of the major investments required can be 

smart. Nevertheless, half the world population 

today lives in places with fewer than half a 

million inhabitants. The upshot of all this is 

greater regional and social fragmentation.  

4. All services should be intelligent. Only 

some can be ‘smart’  

By applying to public services the concept of 

intelligence understood as the ability to 

understand the environment collaboratively in 

order to identify problems and undertake 

actions that will resolve them effectively, we 

can see that an intelligent service is one that 

effectively fulfills a need or solves a problem 

that citizens or a group of citizens have and 

that has become the subject of public polity. 

A service starts to be intelligent when its 

design is the result of a participative process 

that involves identifying and prioritizing the 

needs that exist among the residents of a city. 

The first requirement of this process is that 

the city authority must place citizens at the 

centre of its concerns. The second 

requirement is that there must be a process 

of strategic planning and management. Once 

the service has been set up, it will be 

intelligent if it is effective. In general, the 

public service must satisfy the need that gave 

rise to it. Second, it must be efficient. And 

lastly, the service will try to minimize its 

environmental impact. 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 

The Voice of E.G.T.C.s 
 

 
 

4η Συνάντηση των Εθνικών Αρχών 

για τους ΕΟΕΣ 

 

H Ουγγαρία φιλοξένησε για τέταρτη φορά 

την ετήσια συνάντηση των εθνικών αρχών 

που είναι αρμόδιες για την εξουσιοδότηση 

των ΕΟΕΣ. Ο στόχος της φετινής εκδήλωσης 

ήταν πολλαπλός. Πρώτον, εκπρόσωποι των 

κρατών-μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την 

εφαρμογή του αναθεωρημένου Κανονισμού 

για τους ΕΟΕΣ. Δεύτερον, διερευνήθηκε ο 

ρόλος των ΕΟΕΣ για την υποστήριξη της 

οικονομικής ανάπτυξης και της 

δημιουργίας ενός επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. Τέλος, εμπειρογνώμονες 

και στελέχη των κεντρικών διοικήσεων και 

τοπικών αρχών παρουσίασαν καλές 

πρακτικές έργων εδαφικής συνεργασίας, 

παράλληλα με τις δυσκολίες που 

συνάντησαν κατά τη διάρκεια της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013. 

Επίσης αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες και τις 

προκλήσεις της νέας πολιτικής συνοχής 

2014-2020. Το συνέδριο ήταν άκρως 

επιτυχημένο με τη συμμετοχή 100 και πλέον 

προσκεκλημένων από 17 κράτη-μέλη της ΕΕ 

και τρίτες χώρες (από την πλευρά της 

χώρας μας συμμετείχε ο κ. Α.Καρβούνης, 

εθνικό σημείο επαφής για τους ΕΟΕΣ, 

στέλεχος του ΥΠΕΣΔΑ). 

 

Πληροφορίες: 

http://egtc.kormany.hu/news-events 

The 4th Meeting of the EGTC 

Approval Authorities 
 

Hungary organized for the fourth time the 

Annual Meeting of the EGTC Approval 

Authorities. This year the objective of the 

conference was manifold. First and foremost, 

representatives of the Member States and the 

European Commission had the possibility to 

exchange their views on the new EGTC 

Regulation and its implementation. 

 

 
 

Secondly, the role of the EGTC to support 

economic development and business 

environment was explored.  Finally, 

colleagues and experts in territorial co-

operation presented their success stories and 

difficulties encountered during the 2007-

2013 programming period, and provided a 

wide range of perspectives on the possibilities 

and challenges foreseen in the new Cohesion 

Policy of 2014-2020. The conference proved 

to be a success, was attended by more than 

100 guests coming from 17 countries, 

including EU and non-EU members alike. 

Information: 

http://egtc.kormany.hu/news-events 

No 60/61       
 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   

  6-7/2015 

 

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

14      

https://portal.cor.europa.eu/egtc/


 15 

ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 

Ημερίδες και Σεμινάρια για Στελέχη 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Στο διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου 2015, ο 

ΕΟΕΣ «Αμφικτυονία» οργάνωσε και 

πραγματοποίησε με επιτυχία κύκλο 5 

ημερίδων σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα 

ενημερωτικά σεμινάρια απευθύνονταν σε 

αιρετούς και στελέχη των κοινωνικών και 

τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων, καθώς και 

σε εκπροσώπους των τοπικών κοινωνικών 

φορέων. Μέτρο της επιτυχίας των 

ημερίδων υπήρξε η μεγάλη συμμετοχή, που 

απλώθηκε πέραν των Δήμων-μελών του 

ΕΟΕΣ. Στις 13 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε, 

με τη συνεργασία της ΕΕΤΑΑ, ημερίδα στο 

Δήμο Λάρνακας, με εισηγήτρια την κα. 

Γεωργία Γκόνου (στέλεχος της ΕΕΤΑΑ) και 

θέμα «Προώθηση της Ολοκλήρωσης στον 

Σχεδιασμό και την Παροχή Κοινωνικών 

Υπηρεσιών στις Τοπικές Αρχές μέσω της 

επαγγελματικής κατάρτισης του 

προσωπικού τους - Μοχλός για την Τοπική 

Ανάπτυξη», παρουσιάζοντας τα 

αποτελέσματα του έργου PRISSM, που 

εκπονήθηκε με συντονιστή την ΕΕΤΑΑ στο 

πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da 

Vinci. Στις 31 Μαρτίου το ίδιο εκπαιδευτικό 

σεμινάριο επαναλήφθηκε στο αμφιθέατρο 

της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα. 

 

 

EGTC Amphictyony  

Infodays and Seminars for Local 

Government officers 

 

Between February and May 2015, the EGTC 

Amphictyony organized and successfully 

carried out a cycle of five one-day meetings in 

Greece and Cyprus. The seminars were 

addressed to Municipalities elected officials 

and employees at the social and technical 

services, as well as representatives of local 

social organizations. Amphictyony’s efforts 

were rewarded by the large turnout, with 

participants both from the EGTC’s member-

Municipalities and from other Municipalities 

from all over Greece. 

 

 

 

On February 13, a one-day workshop was 

organized, with the cooperation of EETAA, at 

the Municipality of Larnaca. Ms. Georgia 

Gonou of the EETAA made a presentation for 

the “Promotion of integration in the Planning 

and Provision of Social Services within Local 

Authorities through municipal staff vocational 

training – A Lever for Local Development 

(PRISSM)”. The project PRISSM was 

implemented in the context of the Leonardo 

Da Vinci programme, with EETAA as leader. 

On March 31 the same seminar was repeated 

at the auditorium of EETAA in Athens. 
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Στις 16 Μαρτίου διοργανώθηκε ημερίδα σε 

συνεργασία με την ΠΕΔ Αττικής με θέμα «Τα 

νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής 

συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιόδου 

2014- 2020», με εισηγητές τον κ. Ράλλη 

Γκέκα, Δρ. Οικονομολόγο, και τον Δρ. 

Αντώνη Καρβούνη, στέλεχος του ΥΠΕΣΔΑ. Η 

μεγάλη συμμετοχή οδήγησε στη διοργάνωση 

και νέου σεμιναρίου, και πάλι στην ΠΕΔ 

Αττικής, στις 6 Μαΐου, με πιο εξειδικευμένο 

θέμα, «Τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 2014-2020: Κατηγορίες 

Προγραμμάτων και Πρακτικές Συμβουλές 

για το Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και τη 

Διαχείρισή τους» και εισηγητή τον Δρ. 

Αντώνη Καρβούνη. Προκειμένου μάλιστα να 

διευκολυνθεί η συμμετοχή Δήμων της 

Βόρειας Ελλάδας, ο ΕΟΕΣ επανέλαβε τα 

σεμινάρια για τα αποτελέσματα του έργου 

PRISSM και για τα Ανταγωνιστικά 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα σε μια ημερίδα 

που διεξήχθη στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, 

στις 18 Μαΐου, με τη συνεργασία του Δήμου 

και της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και με 

εισηγητές τον Δρ. Αντώνη Καρβούνη και την 

κα. Γεωργία Γκόνου. 

 

 

On March 16, the EGTC organized a one-day 

conference, in cooperation with the Regional 

Union of Municipalities of Attica, on “The new 

financial tools of the European Union's 

Cohesion Policy 2014- 2020,” with speakers 

Dr. Rallis Gekas, economist and consultant, 

and Dr. Antonios Karvounis of the Ministry of 

Interior and Administrative Reconstruction. 

The high turnout prompted the organization 

of a one-day workshop, again at the Regional 

Union of Municipalities of Attica, on May 6 

titled “The Competitive European Programmes 

2014-2020: Practical Advice for project 

design, implementation and management,” 

with main speaker Dr. Antonios Karvounis. 

 

In order to facilitate the participation from 

Municipalities in Northern Greece, the EGTC 

reiterated the two workshops on project 

PRISSM results and on the Competitive 

European Programmes, at another one-day 

seminar, held on May 18 at the Municipality of 

Pilea-Hortiatis (a member of the EGTC), with 

the support of the above Municipality and  the 

Regional Union of Municipalities of Central 

Macedonia; trainers were Dr. Antonios 

Karvounis and Ms. Georgia Gonou. 
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ΕΟΕΣ Eύξεινη Πόλη 

Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη – Δίκτυο Ευρωπαϊκών 

Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη, οργάνωσε 

στις 20 Μαΐου στο Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, ημερίδα 

με θέμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-20». Η 

ημερίδα ξεκίνησε με το χαιρετισμό του 

Προέδρου του ΕΟΕΣ κ. Σπύρου Σπυρίδωνα, ο 

οποίος ανέλυσε το ρόλο και τη 

σπουδαιότητα του νέου Ευρωπαϊκού 

θεσμού των ΕΟΕΣ. Εν συνεχεία, το λόγο 

πήρε ο Προϊστάμενος της Ειδικής 

Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης κ. Δημήτρης Ιακωβίδης, ο 

οποίος ανέλυσε την αναπτυξιακή 

στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ. Ο κ. Δημήτρης 

Ραφτόπουλος, στέλεχος της Περιφέρειας 

Αττικής, παρουσίασε την εφαρμογή των 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ σαν χρηματοδοτικό 

εργαλείο των Τοπικών Επιχειρησιακών 

Στρατηγικών. Στο δεύτερο μέρος της 

ημερίδας, ο Δρ. Αντώνης Καρβούνης, Εθνικό 

σημείο επαφής του «Ευρώπη για τους 

Πολίτες 2014-2020» και αρμόδιος για 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς 

Συνεργασίες ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΑ, παρουσίασε 

τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα για το 2014-2020. Στη 

συνέχεια, η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 

Τμήματος Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 

κ. Αναστασία Πανοπούλου, εξήγησε τί 

ακριβώς είναι ο ΕΟΧ, ποιοι είναι οι στόχοι 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Κλείνοντας την ημερίδα, ο κ. Μιχάλης 

Χρηστάκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ένωσης Γενικών Γραμματέων ΟΤΑ 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», αναφέρθηκε στις 

προκλήσεις της νέας προγραμματικής 

περιόδου για τους ΟΤΑ. 

ΕGTC Efxini Poli 

Development Initiatives of Local 

Government 

 

The EGTC Efxini Poli – SolidarCity NETWORK, 

organized on May 20 at the Commercial and 

Industrial Chamber of Piraeus, a conference 

titled “DEVELOPMENT INITIATIVES OF LOCAL 

GOVERNMENT IN THE NEW PROGRAMMING 

PERIOD 2014-20”. The conference started 

with a brief welcome message from the 

President of the EGTC Mr. Spyros Spyridon. 

Afterwards, the Head of the Special Service for 

Strategy, Planning and Evaluation, Mr. D. 

Iakovidis, analyzed the development strategy  

for the period 2014-2020.  

 

 

Mr. D. Raftopoulos, expert of the Attica 

Region, presented the implementation of the 

new operational programs as a funding tool of 

Local Operational Strategies and analyzed 

specifically the case of the Regional Unit of 

Western Attica. Dr. A. Karvounis, responsible    

for Europe for Citizens Contact Point (Greece), 

Ministry of Interior and Administrative 

Reconstruction, presented the Competitive 

European Programmes 2014-2020. 

Thereafter, the General Secretariat of EEA 

Grants National Focal Point, Ms. 

A.Panopoulou, explained what exactly EEA 

Grants are, while, closing the conference, Mr. 

M.Christakis, President of the Pan-Hellenic 

Association of Local Authorities General 

Secretaries “KLEISTHENIS”, presented the 

preparation activities that the municipalities 

must make for the new programming period. 
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    Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 

European Programmes 

EU funded Projects of Greek Local 

Authorities 

Δήμος Καστοριάς 

«Μικρά Μεγάλα Πράγματα στην 

Ευρώπη και τις Τοπικές μας 

Κοινότητες» 

(Ευρώπη για τους Πολίτες)  

 

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η τέταρτη 

συνάντηση εργασίας του έργου «Little big 

things in Europe and in our local communities 

(Μικρά μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη και 

στις τοπικές μας κοινότητες)», στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Ευρώπη 

για τους Πολίτες’, στην Ville de Bram της 

Γαλλίας, με επικεφαλής εταίρο το Δήμο 

Καστοριάς και συμμετέχοντες τους Δήμους, 

Santa Venera (Μάλτα), Lousã (Πορτογαλία),  

VilledeBram (Γαλλία), Siderno, Bianco, Locri  

(Ιταλία) και το Σύνδεσμο Δήμων της 

περιοχής Locride (Ιταλία). Τα εργαστήρια 

και οι παρουσιάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ville de Bram 

αφορούσαν βέλτιστες πρακτικές για την 

χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής 

στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών διαγενεακών δραστηριοτή-

των με στόχο την αλληλεγγύη των γενεών, 

την ανάπτυξη δράσεων εθελοντισμού της 

τρίτης ηλικίας και τις μορφές πολιτισμού 

και τουρισμού. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Καστοριάς  

(υπόψιν κας Ρ. Γκέρατς, Project Manager) 

Ιστοσελίδα:  

http://www.kastoriacity.gr/index.php?option

=com_content&task=view&id=1895&Itemid=

101 

 

Municipality of Kastoria 

«Little Big Things in Europe and in our 

local communities»  

(Εurope for Citizens)  

 

The fourth working meeting of the project 

«Little big things in Europe and in our local 

communities (Little big things in Europe and 

in our local communities)," took place in Ville 

de Bram (France), in the framework of the 

European Programme "Europe for Citizens”, in 

which lead partner of the project is the 

Municipality of Kastoria and partner 

participants are municipalities of  Santa 

Venera (Malta), Lousã (Portugal), Ville de Bram 

(France), Siderno, Bianco, Locri (Italy) and the 

Association of Municipalities of Locride region 

(Italy). Workshops and presentations held in 

Villede Bram concerned best practices for the 

use of new information technologies in the 

fields of education, development of 

educational intergenerational activities with 

the aim of solidarity between generations, and 

the development of volunteering among 

senior citizens as well as forms of culture and 

tourism. 

 

Information: 

Municipality of Kastoria  

(attn: Mrs R.Gkerats, Project Manager) 

Webpage: http://www.kastoriacity.gr/index. 

php?option=com_content&task=view&id=189

5&Itemid=101 
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Ευρώπη για τους Πολίτες 

2014-2020 

Europe for Citizens 2014-2020 

 

 

Eπιλογή Έργων στο πλαίσιο των 

Αδελφοποιήσεων Πόλεων 

 

To Σκέλος 2 Μέτρο 2.1 ‘Αδελφοποιήσεις 

Πόλεων’  υποστηρίζει έργα που αποβλέ-

πουν να φέρουν κοντά ένα εύρος πολιτών 

από αδελφοποιημένες πόλεις για να 

συζητήσουν θέματα που εναρμονίζονται με 

τους στόχους του προγράμματος. 

 

  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Εκτελεστικός 

Οργανισμός για τα Οπτικοακουστικά Μέσα 

και την Εκπαίδευση δέχθηκε 802 αιτήσεις 

επιδότησης για την προθεσμία της 2ας 

Μαρτίου 2015. Το αιτούμενο συνολικό ποσό 

ανήλθε στα 12.819.500€ (16.000€ μ.ο.). Η 

γεωγραφική κάλυψη των αιτούντων έδειξε 

ότι 29 χώρες συμμετείχαν στην επιλογή. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός των αιτήσεων 

προήλθε από την Ουγγαρία (39,78%), τη 

Σλοβακία (15,71%) και τη Ρουμανία (8,98%). 

Σε σχέση με τη γεωγραφική κάλυψη 

συμπεριλαμβανομένων των εταίρων είναι 

σημαντικό να επισημανθεί η συμμετοχή 

συνολικά 32 χωρών κατά την επιλογή. 

Πληροφορίες: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens/selection-results/strand-2-measure-

21-town-twinning-deadline-2-march-

2015_en 

Selected projects 

within the Town-Twinning Measure 

 

The Strand 2 Measure 2.1 "Town Twinning" 

supports projects that aim to bring together a 

wide range of citizens from twinned towns 

around topics in line with the objectives of the 

programme.   In this context, the EACEA – 

Unit C1 Europe for Citizens received 802 

grant requests for the 2nd of March 2015 

deadline. All applications were considered as 

eligible. The total grant request from all 

submitted applications was of € 12.819.500 

with the average grant requested of about 

€16.000.  The geographical spread of 

applicants shows that 29 countries 

participated in this selection. The greatest 

number of applications came from Hungary 

(39.78%), Slovakia (15.71%) and Romania 

(8.98%). In terms of geographical spread 

including the partners, it is important to 

underline that 32 countries participated in 

this selection. 
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Πληροφορίες: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens/selection-results/strand-2-measure-

21-town-twinning-deadline-2-march-

2015_en 
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Εκδηλώσεις-Συνέδρια  

(Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

International and 

European Conferences 

 

12o Αστικό Περιβαλλοντικό 

Συμπόσιο 

(Όσλο, 1-3 Ιουνίου) 

 

Το Αστικό Περιβαλλοντικό Συμπόσιο 

διοργανώθηκε για πρώτη φορά πριν 30 

χρόνια ως ένα φόρουμ για τη ρύπανση των 

πόλεων. 

 

  
Από τότε το συμπόσιο παραμένει ένα 

φόρουμ αλλά εξελίχθηκε, περιλαμβάνοντας 

στη θεματολογία του όλες τις παραμέτρους 

του αστικού περιβάλλοντος. Η 12η 

διοργάνωση θα καλύψει ένα  μεγάλο εύρος 

θεμάτων από την περιβαλλοντική ρύπανση 

μέχρι τη διαχείριση και την κλιματική 

αλλαγή.  

Πληροφορίες: 

http://hues.se/ 

Φόρουμ των Πόλεων 

(Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου) 

 

Οι εκπρόσωποι των τοπικών, εθνικών 

αρχών και ευρωπαϊκών οργάνων θα έχουν 

την ευκαιρία για μια πολιτική και πρακτική 

συζήτηση για τον τρόπο προώθησης του 

Ενωσιακού Αστικού Θεματολογίου. 

12th Urban Environment Symposium 

Urban Futures for a Sustainable World 

 (Oslo, 1-3 June) 
 

The Urban Environment Symposium was 

initiated nearly 30 years as a forum for 

research urban pollution. 

 

Since then the symposium has remained such 

a forum, but has evolved to encompass all 

aspects of the urban environment. Continuing 

this tradition, the 12th edition of the 

symposium will be broad in scope and include 

topics ranging from environmental pollution 

to management and climate change. 

Information: 

http://hues.se/ 

Cities Forum 
 (Brussels, 2 June) 

 

Urban stakeholders at local, national and 

European level will have an opportunity to 

have a political and practical discussion on 

how to advance the EU urban agenda. The 

forum will also see the official launch of the 

Urban Innovative Actions, an EU initiative to 

support innovative approaches to tackle 

future urban challenges in cities across 

Europe. 
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Το 2014 το φόρουμ των πόλεων ανέδειξε το 

αίτημα για ένα ενωσιακό αστικό 

θεματολόγιο. Για την καλύτερη κατανόηση 

του τρόπου με τον οποίο αυτό το 

θεματολόγιο θα μπορούσε να λειτουργήσει, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια 

διαβούλευση που επιβεβαίωσε την 

απαίτηση για ένα ενωσιακό αστικό 

θεματολόγιο. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει 

τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης.  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/confe

rences/cities-2015/ 

 

Έξυπνη Πόλη 

(Άμστερνταμ, 2-5 Ιουνίου) 

 

Πρόκειται για την ετήσια ευρωπαϊκή 

συνάντηση και δικτύωση όλων των 

ενδιαφερόμενων φορέων για το μοντέλο 

των έξυπνων πόλεων 

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 

μάθουν τα πάντα για επιτυχημένα έργα 

από το Άμστερνταμ, το Δουβλίνο, τη 

Φλωρεντία, τη Χάγη, την Κοπεγχάγη, τη 

Γένοβα, τη Βιέννη, το Αμβούργο, τη Λιόν  

κ.α. 

Πληροφορίες: 

http://www.smart-circle.org/smartcity/ 

 

The CITIES forum in 2014 revealed a clear 

demand for an EU urban agenda from 

stakeholders across the EU. To better 

understand how this agenda could be set up 

and work, the European Commission launched 

a public consultation that confirmed the 

demand for an EU urban agenda.  The 

Commission will present at the CITIES forum 

the results of the consultation. 

Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/confe

rences/cities-2015/ 

 

Smart City Event 

 (Amsterdam, 2-5 June) 

 

The European annual event where all 

stakeholders meet, inspire and create! 

  

 
 

The participants will learn all about the 

successful projects from Amsterdam, Dublin, 

Florence, The Hague, Copenhagen, Genoa, 

Vienna, Hamburg, Lyon, Sant Cugat del Vallès, 

Groningen, Rotterdam, Utrecht, Göteborg, 

Talinn, London, Barcelona, Antwerp, Berlin, 

São Paulo, Del, Tampere, Göteborg, Ghent, 

Lund, Valladolid, Bristol. 

 

Information: 

http://www.smart-circle.org/smartcity/ 
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Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2015 

(Βρυξέλλες, 3-5 Ιουνίου) 

 

Η Πράσινη Εβδομάδα αποτελεί το 

μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο για την 

ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον. Το 

θέμα της φετινής εκδήλωσης είναι η φύση 

και η βιοποικιλότητα.  

 

 

Η προστασία της φύσης και η διατήρηση 

της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ πρέπει να 

πηγαίνουν χέρι-χέρι, καθώς η φύση και η 

πολιτική για τη βιοποικιλότητα μπορούν να 

διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο  στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

επενδύσεων. Η Πράσινη Εβδομάδα θα 

εξετάσει αυτά και άλλα οφέλη και θα τα 

θέσει στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 

πολιτικής της ΕΕ.  

Πληροφορίες: 

http://www.greenweek2015.eu/index.html 

 

Η Σύνοδος των Νέων Πόλεων 

(Τζακάρτα, 9-11 Ιουνίου) 

 

Η Σύνοδος των Νέων Πόλεων αποτελεί 

παγκοσμίως το μεγαλύτερο φόρουμ  για το 

μέλλον των αστικών κέντρων. 

 

  

Πληροφορίες: 

http://www.newcitiessummit2015.org/ 

 

Green Week 2015 

(Brussels, 3-5 June) 

 

The 2015 edition of Green Week, the biggest 

annual conference on European environment 

policy, will take place in Brussels. The theme 

will be nature and biodiversity. 

 

 

Protecting nature and maintaining Europe's 

competitiveness must go hand-in-hand as 

nature and biodiversity policy can play a key 

role in creating jobs and stimulating 

investment. Green Week will look at these and 

other benefits we receive from nature, and the 

framework in place to protect it.    

Information: 

 http://www.greenweek2015.eu/index.html 

 

New Cities Summit 

(Jakarta, 9-11 June) 

 

The next three decades will see the largest 

increase in the world’s urban population in 

human history. By the middle of this century, 

6.5 billion people will live in cities, up from 4 

billion today. The New Cities Summit is the 

leading global event on the future of cities.  

 
 

Information: 

http://www.newcitiessummit2015.org/ 
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Ο Βιώσιμος Τουρισμός ως Πυλώνας 

της Στρατηγικής της ΕΕ για την 

Περιφέρεια της Αδριατικής και του 

Ιονίου (EUSAIR) 

(Χερσόνησος, 11 Ιουνίου) 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Διάσκεψη 

Παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης 

(CPMR) διοργανώνουν διεθνές συνέδριο για 

το “Βιώσιμο Τουρισμό ως Πυλώνα της 

Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια 

Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)“ με την 

υποστήριξη του Δήμου Χερσονήσου.  

 

Ο “Βιώσιμος Τουρισμός” αποτελεί έναν από 

τους τέσσερις πυλώνες της Στρατηγικής 

της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και 

Ιονίου και επικεντρώνεται στη δυναμική της 

ανάπτυξης του βιώσιμου και υπεύθυνου 

τουρισμού στην Μακροπεριφέρεια 

Αδριατικής Ιονίου, μέσω ποιοτικών και 

καινοτόμων τουριστικών προϊόντων, 

υπηρεσιών, καθώς και αποτελεσματικών 

μηχανισμών διαχείρισης. 

 

Στόχος του συνεδρίου είναι να 

συγκεντρώσει τους φορείς του τουρισμού 

από όλη την EUSAIR ώστε να συζητηθούν τα 

κρίσιμα ζητήματα για την τουριστική 

ανάπτυξη στην περιοχή, και την 

αντιμετώπιση της εποχικότητας μέσω 

υπεύθυνων και βιώσιμων δράσεων. 

Πληροφορίες: 

http://www.crpm.org/index.php?act=6,1,2,4

38 

Sustainable Tourism as a Pillar of the 

EU Strategy for the Adriatic and Ionian 

Region (EUSAIR) 

(Hersonissos-Crete, 11 June) 

 

The Region of Crete and the  Conference of 

Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) 

organize an international conference on 

"Sustainable Tourism as a pillar of the EU 

Strategy for the Adriatic and Ionian Region 

(EUSAIR)" with the support of the Municipality 

of Hersonissos. The "Sustainable Tourism" is 

one of the four pillars of the EU Strategy for 

the Adriatic and Ionian Region and focuses on 

the dynamics of the development of 

sustainable and responsible tourism on the 

Adriatic and Ionian Region through quality 

and innovative tourism products, services and 

effective management mechanisms. 

 

  
 

The conference aims to bring together 

tourism stakeholders from across EUSAIR to 

discuss issues crucial to the development of 

tourism in the region and addressing 

seasonality through responsible and 

sustainable actions. 

Information: 

http://www.crpm.org/index.php?act=6,1,2,4
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Παγκόσμιο Συνέδριο για τις 

Τουριστικές Πόλεις 2015 

(Putrajaya, 9-10 Ιουνίου) 

 

Το παγκόσμιο συνέδριο για τις Τουριστικές 

Πόλεις θα διερευνήσει νέες κατευθύνσεις 

και στρατηγικές στον τομέα του τουρισμού, 

θα εξετάσει καλές πρακτικές και εμπειρίες 

για τη δημιουργία μιας βιώσιμης τουριστι- 

 

κής πόλης, θα εξετάσει νέα πεδία 

επιχειρηματικών ευκαιριών στην ανάπτυξη 

και διεύρυνση του τουριστικής βιομηχανίας. 

Πληροφορίες: 

http://www.globaltourismcitiesconference.com/ 

 

Σύνοδος για τις Καινοτόμες Πόλεις  

(Νίκαια, 24-25 Ιουνίου) 

 

Το φόρουμ για την Καινοτόμο Πόλη είναι 

περισσότερο από ποτέ άλλοτε ο ιδανικός 

χώρος για συζήτηση και ανταλλαγή 

καινοτόμων ιδεών μεταξύ εκπροσώπων της 

βιομηχανίας και των αρχών των έξυπνων 

και αειφόρων πόλεων στη Γαλλία και στον 

υπόλοιπο κόσμο. 

 

 

Global Tourism Cities Conference 

2015 

 (Putrajaya, 9-10 June) 

 

The Global Tourism Cities Conference 2015 

(GTCC 2015), themed “Gearing Up the Global 

 

 

Tourism Cities Development: New Directions 

and Strategies”, is expected to share and 

exchange experiences in successful city 

tourism planning and development of a 

sustainable tourism city and to facilitate the 

dissemination of information and 

subsequently opening up new turfs of 

business opportunities in high-end tourism 

developments and expansion to the industry 

players. 

Information: 

http://www.globaltourismcitiesconference.com/ 

 

Innovation City Convention 

(Nice, 24-25 June) 

 

Innovative City is more than ever the place to 

be, for discussion and sharing innovative 

ideas between industrial and authorities of 

smart and sustainable cities, in France and in 

the rest of the world. 
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Όταν τον Ιούνιο του 2014, το Φόρουμ για 

την Καινοτόμο Πόλη προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον 3000 επισκεπτών επιβεβαίωσε 

τη διεθνή εμβέλειά του, συνιστώντας μια 

μεγάλη ευρωπαϊκή εκδήλωση στο πεδίο 

των έξυπνων και αειφόρων πόλεων. 

Πληροφορίες: 

http://innovative-city.com/?lang=en 

 

Παράκτιες Πόλεις 

(New Forest, 7-9 Ιουλίου) 

 

Το διεθνές συνέδριο για τις Παράκτιες 

Πόλεις και το Αειφόρο Μέλλον τους 

αποβλέπει στην παροχή  πολυεπιστημο-

νικού φόρουμ συζήτησης ενός εύρους 

επιστημονικών, τεχνολογικών και 

κοινωνικο-οικονομικών θεμάτων που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη της 

αειφορίας στις παράκτιες πόλεις. 

 

 

 

Οι παράκτιες ζώνες είναι οι πιο ελκυστικές 

περιοχές του κόσμου όπου γη, θάλασσα και 

αέρας αλληλεπιδρούν και συνεπάγονται 

πολύπλοκες δυναμικές διαδικασίες. Η 

ανάπτυξη του παγκόσμιου πληθυσμού και η 

προτίμηση της ζωής στις παράκτιες 

περιοχές έχουν οδηγήσει σε μια ολοένα και 

μεγαλύτερη ανάπτυξη. 

Πληροφορίες: 

http://www.wessex.ac.uk/15-

conferences/coastal-cities-2015.html 

When it received over 3,000 visitors in June 

2014, Innovative City achieved another 

milestone that confirms its international 

reach and establishes it as a major European 

event in the area of smart and sustainable 

cities. 

Information: 

http://innovative-city.com/?lang=en 

 

Coastal Cities 

(New Forest, 7-9 July) 

 

The International Conference on Coastal 

Cities and their Sustainable Future aims to 

provide a multi-disciplinary forum to discuss 

a wide range of scientific, technological and 

socioeconomic issues related to the 

development of sustainability in coastal cities. 

 

 

 

Coastal zones are the most attractive areas of 

the world, where land, sea and air 

interact, leading to highly complex dynamic 

processes. The growth of world population 

and the preference for living in coastal areas 

has resulted in their ever-increasing 

development. 

Information: 

http://www.wessex.ac.uk/15-

conferences/coastal-cities-2015.html 
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Ημέρα των Τοπικών και 

Περιφερειακών Λιμανιών 

(Saint Malo, 11 Ιουλίου) 

 

H πρώτη διοργάνωση της Ημέρας των 

Τοπικών και Περιφερειακών Λιμανιών θα 

πραγματοποιηθεί στο Σαιν Μαλό της 

Γαλλίας με κεντρικό θέμα «τη φύση και τους 

καθοριστικούς παράγοντες του ρόλου των 

τοπικών και περιφερειακών λιμανιών στις 

εφοδιαστικές αλυσίδες και στα δίκτυα 

μεταφορών».  

 

Πάνω στο ζήτημα των τοπικών και 

περιφερειακών λιμανιών, το 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

του Σαιν Μαλό αποφάσισε να ξεκινήσει ένα 

ενημερωτικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα 

με την ονομασία IMARPOR. Αυτό το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε  

επιχειρηματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, διενεργώντας μελέτες, 

οργανώνοντας συνέδρια και σεμινάρια 

κατάρτισης και επιδεικνύοντας εργαλεία 

λογισμικού και μηχανήματα υπολογιστών. 

Πληροφορίες: 

http://news.crpm.org/cpmr-news/transport-

cpmr/local-and-regional-ports-meet-in-

saint-malo/ 

Local and regional ports meet in Saint 

Malo 

(Saint Malo, 11 July) 

 

The first edition of the Local and Regional 

Ports Day will be held on Wednesday 8 July 

2015 in Saint-Malo (FR) and will focus on “the 

nature and determining factors of the role 

local and regional ports play in logistics 

chains and transport networks”. 

 

On the subject of local and regional ports, the 

University Institute of Technology in Saint-

Malo has decided to launch an information 

and training programme called IMARPOR. 

 
 

 

This programme is targeted at port operators 

and public and private partners in the social 

and economic field and consists in conducting 

studies, organising conferences and training 

sessions and demonstrating hard and 

software tools. 

Information: 

http://news.crpm.org/cpmr-news/transport-

cpmr/local-and-regional-ports-meet-in-

saint-malo/ 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 

European Affairs 

 

H Ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης 
 

Η ποιότητα των θεσμών της διοίκησης 

αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για 

την οικονομική και κοινωνική ευημερία μιας 

χώρας. Πράγματι, η διοικητική ικανότητα 

ολοένα και αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και 

στόχων της Συνθήκης της ΕΕ, όπως η 

δημιουργία της αειφόρου ανάπτυξης και 

θέσεων απασχόλησης. Η ΕΕ υποστηρίζει τις 

διοικήσεις των κρατών μελών μέσω της 

διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων. Αυτή η εργαλειοθήκη 

σκοπεύει να υποστηρίξει, να καθοδηγήσει 

και να ενθαρρύνει εκείνους που επιθυμούν 

να χτίσουν δημόσιες διοικήσεις που θα 

δημιουργήσουν εύπορες, δίκαιες και 

ανθεκτικές κοινωνίες.  

 

 

Περισσότερο ως σημείο αναφοράς και ως 

πηγή παρά ως συνταγή ή πανάκεια, 

υποδεικνύοντας υφιστάμενες πολιτικές και 

διεθνείς πρακτικές, η παρούσα έκδοση 

συνοδεύεται και από 170 σχεδόν 

περιπτώσεις μελετών –πηγών έμπνευσης 

για τους επαγγελματίες της διοίκησης. 

  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cf

m/en/newsroom/news/2015/05/quality-of-

public-administration-a-toolbox-for-

practitioner 

Quality of Public Administration 
 

The quality of its institutions is a key 

determining factor for a country's economic 

and societal well-being. Administrative 

capacity is increasingly recognised as a pre-

requisite for delivering the EU’s treaty 

obligations and objectives, such as creating 

sustainable growth and jobs.  

 

The EU supports Member States’ 

administrations through the European 

Semester process and the European Structural 

and Investment Funds (ESIF). This Toolbox 

aims to support, guide and encourage those 

who want to build public administrations that 

will create prosperous, fair and resilient 

societies. It is intended as a reference and 

resource, not a prescription or a panacea, by 

signposting readers to existing EU policies 

and international practices, illustrated by 

almost 170 inspirational case studies. 

Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cf

m/en/newsroom/news/2015/05/quality-of-

public-administration-a-toolbox-for-

practitioner 
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“Είμαστε όλοι Μεσόγειοι» 
 

Κατά το συνέδριο της CPMR (Παλέρμο, 18-

19 Μαΐου) για την εκκίνηση της εκστρατείας 

«Είμαστε όλοι Μεσόγειοι», αποφασίστηκε 

να γίνει πρόσκληση στα Ευρωπαϊκά 

Θεσμικά Όργανα από τις Περιφερειακές και 

Τοπικές Αρχές της Μεσογείου για την 

κατάρτιση μιας ρεαλιστικής Μεσογειακής 

Πολιτικής. 

 

Στην συμφωνία της Κοινής Θέσης των 

Μεσογειακών Περιφερειών τονίζεται πως 

«η Ευρώπη πρέπει, αφενός, να 

πρωταγωνιστήσει στην ειρηνευτική 

διαδικασία στην περιοχή της Μεσογείου και 

στην αντιμετώπιση όλων των δικτύων του 

οργανωμένου εγκλήματος (λαθρεμπόριο 

όπλων κ.λπ.) και, αφετέρου, να 

ανταποκριθεί στην ανθρωπιστική κρίση 

που προκύπτει από τους μετανάστες, 

διασφαλίζοντας τη διάσωσή τους από τη 

θάλασσα και την υποδοχή και φιλοξενία 

τους σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Οι 

περιφερειακές και τοπικές αρχές 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, χωρίς να 

διαθέτουν επαρκή μέσα. Συχνά 

αναλαμβάνουν την ανθρώπινη, οικονομική 

και τεχνική ευθύνη της διάσωσης των ζωών 

και την υποστήριξη των μεταναστών στην 

οικονομική και κοινωνική τους ένταξη. Είναι 

στο πλευρό εκείνων των ανθρώπων που 

κινδυνεύει η ζωή τους, ανεξάρτητα από τη 

θρησκεία, το χρώμα του δέρματος ή την 

καταγωγή τους». 

Πληροφορίες: 

https://secure.jotformpro.com/form/513840

35827962    

 
 

We are All Mediterranean 
 

Representatives of European Mediterranean 

Regions met in Palermo on 18 and 19 May 

2015 to launch the “We are all Mediterranean” 

campaign and to discuss the challenges 

linked to the migration tragedies in the 

Mediterranean. Europe must, on one hand, be 

a protagonist in the peace process in the 

Mediterranean and tackle all organised crime 

networks (arms trafficking, etc.) and, on the 

other hand, it must respond 

to the humanitarian crisis posed by migrants, 

ensure rescue operations at sea and welcome 

the migrants properly in dignified conditions. 

 

Regional and Local Authorities are on the 

front line without having sufficient means. 

They often bear the human, financial and 

technical responsibility of saving lives and 

supporting migrants in their economic and 

social integration. They are reaching out to 

those people who are risking their lives, 

regardless of their religion, skin colour or 

origin. 

Πληροφορίες: 

https://secure.jotformpro.com/form/513840

35827962 
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Επενδύσεις στην Υγεία με τη χρήση 

των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 

Ταμείων της ΕΕ 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα 

εργαλείο υποστήριξης των κρατών-μελών 

για την αξιοποίηση των διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων της ΕΕ για 

αποτελεσματικές επενδύσεις στον τομέα 

της υγείας. Η υγεία παραμένει ένας από 

τους τομείς υποστήριξης από τα 

επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ 

στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 

2014-2020. ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι 

φορείς δεν διαθέτουν την απαιτούμενη 

πείρα και πληροφόρηση για την 

αξιοποίηση των ταμείων. 

 

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής δημιουργήθηκε ιστοσελίδα που 

περιέχει έναν αριθμό εργαλείων για την 

προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης 

των ταμείων στο πεδίο της υγείας. Η 

ιστοσελίδα παρουσιάζει τις χρηματοδο-

τικές ευκαιρίες για την υγεία, 

περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα προγράμ-

ματα της τρέχουσας προγραμματικής 

περιόδου. 

Πληροφορίες: 

http://www.esifforhealth.eu/ 

Health investments using European 

Structural Investment Funds 
 

The European Commission has launched a 

tool to support Member States in using 

European Structural and Investment Funds for 

effective health investments. Health remains 

one of the areas to be supported by European 

Structural and Investment Funds (hereinafter 

"ESIF") in the 2014-2020 programming 

period. Nevertheless, health stakeholders in 

Member States may sometimes be new to the 

use of ESIF and lack experience and 

information.  

EY, with the support of the European 

Commission and the Consumers Health 

Agriculture and Food Executive Agency has 

therefore created a website containing a 

number of tools to promote the effective use 

of ESIF in the area of health. The website 

presents the information about funding 

opportunities for health, including the 

specifics of funding in the programming 

period 2014-2020. Officials from the Member 

States' Ministries of Health, Managing 

Authorities and other stakeholders, involved 

in the programming and management of ESIF 

in health, can find detailed guidance on the 

effective use of ESIF for health.  

 Information: 

http://www.esifforhealth.eu/ 

  6-7/2015 

 

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   

No 60/61       
 

29       



 30 

Βοηθώντας στην υλοποίηση της 

πολιτικής συνοχής 
 

Η εαρινή έκδοση του περιοδικού Panorama 

περιέχει άρθρα για τα σχέδια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έξυπνες 

επενδύσεις και περισσότερο 

αποτελεσματική υλοποίηση.  

 

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στο έργο της 

ειδικής επιτροπής για την καλύτερη 

υλοποίηση των έργων, η οποία συνδράμει 

χώρες με χαμηλότερα του μέσου όρου 

ποσοστά απορρόφησης, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζεται και η συμβουλευτική 

υπηρεσία fi-compass και ο  ρόλος της στο 

επενδυτικό σχέδιο του προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 

 

Επίσης, το περιοδικό αφιερώνει χώρο στον 

τρόπο εκπόνησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων από τα κράτη-μέλη, με 

ιδιαίτερη αναφορά σε Σλοβενία, Γερμανία 

και συγκεκριμένες περιφέρειες της Γαλλίας 

και της Πολωνίας.  

Πληροφορίες: 

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

docgener/panorama/pdf/mag52/mag52_el.p

df 

Lending a hand to deliver cohesion 

policy 

 

The Spring edition of Panorama is now 

available online in English, and the lead 

articles this time outline the Commission's 

plans for smarter investment and more 

effective implementation. 

 

The first article describes the work of the 

newly created Task Force for Better 

Implementation, which aims to help countries 

with below average absorption rates, while 

the second article concerns the launch of the 

fi-compass advisory service and how it fits in 

with President Juncker's Investment Plan. 

There are also pieces of how individual 

countries have developed their Operational 

Programmes, with looks at Slovenia and 

Germany, and specific regions in France and 

Poland. 

Information: 

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

docgener/panorama/pdf/mag52/mag52_en.p

df 
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Οι Μακρo-περιφερειακές 

Στρατηγικές ως σημαντικό εργαλείο 

της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας 

 

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου εξετάζει το ρόλο που 

διαδραματίζει η εφαρμογή των νέων 

μακρο-περιφερειακών στρατηγικών στην 

υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας.  

 

Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιεί 

συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων 

στρατηγικών, συμπεραίνει ότι έχουν 

αποτελέσει χρήσιμα εργαλεία στην 

ανάπτυξη των σχέσεων της Ε.Ε. με τα 

γειτονικά κράτη και εκτιμά ότι η 

υποστήριξή τους μπορεί να συμβάλλει 

καθοριστικά στην αντιμετώπιση της 

ανισομερούς ανάπτυξης, καθώς και στην 

ανάπτυξη εδαφικών συνεργειών. 
Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etud

es/STUD/2015/540349/IPOL_STU(2015)5403

49_EN.pdf 

Macro-regional Strategies as an 

effective tool in the European 

Territorial Cooperation 

Α recent EP study provides a critical analysis 

of the future role of macro-regions in the 

implementation of European Territorial 

Cooperation.  

On the basis of a literature review and case 

studies, the study offers an assessment of 

potential benefits in the development of new 

macro-regional strategies as well as the most 

common risks and difficulties in their 

implementation. Recommendations are 

derived to inform the position n of the 

European Parliament on how it can efficiently 

support the creation and implementation of 

new macro-regional strategies. 

Information: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etud

es/STUD/2015/540349/IPOL_STU(2015)5403

49_EN.pdf 
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Διεθνή Θέματα 

 International Affairs 

 

Νέα Υόρκη: Η Πόλη της Νεολαίας για 

το 2015 

 

Η οργάνωση YouthfulCities είναι μια 

παγκόσμια πρωτοβουλία για την κατάταξη 

των πρώτων 100 πιο ενεργών πόλεων 

παγκοσμίως στον τομέα της νεολαίας. Για 

το 2015 η Νέα Υόρκη ανακηρύχθηκε η πλέον 

ενεργός πόλη, αφήνοντας οριακά πίσω το 

Λονδίνο και το Βερολίνο. Η κατάταξη αυτή 

είναι η πρώτη προσπάθεια να 

ποσοτικοποιηθεί ο αριθμός των πόλεων 

που απηχούν τα συμφέροντα των νέων 

ηλικίας 15 έως 29. Κατατάσσονται, έτσι, οι 

πρώτες 55 πόλεις σύμφωνα με πάνω από 

100 αστικά χαρακτηριστικά, όπως οι 

μεταφορές, η μουσική, ο κινηματογράφος, η 

απασχόληση και ο αθλητισμός. Το Λονδίνο, 

δεύτερη στη σειρά κατάταξης πόλη, 

δραστηριοποιήθηκε στους τομείς της 

υγείας και των μεταφορών, ενώ το 

Βερολίνο χαρακτηρίστηκε για τα υψηλά 

επίπεδα ψηφιακής πρόσβασης. Από την 

Αφρική ξεχωρίζει το Γιοχάνεσμπουργκ 

(στην 35η θέση)˙ από τη Μέση Ανατολή το 

Τελ Αβίβ˙ από την Ασία το Τόκυο˙ και από 

τη Λατινική Αμερική η πόλη του Μεξικού. 

 

 
 

Πληροφορίες: 

http://www.youthfulcities.com/ 

 

New York named ‘most youthful city’ 
 

YouthfulCities is a global initiative to rank the 

world’s top 100 cities from a youth 

perspective. New York has been named the 

2015 Youthful City of the Year, narrowly 

beating London and Berlin to take the top 

position. The index is the first attempt to 

quantify which cities appeal to and serve 

their young people aged 15-29. It ranks 55 

cities from across the world using over 100 

urban attributes like transport, music, film, 

employment and sports.  

 

London, in second position, scored well in 

health and travel while Berlin was found to 

have high levels of digital access. Africa’s 

highest placed city, ranked 35th, was 

Johannesburg. Tel Aviv took the Middle East’s 

best city for youth, with Tokyo topping Asia, 

and Mexico City coming out first in Latin 

America. 

 

 Information: 

http://www.youthfulcities.com/ 
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Διαβουλεύσεις 

Consultations 

 
 

Προς μια Νέα Πολιτική Γειτονίας 

 

Το άρθρο 8 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι «η Ένωση 

αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις 

γειτονικές χώρες, με στόχο την εγκαθίδρυση 

χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, ο 

οποίος θεμελιώνεται στις αξίες της 

Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και 

ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη 

συνεργασία». Η Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Γειτονίας (ΕΠΓ) σχεδιάστηκε το 2003 

(ανακοίνωση «Ευρύτερη Ευρώπη») για την 

ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ της 

ΕΕ και των γειτονικών της χωρών, καθώς 

και για να δοθεί η ευκαιρία για στενότερη 

οικονομική ολοκλήρωση με την ΕΕ και η 

προοπτική μεγαλύτερης πρόσβασης στην 

εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΠΓ δεν 

υπήρξε ικανή να προσφέρει την κατάλληλη 

απάντηση στις πρόσφατες εξελίξεις, ούτε 

στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των 

εταίρων της. Σκοπός της αναθεώρησης 

είναι να διασφαλιστεί ότι η ΕΠΓ μπορεί να 

στηρίξει αποτελεσματικότερα την 

ανάπτυξη μιας ζώνης σταθερότητας, 

ασφάλειας και ευημερίας. 

Προθεσμία: 30 Ιουνίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourh

ood/consultation/index_en.htm 

Towards a Νew European 

Neighbourhood Policy 

 

Article 8(1) of the Treaty on European Union 

states that "the Union shall develop a special 

relationship with neighbouring countries, 

aiming to establish an area of prosperity and 

good neighbourliness, founded on the values 

of the Union and characterised by close and 

peaceful relations based on cooperation". The 

European Neighbourhood Policy (ENP) was 

designed in 2003 (Communication ‘Wider 

Europe’) to develop closer relations between 

the EU and its neighbouring countries 

including by giving the opportunity of closer 

economic integration with the EU and the 

prospect of increased access to the EU’s 

Internal Market. Nevertheless, ENP has not 

always been able to offer adequate responses 

to recent developments, nor to the changing 

aspirations of its partners. The purpose of  a 

review is to ensure the ENP can, in the future, 

support more effectively the development of 

an area of shared stability, security and 

prosperity with our partners. It also has to 

explore whether the ‘special relationship’ is 

reaching its full potential, and what can be 

done to strengthen it in the interests of both 

the EU and its partners. A clearer analysis of 

the interests, both of the EU and its partners 

is needed to make the ENP fit for purpose. 

Where partners have shown less engagement, 

or none at all, the review of the ENP should 

consider the reasons for this, and examine 

ways to fit better the aspirations on both 

sides. In this regard, an effective ENP needs to 

be closely integrated into an overall EU 

Foreign Policy with a comprehensive approach 

using all instruments both of the EU and of 

Member States. 

Deadline: 30 June 

Information:  

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourh

ood/consultation/index_en.htm 
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Σεμινάρια Κατάρτισης 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
The Seminars of the 

European Institute of Public 

Administration (EIPA) 
 

 
 

Implementing the New Structural and 

Investment Funds Regulations: Comparing 

2014-2020 with 2007-2013 

Date: 2-3 June 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5715 
 

Understanding EU Decision-Making: 

Principles, Procedures, Practice 

Date: 4-5 June 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5624 
 

European Territorial Cooperation: How to 

Build a Successful European Partnership for 

Better Use of EU Funds? 

Date: 18-19 June 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5663 
 

Summer School on EU Economic Integration 

and Local & Regional Development 

Date: 29 June-3 July 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5666 

Managing the EU Policy Cycle: A 

Comprehensive One-Week Course on EU 

Decision-Making in Practice 

Date: 29 June-3 July 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5781 

 

Modernising Public Administrations in Europe 

Date: 1-2 July 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5697 

 

Smart Working Implementation for Public 

Administration: A Strategy to Reduce Costs 

while Delivering Better Services 

Date: 7-8 July 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5795 

 

Efficient and Effective Writing in English: The 

Principles 

Date: 13-14 July 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5691 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

The Library of Local Government 

 

Neighbourhood Policy and the 

Construction of the European External 

Borders 

 

 
Σελ.201 

F.Celata, R. Coletti (επιμ.) 

Εκδ. Springer, 2015 

To βιβλίο εξετάζει με κριτικό τρόπο την 

πολιτική γειτονίας της ΕΕ και τις συνέπειές 

της στη διαδραματιζόμενη δημιουργία των 

εξωτερικών συνόρων της. Η εξωτερική 

πολιτική της ΕΕ βασίζεται σε ένα μίγμα 

ένταξης και αποκλεισμού, συνεργασίας και 

ενίσχυσης της ασφάλειας, όπου η 

ομοιογενοποίηση και η διαφοροποίηση, οι 

κεντρομόλες και οι κεντρόφυγες δυνάμεις 

συμπορεύονται. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται 

στην πολυμορφία των γεωστρατηγικών, 

των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 

των πρωτοβουλιών διασυνοριακής 

συνεργασίας ως νέων επιπέδων 

συνεργασίας. 

Local Welfare Policy Making in 

European Cities 

 

 
 

Pages: 240 

D.Kutsar, M.Kuronen (eds.) 

Publisher: Springer, 2015 

This book focuses on how EU welfare policies 

are implemented at the local level in 11 

European cities and how local policy making 

addresses women’s care responsibilities. The 

book studies the complex combination of and 

the relationships between local political 

processes, policies, institutions, structural 

conditions and outputs, as well as outcomes 

for the women’s labour market integration. It 

demonstrates how cultural settings and 

multi-level governance patterns form the 

“playground” for local policy makers to 

formulate their welfare policies concerning 

service provision. The book further 

demonstrates how local production systems 

and the situation of the local labour market 

influence the prospects that women have in 

working and caring. 
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Το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδεται μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε 

προσθέσει την   ηλεκτρονική σας διεύθυνση 

στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, 

μπορείτε να το κάνετε μέσω της κάτωθι 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 

 
 

   

 

 

 
 

The Bulletin of International and European 

Affairs & Development Planning of Local 

Government of the Hellenic Ministry of Interior 

is published and distributed only in digital 

form. If you wish to subscribe to our bulletin, 

you can send us your contact details to the 

following e-mail address:  

a.karvounis@ypes.gr 

 
 

   

 

 

 
 

Co-funded by the European Programme  
'Europe for Citizens' 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’ 
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Europe for Citizens 2014-2020 

Town-twinnings & City Networks 

Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020 
Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα Πόλεων 
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Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Προγράμματα 
και Πρωτοβουλίες 

European and International  

Funding Programmes & Initiatives 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

Call for Proposals-Deadlines 

 

 
1.  ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 

2014-2020: Αδελφοποιήσεις 

και  Δίκτυα Πόλεων’ 

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση 

της ενεργούς Ευρωπαϊκής ιδιότητας του 

πολίτη και τη μείωση του χάσματος 

μεταξύ πολιτών και της ΕΕ, μέσα από τη 

χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της 

συνεργασίας πολιτών-οργανισμών από 

διάφορες χώρες και η προώθηση της 

Ευρωπαϊκής συνοχής.  

Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή – 

Μέτρο Αδελφοποιήσεων και Δικτύων 

Πόλεων. Η αδελφοποίηση είναι ένας 

ισχυρός δεσμός για τους δήμους.  

 

 

 
 
 
 

 1.Europe for Citizens, 2014-2020: 

Town-twinnings & city networks 
 

Europe for Citizens aims to promote active 

European citizenship with the main scope of 

bridging the gap between citizens and the 

European Union through financial instruments 

that promote active European citizenship. It 

intends to encourage cooperation between 

citizens and organisations from different 

countries and facilitate the development of a 

sense of belonging to common European 

ideals and to promote the process of 

European integration. 

 

 
 

Strand 2: Democratic engagement and civic 

participation. Twinning is a strong link that 

binds municipalities; therefore, the potential 

of the networks created by a series of town 

twinning links should be used for developing 

thematic and long-lasting cooperation 

between towns. 

The European Commission supports the 

development of such networks, which are 

important for ensuring structured, intense 

and multifaceted cooperation, therefore 

contributing to maximizing the impact of the 

Programme. Priority is given to networks 

targeting annual priority themes. 
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Ως εκ τούτου, το δυναμικό των δικτύων που 

δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών 

αδελφοποίησης πόλεων θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

θεματικής και μακροχρόνιας συνεργασίας 

των πόλεων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την 

ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, τα οποία είναι 

σημαντικά για την εξασφάλιση 

διαρθρωμένης, έντονης και πολύπλευρης 

συνεργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη 

μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του 

προγράμματος. Δίνεται προτεραιότητα σε 

δίκτυα με στόχο τα θέματα ετήσιας 

προτεραιότητας. 

Δικαιούχοι:  

 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί 

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί 

 Σύνδεσμοι/Σωματεία 

Προϋπολογισμός (μέγιστο ποσό):  

25.000€ (Αδελφοποιήσεις Πόλεων) 

150.000€ (Δίκτυα Πόλεων). 

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_

en.php 

         

2. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 

 

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο 

την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και 

παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας, 

βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία 

σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας 

παράλληλα  στη   βιώσιμη    ανάπτυξη.  Θα  

Eligibility for Participation:  

 Associations 

 Local Authorities 

 NGOs 

 Researchers/Research 

Centers/Institutions 

Budget (maximum amount per measure):  

25.000€ (Town-twinnings) 

150.000€ (Networks of Towns) 

Deadline: 1 September 

Information: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_

en.php 

 

2. HORIZON 2020 

 

The general objective of Horizon 2020 is to 

build a society and a world-leading economy 

based on knowledge and innovation across 

the whole Union, while contributing to 

sustainable development. It will support the 

Europe 2020 strategy and other Union 

policies as well as the achievement and 

functioning of the European Research Area. 

The current calls for proposals cover, among 

else, the following thematic fields: 

(a) Border Security and External Security 

On the one hand this call targets the 

development of technologies and capabilities 

which are required to enhance systems, 

equipment, tools, processes, and methods for 

rapid identification to improve border 

security.  
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στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και 

άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας. Οι τρέχουσες προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων αφορούν τα εξής 

θεματικά πεδία: 

(α) Ασφάλεια Συνόρων και Εξωτερική 

Ασφάλεια 

Από τη μια αυτή η πρόσκληση έχει ως 

στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και 

ικανοτήτων που απαιτούνται για την 

αναβάθμιση συστημάτων, εξοπλισμού και 

μεθόδων για ταχεία αναγνώριση για τη 

βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων.  

Από την άλλη αυτή η πρόσκληση 

επικεντρώνεται σε νέες τεχνολογίες, 

ικανότητες και λύσεις που απαιτούνται για 

τη στήριξη της εξωτερικής πολιτικής της 

Ένωσης σε θέματα πολιτών, που 

κυμαίνονται από την προστασία του πολίτη 

στην ανθρωπιστική βοήθεια, διαχείριση 

των συνόρων ή διατήρηση της ειρήνης και 

σταθεροποίηση μετά από κρίση, 

συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων, 

της οικοδόμησης της ειρήνης και της 

διαμεσολάβησης.  

Συνολικός Προϋπολογισμός: €42,170,000 

Προθεσμία: 27 Aυγούστου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h

2020-bes-2015.html 

(β) Καινοτόμα Πιλοτικά Έργα Fast Track 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά καινοτόμα 

πιλοτικά έργα που υλοποιούνται με τη 

διαδικασία Fast Track to Innovation.  

 

 

 
 

On the other hand this call focuses on new 

technologies, capabilities and solutions which 

are required to support the Union's external 

security policies in civilian tasks, ranging from 

civil protection to humanitarian relief, border 

management or peace-keeping and post-

crisis stabilisation, including conflict 

prevention, peace-building and mediation.  

Call Total Budget: €42,170,000.  

Deadline: 27 August 

Information: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h

2020-bes-2015.html 

(b) Fast Track to Innovation Pilot 

The FTI pilot supports projects undertaking 

innovation from the demonstration stage 

through to market uptake, including stages 

such as piloting, test-beds, systems 

validation in real world/working conditions, 

validation of business models, pre-normative 

research, and standard-setting. It targets 

relatively mature new technologies, concepts, 

processes and business models that need a 

last development step to reach the market 

and achieve wider deployment. 

Call Total Budget: €100,000,000. 

Deadline: 1 September 

Information: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h

2020-ftipilot-2015-1.html#tab1 

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

4       

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   

No 62/63         8-9/2015 

 



 5 

 
 

Η καινοτομία Fast Track to Innovation έχει 

ως στόχο να επιταχύνει τη διαδικασία 

εμπορευματοποίησης, παρέχοντας ευκαι-

ρίες χρηματοδότησης μέσω ενός ανοικτού 

και ευέλικτου συστήματος που ενθαρρύνει 

τις ιδέες που πηγάζουν από κάτω προς τα 

πάνω σε καινοτόμες περιοχές της 

Ευρώπης.  

Συνολικός Προϋπολογισμός: €100,000,000 

Deadline: 1 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h

2020-ftipilot-2015-1.html#tab1 

 

3. ERASMUS+ 
 

Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό 

την περίοδο 2014-2020.  

Οι τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων αφορούν, μεταξύ άλλων, το 

εξής θεματικό πεδίο: 

Βασική Δράση 2 (KA2) –Συνεργασία για την 

καινοτομία και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών 

Ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της 

νεολαίας υποστηρίζει Έργα με στόχο:  

α) την  ενίσχυση της συνεργασίας και των 

ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας˙  

β) τη βελτίωση της ποιότητας και αναγνώ- 

3. ERASMUS+ 

 

Erasmus+ is the new EU Programme for 

Education, Training, Youth and Sport for 

2014-2020. It aims at boosting skills and 

employability, and modernizing Education, 

Training and Youth work. Overall the 

programme is aimed at supporting the 

development of actions, cooperation and 

tools linked to the objectives of the Europe 

2020 strategy and its flagship initiatives. 

Call: Key Action 2-Cooperation for Innovation 

and the Exchange of Good Practices 

Capacity building in the field of youth 

supports projects aiming to: 

a) foster cooperation and exchanges in the 

field of youth between Programme Countries 

and Partner Countries from different regions 

of the world; 

b) improve the quality and recognition of 

youth work, non-formal learning and 

volunteering in Partner Countries and enhance 

their synergies and complementarities with 

other education systems, the labour market 

and society; 

c) foster the development, testing and 

launching of schemes and programmes of 

non-formal learning mobility at regional level; 

d) promote transnational non-formal learning 

mobility between Programme and Partner 

Countries. 
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ριση της εργασίας των νέων, της μη 

τυπικής μάθησης και τον εθελοντισμό στις 

χώρες εταίρους και την ενίσχυση των 

συνεργειών και τη συνάφεια τους με άλλα 

εκπαιδευτικά συστήματα, την αγορά 

εργασίας και την κοινωνία˙ 

γ) τη συμβολή στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και 

την έναρξη σχεδίων και προγραμμάτων μη 

τυπικής μαθησιακής κινητικότητας σε 

περιφερειακό επίπεδο˙ 

δ) την προώθηση διακρατικών μη τυπικών 

μαθησιακών κινητικοτήτων μεταξύ του 

προγράμματος και στις χώρες των 

εταίρων. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €171,700,000. 

Προθεσμία: 2 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014/34

4/10&from=EN 

4. LIFE 
 

Το νέο «Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον 

και τη Δράση για το Κλίμα» έχει κοινοτικό 

προϋπολογισμό €3.4 δις για τη στήριξη 

περιβαλλοντικών έργων που υλοποιούνται 

από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την 

περίοδο 2014-2020. Η τρέχουσα 

πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και για τα 

δύο υπο-προγράμματα του LIFE 

(Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα). 

 

 
 

 

Call Total Budget:  €171,700,000. 

Deadline: 2 September 

Information: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014/34

4/10&from=EN 

 

4. LIFE 
 

The new “LIFE Programme for the Environment 

and Climate “ has a budget of EU €3.4 billion 

for environmental projects carried out by 

public or private bodies, 2014-2020. 

The call covers proposals for both LIFE sub-

programmes (Environment and Climate 

Action).  

For the sub-programme for Environment, this 

call will cover action grants "Traditional" 

projects, Preparatory projects, Integrated 

projects, Technical Assistance projects and 

Capacity Building projects.  

For the sub-programme for Climate Action, 

this call will cover action grants only for 

"Traditional" projects and Capacity Building 

projects (the other types will be covered from 

2015 onwards). 

"Traditional" projects may be best-practice, 

demonstration, pilot or information, 

awareness and dissemination projects (ie 

similar to LIFE+ Nature, Biodiversity, 

Environment and Information projects), 

depending on the priority area.  
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Για το υποπρόγραμμα για το περιβάλλον, η 

παρούσα πρόσκληση θα καλύψει 

επιχορηγήσεις για «παραδοσιακά» έργα, 

προπαρασκευαστικά έργα, Ολοκληρωμένα 

(integrated) έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας 

και για έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων.  

Για το υποπρόγραμμα για την Κλιματική 

Δράση, η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει 

τις επιχορηγήσεις δράσης μόνο για 

"Παραδοσιακά" έργα και έργα ενίσχυσης 

των ικανοτήτων (οι άλλοι τύποι θα 

καλυφθούν από το 2015 και μετά). 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €56,670,000 

Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες: 

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

/life2015/index.htm 

 

5. Βραβείο για Προσβάσιμες Πόλεις 

2016 

 

Από το 2010, το βραβείο Access City Award 

επιβραβεύει τις πόλεις για το έργο τους 

στην προσπάθεια επίτευξης ενός πιο 

προσβάσιμου περιβάλλοντος σε όλους τους 

τομείς της ζωής, δημιουργώντας πόλεις 

χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμες για 

όλους. Κάθε χρόνο παρουσιάζονται 

εξαιρετικά παραδείγματα έργων, τα οποία 

αποδεικνύουν τον ενθουσιασμό και την 

αφοσίωση πόλεων από ολόκληρη την ΕΕ 

στην προσπάθεια διευκόλυνσης της 

προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία 

και ηλικιωμένους. Τα τελευταία πέντε 

χρόνια, περισσότερες από 200 πόλεις 

έχουν υποβάλει υποψηφιότητες για το 

βραβείο. Τα έργα που παρουσιάζονται από 

τις  πόλεις  παρέχουν  πληθώρα  ιδεών που  

Call Total Budget: €56,670,000 

Deadline: 15 September 

Information: 

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

/life2015/index.htm 

 

5. Access City Award 2016 

 

Since 2010, the Access City Award rewards 

cities over 50,000 inhabitants for their work 

to achieve more accessible environments in all 

areas of life, making cities more inclusive and 

accessible to all. Every edition shows good 

examples of projects, demonstrating the 

enthusiasm and commitment of cities across 

the EU in facilitating accessibility for disabled 

and older people. In the last five years, over 

200 cities have applied for the award. Projects 

presented by cities provide a wealth of ideas 

for making cities better places to live for all. 

Awards will be handed out to five EU cities at 

a ceremony taking place during the annual 

European Day of People with Disabilities 

Conference in Brussels on 7 December 2015. 

The winning cities will be awarded for their 

efforts to make it easier for the disabled and 

older people to gain access to public and 

private areas such as housing, children’s play 

areas, work environments, public transport, 

communication technologies. 
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προωθούν τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής για το σύνολο των πολιτών. 

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε πέντε 

πόλεις της ΕΕ με πληθυσμό άνω των 50.000 

κατοίκων σε μια τελετή κατά την ετήσια 

διάσκεψη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

ημέρας των ατόμων με αναπηρία που θα 

πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 7 

Δεκεμβρίου 2015. Οι νικήτριες πόλεις θα 

βραβευτούν για τις προσπάθειές τους να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με 

αναπηρία και των ηλικιωμένων σε 

δημόσιους χώρους, όπως οι εγκαταστάσεις 

στέγασης, οι χώροι παιχνιδιού, το 

εργασιακό περιβάλλον, οι δημόσιες 

συγκοινωνίες, οι τεχνολογίες επικοινωνιών. 

 

Ο διαγωνισμός παρέχει επίσης μια 

μοναδική ευκαιρία στις δημόσιες αρχές να 

εξετάσουν τα υπέρ και τα κατά των 

πόλεών τους από πλευράς 

προσβασιμότητας και να προβούν στις 

κατάλληλες βελτιώσεις. Το βραβείο Access 

City Award περιλαμβάνει ένα πολύ ευρύ 

φάσμα καλυπτόμενων πρωτοβουλιών και 

πολιτικών: από πολιτικές για τις 

προσβάσιμες εγκαταστάσεις στέγασης, 

έως τους χώρους παιχνιδιού, τους χώρους 

εργασίας και τις δημόσιες μεταφορές, κάθε 

πτυχή της ζωής στην πόλη θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τις δημογραφικές 

μεταβολές. 

Προθεσμία: 10 Σεπτεμβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=e

l&catId=89&newsId=2237&furtherNews=yes 

 

 
The Award is part of the EU's wider efforts to 

create a barrier-free Europe. Improved 

accessibility helps remove the too many 

barriers that people with disabilities still face 

in their daily life: using transports, accessing 

information, or living independently. There 

are around 80 million people with disabilities 

in the EU. As the EU population ages, this 

number will grow. It has consequently 

become increasingly important to create 

environments within which people can live 

independently and with dignity throughout 

their lives. The European prize for making 

cities more accessible to people with 

disabilities and older people recognises 

outstanding efforts by cities that have worked 

towards achieving this goal. The competition 

also provides a golden opportunity for public 

authorities to look at the pluses and minues 

of their city in terms of accessibility and take 

action to improve. The Access City Award 

illustrates a very wide range of initiatives and 

policies covered: from policies on accessible 

housing, to children’s play areas, workplaces 

and public transport information; every aspect 

of city life needs to take account of the 

changing demographics 

Deadline: 10 September 

Information: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=e

l&catId=89&newsId=2237&furtherNews=yes 
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6. Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων 

Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή 
 

Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των 

Δημάρχων για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (Mayors Adapt - «Οι 

Δήμαρχοι προσαρμόζονται») –συστάθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο 

του 2014 για να κινητοποιήσει τις πόλεις 

στην ανάληψη δράσης για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή. Η πρωτοβουλία 

Mayors Adapt προσφέρει στις ευρωπαϊκές 

πόλεις την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε 

μια σειρά ανταλλαγών προκειμένου να 

ενισχυθούν οι δυνατότητες και οι γνώσεις 

των στελεχών των δημοτικών αρχών για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής.  

Οι  επισκέψεις αδελφοποίησης των πόλεων 

θα συνδέσουν 10 ευρωπαϊκές πόλεις που 

μόλις ξεκινούν τις δράσεις προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή (learning cities) με 10 

πόλεις, οι οποίες διαθέτουν επιτυχημένες 

στρατηγικές για τη διασφάλιση της 

ανθεκτικότητας των περιοχών τους (mentor 

cities). Ο στόχος αυτών των ανταλλαγών 

είναι να επιτρέψει στα στελέχη των 

τοπικών αρχών να δημιουργήσουν 

μακροπρόθεσμες συνεργασίες με 

συναδέλφους τους από άλλες ευρωπαϊκές 

πόλεις, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 

παρόμοια προβλήματα ή υλοποιούν 

παρεμφερείς πολιτικές για το περιβάλλον. 

Προθεσμία: 24 Αυγούστου 

Πληροφορίες: 

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

twinning/ 

6. City Twinning-Mayors Adapt 
 

Mayors Adapt is offering cities across Europe 

the opportunity to take part in peer-to-peer 

exchanges that aim to increase municipalities’ 

capacity and knowledge to adapt to climate 

change.  

 
The twinning visits will connect 10 cities that 

are starting their adaptation work to 10 

mentor municipalities that have already 

developed successful strategies to make their 

territories more resilient. The learning 

municipality will travel to the mentor to 

understand how the latter tackled the climate 

hazards. The goal of these exchanges is to 

allow local authorities to learn from their 

peers and foster the creation of long-term 

connections between European cities facing 

comparable climate risks or implementing 

similar approaches.  

 

 
 

Learning and mentor cities will be matched 

one-to-one with regards to climate and 

geographic features, socio-economic and 

institutional context, and adaptation 

knowledge. 

 

Deadline: 24 August 

Information: 

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

twinning/ 
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Επιχειρησιακός και 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 

Business & Development Planning 
 

 
 

Σχέδιο Αναβάθμισης της Διεθνούς 

Εικόνας ενός Δήμου 

 

Ένα σχέδιο αναβάθμισης της διεθνούς 

εικόνας ενός δήμου εξετάζει όλες τις 

παραμέτρους της διεθνούς δράσης του με 

συντονισμένο τρόπο, αποτυπώνοντας μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική που θα καθιστά 

κάθε τομεακή πρωτοβουλία σημαίνουσα 

και συναφή με το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα του ΟΤΑ και θα του επιτρέπει 

να έχει διεθνή παρουσία με μεγαλύτερο 

αντίκτυπο. Επομένως, ένα τέτοιο σχέδιο 

αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, λειτουργώντας 

καταλυτικά στους εξής τομείς: 

 Την οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. 

 Την ενίσχυση της τοπικής αρχής. 

 Τη βελτίωση της τοπικής 

διακυβέρνησης και των σχέσεων 

μεταξύ της τοπικής αρχής, των 

τοπικών φορέων και της κοινωνίας 

πολιτών. 

 Τη διεθνή εξωστρέφεια και την 

επιμόρφωση των πολιτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα τέτοιο σχέδιο θα 

πρέπει να ειδωθεί ως μια τοπική υπόθεση, 

και όχι απλώς αποκλειστικά έργο της 

τοπικής αρχής. Ο σχεδιασμός και η 

κατάρτισή του απαιτεί τη συμμετοχή 

διευθύνσεων του δήμου και των εταίρων 

από την τοπική κοινωνία, την περιφέρεια, 

την κεντρική διοίκηση και τα όργανα της ΕΕ. 

International Profile-Raising Plan 
 

An international profile-raising plan examines 

all aspects of the municipality’s external 

action in a co-ordinated manner, identifying 

an integrated strategy that will make every 

sectorial initiative meaningful and consistent 

and which will enable the municipality to work 

towards establishing an international 

presence with greater impact. An international 

profile-raising plan is, therefore, a useful tool 

drawn up for the purpose of directly 

influencing four central aspects: 

 The economic, social and cultural 

growth of the area. 

 The strengthening of the local 

authority. 

 Improved local governance and 

relations between the local authority, 

local stakeholders and civil society. 

 Exposing citizens to the international 

dimension and educating them in it. 

In view of this, an international profile-raising 

plan must be seen as a citywide initiative, not 

just as a local authority project. So, the 

drafting and implementation of a strategic 

document of this nature requires the 

participation of the various departments in 

the local authority and the involvement of 

local stakeholders, civil society and citizens. 

At the same time, other local authorities and 

supra-municipal, central and even European 

government bodies can be key partners in 

drawing up international plans and putting 

them into action.  
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 

The Voice of E.G.T.C.s 
 

 
 

Οι ΕΟΕΣ και το Πρόγραμμα 

Διαπεριφερειακής Συνεργασίας 

INTERREG 

Το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών και 

Δημόσιας Διοίκησης φιλοξένησε πρόσφατα 

εργαστήριο  με θέμα το Interreg για τους 

ΕΟΕΣ. Η Γραμματεία του INTERACT εξήγησε 

τους μηχανισμούς της ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας και μερικά μυστικά 

για την προετοιμασία επιτυχημένων έργων 

στο INTERREG V.  Από την πλευρά τους 

αρκετοί ΕΟΕΣ παρουσίασαν τις εμπειρίες 

τους από την υλοποίηση των έργων 

εδαφικής συνεργασίας. Τα κυριότερα 

προβλήματα εντοπίστηκαν στο γεγονός ότι 

οι ΕΟΕΣ έχουν ενιαία νομική 

προσωπικότητα, μία έδρα και ένα μοναδικό 

ΑΦΜ. Για παράδειγμα, τίθεται ζήτημα αν η 

έδρα ενός ΕΟΕΣ βρίσκεται εκτός της 

επιλέξιμης εδαφικής επικράτειας ενός 

προγράμματος˙ υπάρχει πρόβλημα αν το 

ΑΦΜ ενός ΕΟΕΣ ανήκει σε μη επιλέξιμη 

χώρα˙ και τέλος, δημιουργείται σύγχυση με 

τις διαφορές του ποσοστού της κοινοτικής 

συνδρομής από χώρα σε χώρα με 

αποτέλεσμα η επιλογή της έδρας ενός ΕΟΕΣ 

να καθορίζεται από αυτό. 

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να υπάρχουν 

ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των 

ΕΟΕΣ και των Γραμματειών των 

προγραμμάτων, στα οποία προτίθενται να 

υποβάλουν πρόταση. 

Πληροφορίες: 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Page

s/workshop-interact-madrid-2015.aspx 

The EGTCs  

and the new INTERREG examined 

 

The Spanish Ministry of Finance and Public 

Administrations hosted a seminar about 

“Interreg for European Groupings of Territorial 

Cooperation”. In this meeting, members of the 

INTERACT secretariat explained the mecha-

nisms of European Territorial Cooperation and 

gave tips about how to prepare successful 

projects in INTERREG V.  

Several EGTCs presented their experience. 

The participants pointed out three important 

issues that can rise when submitting a 

project. First, the territories of many of the 

EGTCs spread totally or partially over the 

territory of several programmes. Therefore, 

there might be problems when the 

headquarters of the EGTC are located out of 

this territory. Second, the problem of the 

location of the headquarters is linked to the 

single VAT number. In practice, the ETC 

programmes use online forms, rejecting the 

applications when the headquarters of the 

applicant or the VAT number correspond to a 

non-eligible country. Finally, third, the fact 

that an EGTC is a single entity and operates in 

two or more countries can also lead to 

confusion in case of different co-funding 

rates in each of the Member States. In general, 

it is essential to maintain open channels of 

communication between the EGTCs and the 

secretariats of the programmes. 

Information: 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Page

s/workshop-interact-madrid-2015.aspx 
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    Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 

European Programmes 

EU funded Projects of Greek Local 

Authorities 

Δήμος Σερρών 

«Δημοκρατική Ιδιότητα και 

Συμμετοχή στις Δημοκρατικές 

Διαδικασίες και στα Κοινά» (DOCPIE) 

(Ευρώπη για τους Πολίτες)  

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο 

εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών και του 

Ομίλου Ουνέσκο Σερρών με τίτλο: 

«Περιφερειακή ανάπτυξη και συμμετο-

χικότητα πολιτών στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης», το οποίο  

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Ευρώπη για 

τους Πολίτες, 2014-2020’. Περισσότεροι 

από 170 συμμετέχοντες από την Ελλάδα 

και 13 ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες 

παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια δύο 

ημερών, εργαστήρια και ομιλίες και 

γνώρισαν πετυχημένες πρακτικές με θέμα 

την ανάπτυξη των πόλεων και των 

περιφερειών αλλά και την ενθάρρυνση 

συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. 

 

 

 

Πληροφορίες:  

κα Α. Τσαΐρα, Project Manager 

Ε-mail: anta.tsaira@gmail.com 

Ιστοσελίδα: http://www.serresforunesco.org/ 

 

Municipality of Serres 

«Democratic Qualification and 

participation in democratic and civic »  

(Εurope for Citizens)  

 

The two-day event organized by the 

Municipality of Serres in collaboration with the 

UNESCO Club of Serres on the 

theme: "Regional development and 

participatory citizens in the European Union"  

took place with great success in the 

framework of the ‘Europe for Citizens, 2014-

2020’. More than 170 participants from 

Greece and 13 other European countries 

attended workshops for citizens, speeches 

and shared best practices on city development 

and the encouragement of civic participation. 

During project implementation the 

participants aim to: 

a) to research current trends and opinions on 

the European Union and its future in various 

groups - goals, including students and older 

ages; 

b) to inform citizens about European 

citizenship; 

c) to sensitize the participants on active 

citizenship and volunteering; 

d) to build bridges of cooperation between 

the cities participating in the program. 

Information: 

Μs A. Tsaira, Project Manager 

Ε-mail: anta.tsaira@gmail.com 

Website: http://www.serresforunesco.org/ 
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Δήμος Χερσονήσου 

«E2STORMED» 

 (Πρόγραμμα MED) 

 

Με τη συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου  

ολοκληρώθηκε με επιτυχία το  ευρωπαϊκό 

έργο E2STORMED «Improvement of Energy 

Efficiency in the Water Cycle by the Use of 

Innovative Storm Water Management in Smart 

Mediterranean Cities – Βελτίωση της 

Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του 

Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών 

στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε 

Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις», που 

χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων MED της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση 

της έρευνας αλλά και της εφαρμογής 

καινοτόμων τεχνολογιών στις Μεσογειακές 

χώρες.   

 
Το έργο E2STORMED επικεντρώθηκε στην 

εξοικονόμηση ενέργειας στον κύκλο του 

νερού μέσω της εφαρμογής πρότυπων 

αειφόρων συστημάτων διαχείρισης 

όμβριων υδάτων (SuDS). Η πρακτική 

εφαρμογή έγινε με την χρήση ενός 

διαχειριστικού εργαλείου το οποίο ελέγχει 

σενάρια διαχείρισης όμβριων με στόχο την 

αξιολόγηση των πρότυπων πρακτικών και 

τη βελτίωση της λειτουργίας τους. 

Πληροφορίες:  

Δήμος Χερσονήσου 

Υπόψιν κκ. Ε. Ανδριανού & Τ.Καρπαθιωτάκη 

Ε-mail: e.andrianou@hersonisos.gr & 

t.karpathiotaki@hersonisos.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.e2stormed.eu/ 

Municipality of Hersonisos 

«E2STORMED »  

(MED Programme)  

 

The project titled E2STORMED (Improvement 

of Energy Efficiency in the Water Cycle by the 

Use of Innovative Storm Water Management in 

Smart Mediterranean Cities) was recently 

concluded with the participation of the 

Municipality of Hersonissos. 

 

 

The project faces the challenge of reducing 

energy consumption to make our cities more 

sustainable. E²STORMED aims to improve 

energy efficiency in the urban water cycle and 

in buildings by promoting the use of 

innovative storm water solutions such as 

Sustainable Drainage Systems (SuDS) in MED 

cities. 

 

  

 

The E²STORMED Decision Support Tool is a 

software set to support the decision-making 

process in urban stormwater management. 

Information: 

Municipality of Hersonisos 

Attn: Ms  E.Andrianou & Ms T.Karpathiotaki 

Ε-mail: e.andrianou@hersonisos.gr & 

t.karpathiotaki@hersonisos.gr 

Website: http://www.e2stormed.eu 
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Ευρώπη για τους Πολίτες 

2014-2020 

Europe for Citizens 2014-2020 

 

 

Eπιλογή Έργων στο πλαίσιο των 

Δικτύων Πόλεων 

 

To Σκέλος 2 Μέτρο 2.2 ‘Δίκτυα Πόλεων’  

υποστηρίζει δήμους και ενώσεις τους που 

εργάζονται σε ένα κοινό θέμα 

μακροπρόθεσμα με την προοπτική να 

συστήσουν δίκτυα πόλεων προκειμένου η 

συνεργασία τους να γίνει περισσότερο 

βιώσιμη. 

  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Εκτελεστικός 

Οργανισμός για τα Οπτικοακουστικά Μέσα 

και την Εκπαίδευση δέχθηκε 164 αιτήσεις 

επιδότησης για την προθεσμία της 2ας 

Μαρτίου 2015. Το αιτούμενο συνολικό ποσό 

ανήλθε στα 19.625.000€ (119.665€ μ.ο.). Η 

γεωγραφική κάλυψη των αιτούντων έδειξε 

ότι 25 χώρες συμμετείχαν στην επιλογή. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός των αιτήσεων 

προήλθε από την Ιταλία (24%), την 

Ουγγαρία (16%), τη Σλοβακία (6%) και την 

Ελλάδα (6%). Η Επιτροπή  υπογράμμισε τη 

συνεχή αύξηση των έργων διευρυνόμενων 

και ισχυρών συμπράξεων. 

Πληροφορίες: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens/selection-results/strand-2-measure-

22-networks-towns-deadline-2-march-

2015_en 

 

Selected projects 

within the Networks of Towns 

Measure 

 

Funded projects within the Strand 2 Measure 

2.2 – "Networks of Towns" provide support to 

municipalities and associations working 

together on a common theme in a long term 

perspective, and wishing to develop networks 

of towns to make their cooperation more 

sustainable. Within the framework of Strand 2 

Measure 2.2 - Networks of Towns Round 1 

(March 2015), the EACEA - Unit C1 Europe for 

Citizens received 164 grant requests. All 164 

were eligible. The total grant request for all 

submitted applications was € 19.625.000 with 

the average grant requested being € 119.665. 

The geographical spread of applicants shows 

that 25 countries participated in this 

selection.  The greatest number of 

applications comes from Italy (24%), Hungary 

(16%), Slovakia (6%) and Greece (6%). The 

Committee pointed out the constant increase 

of projects representing large and strong 

partnerships. 
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Εκδηλώσεις-Συνέδρια  

(Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

International and 

European Conferences 

 

Η Ιδανική Πόλη:  

Μεταξύ Μύθου και Πραγματικότητας 

(Ουρμπίνο, 27-29 Αυγούστου) 

 

Η Ερευνητική Επιτροπή 21 για την 

Κοινωνιολογία της Αστικής και 

Περιφερειακής    Ανάπτυξης   της  Διεθνούς 

 

Κοινωνιολογικής Ένωσης διερευνά τις 

τρέχουσες διαρθρωτικές αλλαγές και τον 

τρόπο με τον οποίο η κρίση έχει επηρεάσει 

τις σύγχρονες πόλεις. 

Πληροφορίες: 

http://www.rc21.org/en/conferences/urbino2

015/ 

Έξυπνες Χώρες & Πόλεις 

(Παρίσι, 1-3 Σεπτεμβρίου) 

 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών 

και   του   Υπουργείου    για   τις   Ψηφιακές 

 

 

 

Τεχνολογίες της Γαλλίας πραγματοποιείται 

η σύνοδος για τις έξυπνες πόλεις.  

Πληροφορίες: 

http://s3cparis.com/ 

The Ideal City: between Myth and 

Reality 

(Urbino, 27-29 August) 
 

Research Committee 21 on Sociology of Urban 

and Regional Development of the 

International     Sociological   Association   will 

 
explore the current urban structural changes 

and how the crisis affects modern cities. 

Information: 

http://www.rc21.org/en/conferences/urbino2

015/ 

Smart Countries & Cities Congress 
 (Paris, 1-3 September) 

 

Under the patronage of France’s Ministry 

Foreign  Affairs  Minister  Laurent  Fabius and 

 

 

Secretary of State for Digital Madam Axelle 

Lemaire the congress for smart countries and 

cities will be held in Paris. 

Πληροφορίες: 

http://s3cparis.com/ 
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RE-CITY 2015 

(Τάμπερε, 3-4 Σεπτεμβρίου) 
 

Η 1η Διεθνής Διάσκεψη για την Ανάπλαση 

της Πόλης 2015 παρουσιάζει μια σειρά 

εργαστηρίων που θα επιτρέψουν σε 

ερευνητές και στελέχη διοικήσεων σε 

διάφορα πεδία όπως ο αστικός 

σχεδιασμός, η αρχιτεκτονική, ο συγκοινωνι- 

 

ακός σχεδιασμός και οι υπηρεσίες 

εφοδιασμού, η ιστορία των πόλεων, τα 

οικονομικά και οι επιχειρήσεις κτλ. 

Εκτιμάται ότι οι συζητήσεις αυτές θα 

επηρεάσουν ενδεχομένως τις διαδικασίες 

αστικών αναπλάσεων σε αρκετές χώρες. 

Πληροφορίες: 

http://www.recity2015.com/ 

 

6η Σύνοδος Πόλεων 

(Τελ Αβίβ, 7-8 Σεπτεμβρίου) 

 

Η ετήσια σύνοδος των πόλεων σκοπεύει να 

καλύψει θεματικές όπως η προώθηση της 

τεχνολογικής και εμπορικής καινοτομίας 

στον ιδιωτικό τομέα μέχρι και τη μετατρο- 

 

  

  

 RE-CITY 2015 

(Tampere, 3-4 September) 

 

Re-City 2015 presents series of courses and 

workshops which would enable researchers 

and   practitioners  in  various  fields  such  as 

 

  
urban planning, architecture, traffic planning 

and logistics, urban history, economics and 

business, political sciences, social sciences 

and humanities to enhance their proficiency 

and knowledge. Because of this it may also 

influence on the processes of urban 

regeneration in many countries. 

Information: 

http://www.recity2015.com/ 

 

6th Cities Summit  

(Tel Aviv, 7-8 September) 

 

From promoting technological and 

commercial innovation in the private sector, 

to turning City Hall itself into a center of 

ongoing excellence, the annual Cities Summit 

aims to address all of the crucial factors  that 
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πή του δημαρχείου σε κέντρο συνεχούς 

αριστείας καθώς και όλους τους κρίσιμους 

παράγοντες που αντιμετωπίζουν οι 

τοπικές διοικήσεις στο σημερινό 

πολύπλοκο ψηφιακό κόσμο. 

Πληροφορίες: 

http://citiestelaviv.evolero.com/2015/about-

cities-summit 

 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 

Ετήσια Συνάντηση 2015 

(Λουξεμβούργο, 15-16 Σεπτεμβρίου) 

 

Η ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με τις Διαχειριστικές Αρχές των 

προγραμμάτων της ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας αφορά τα πιο κρίσιμα θέματα 

 

 
 
 

που σχετίζονται με την υλοποίηση των 

προγραμμάτων 2014-2020, λαμβάνοντας 

υπόψη των προϋποθέσεων του στόχου της 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Την 

ετήσια συνάντηση θα ακολουθήσει 

συνέδριο για τα 25 χρόνια του 

προγράμματος INTERREG.  

Πληροφορίες: 

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/ETC2015

/start 

 

are facing urban administrators in today's 

complex digital world. 

Πληροφορίες: 

http://citiestelaviv.evolero.com/2015/about-

cities-summit 

 

European Territorial Cooperation 

Annual Meeting 2015 

 (Luxembourg, 15-16 September) 

 

The 2015 annual meeting of the Commission 

and the Managing authorities of the European 

territorial cooperation programmes will 

address the most acute issues relating to the 

 

implementation of the 2014-2020 

programmes taking into account the specific 

requirements of the European territorial 

cooperation goal. This annual meeting will be 

followed by the conference celebrating 25 

years of INTERREG in the same venue 

 

Information: 

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/ETC2015

/start 
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Συνέδριο για τις Ευρωπαϊκες 

Μεταφορές 

(Φρανκφούρτη, 28-30 Σεπτεμβρίου) 

 

Η Ένωση για τις Ευρωπαϊκές Μεταφορές 

διοργανώνει το 43ο Συνέδριο για τις Ευρω- 

 

 
παϊκές Μεταφορές, συγκεντρώνοντας 

εκπροσώπους από την έρευνα, την 

πολιτική, τη διοίκηση και την αγορά. 

Πληροφορίες: 

http://etcproceedings.org/ 

Μετάβαση προς Αειφόρο και 

Βιώσιμο Αστικό Μέλλον 

(Βρυξέλλες, 29-30 Σεπτεμβρίου) 

 

Η Κοινή Προγραμματική Πρωτοβουλία 

Αστική Ευρώπη εκπόνησε ένα στρατηγικό 

ερευνητικό και καινοτόμο θεματολόγιο, 

φιλοδοξώντας να θέσει ένα νέο αστικό 

ερευνητικό και καινοτόμο παράδειγμα. Η εν 

λόγω Πρωτοβουλία διαχειρίζεται την πο- 

 

λυπλοκότητα της αστικοποίησης, 

γεφυρώνοντας το καινοτόμο χώρο από την 

στρατηγική έρευνα μέχρι την υλοποίηση. 

Προωθεί νέους τρόπους για τη διευκόλυνση 

της αστικής μετάβασης προς αειφόρες, 

ανθεκτικές και βιώσιμες αστικές περιοχές.  

Πληροφορίες: 

http://jpi-urbaneurope.eu/jpi-urban-europe-

announces-high-profile-event-brussels-29-

30-september-2015/ 

European Transport Conference 

(Frankfurt, 28-30 September) 

 

The Association for European Transport is 

pleased  to  announce   the    43rd     European 

 

Transport Conference connecting the worlds 

of research, consultancy, policy and practice. 

Information: 

http://etcproceedings.org/ 

 

Transition towards sustainable and 

liveable urban futures  

(Brussels, 29-30 September) 

 

The Joint Programming Initiative (JPI) Urban 

Europe has developed a Strategic Research 

and Innovation Agenda (SRIA) with the 

ambition to  set  a  scene  for  and  ensure  its  

 

 
 

contribution to a new urban research and 

innovation paradigm. The SRIA tackles the 

complexity of urbanisation by bridging the 

innovation space from strategic research to  

implementation. It promotes new ways to 

facilitate urban transition towards sustainable, 

resilient and liveable urban areas. 

Information: 

http://jpi-urbaneurope.eu/jpi-urban-europe-

announces-high-profile-event-brussels-29-

30-september-2015/ 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 

European Affairs 

 

Εδαφική Ατζέντα 2000 στην Πράξη 
 

Μια νέα μελέτη αναλύει 21 περιπτώσεις 

έργων τοπικής ανάπτυξης από ολόκληρη 

την Ευρώπη με διαφορετικές θεματικές η 

καθεμιά και σε διαφορετικές γεωγραφικές 

κλίμακες. Η μελέτη δείχνει ότι μια 

τοποκεντρική προσέγγιση ήδη εφαρμόζεται 

στη πολιτική συνοχής της ΕΕ, αποδίδοντας 

χειροπιαστά αποτελέσματα. Το πιο 

σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την 

ανωτέρω ανάλυση είναι ότι, πριν από 

οτιδήποτε  άλλο,   χρειάζεται   μια     ριζική 

 

αλλαγή της νοοτροπίας εκείνων που 

λαμβάνουν τις αποφάσεις. Μέσα από την 

εξέταση ενός αριθμού καθημερινών 

παραδειγμάτων , η εν λόγω μελέτη 

συνεισφέρει στην ευρύτερη υλοποίηση 

αυτής της ατζέντας. Τα στοιχεία αυτών 

των περιπτώσεων αναδεικνύουν τα 

πλεονεκτήματα αλλά και τις προκλήσεις 

αυτών των προσεγγίσεων και αιτιολογούν 

το λόγο για τον οποίο αποτελούν 

παράγοντα επιτυχίας αυτής της ατζέντας. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cf

m/en/newsroom/news/2015/05/quality-of-

public-administration-a-toolbox-for-

practitioner 

 

Territorial Agenda 2000 In Practice 
 

A new study analyses 21 cases from all over 

Europe, with different thematic foci and on 

different geographical scales. It shows that a 

place-based approach is already being 

applied in Cohesion Policy and that this can 

give tangible results.  

The most important lesson from this analysis 

is that before anything else a, sometimes 

rather drastic, change in the mind-set of 

decision makers is needed. Through the 

illustration of a number of real life examples 

putting in practice the principles of a place-

based approach, the present study 

contributes to the wider implementation of 

this agenda. Evidence collected shed light on 

advantages but also challenges of such 

approaches and discusses why, together with 

its constituting features, it proved to be a key 

success factor for the initiative considered. 

Information: 

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

policy/what/territorial-

cohesion/territorial_agenda_2020_practice_re

port.pdf 
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Αστικό Θεματολόγιο της ΕΕ: 

Αποτελέσματα της Διαβούλευσης 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε 

πρόσφατα τα αποτελέσματα της 

διαβούλευσης για το αστικό θεματολόγιο 

της ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2ου 

Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τις Πόλεις. Τα 

αποτελέσματα της διαβούλευσης δείχνουν 

 

ότι η Ευρώπη μπορεί να συνδράμει τις 

πόλεις για να αντιμετωπίσουν κοινές 

προκλήσεις και αντίστοιχα οι τοπικές 

αρχές να συνεισφέρουν στην υλοποίηση 

των προτεραιοτήτων της Επιτροπής, όπως 

ανθεκτική ενεργειακή Ένωση με 

μακροπρόθεσμη πολιτική για την κλιματική 

αλλαγή. Επίσης, η διαβούλευση έδειξε ότι 

υπάρχει ξεκάθαρο αίτημα των 

ενδιαφερόμενων φορέων για μεγαλύτερο 

συντονισμό όλων των κοινοτικών πολιτικών 

που έχουν αστική διάσταση. Σε αυτή τη 

βάση, η Επιτροπή πρότεινε την εξής 

προσέγγιση: 

1. Επικέντρωση σε συγκεκριμένες 

προτεραιότητες προκειμένου να επέλθουν 

αποτελέσματα, όπως οι έξυπνες πόλεις. 

2. Εφαρμογή καλύτερων εργαλείων 

νομοθέτησης με πιο αποτελεσματικό 

τρόπο, με αξιολόγηση των επιπτώσεων και 

την εμπλοκή των ενδιαφερομένων φορέων. 

3. Καλύτερη συνοχή και συντονισμός των 

κοινοτικών πολιτικών σε σχέση με τις 

πόλεις. 

4. Βελτίωση των  δεδομένων για τις πόλεις, 

τη συγκριτική αξιολόγηση και την 

παρακολούθηση. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsr

oom/consultations/urban-agenda/ 

 

The EU Urban Agenda: Commission 

unveils results of public consultation 
 

Τhe European Commission unveiled the 

results of the public consultation on the EU 

Urban Agenda during the 2nd European 

CITIES Forum. The consultation shows that 

Europe can help cities address common 

challenges and, in turn, contribute to the 

Commission's priorities such as a 

resilient Energy Union with a forward-looking 

climate change policy. The consultation shows 

a clear demand by stakeholders for more 

coordination between all of the EU policies 

with an urban dimension. On the basis of the 

wishes expressed in the public consultation 

the Commission is proposing the following 

approach: 

 

1. Focusing on specific priorities able to deliver 
and show results, such as smart cities. 

2. Applying better regulation tools effectively, 

with reinforced urban impact assessment and 

stronger stakeholder involvement. 

3. Better coherence and coordination of EU 

policies relating to cities, such as the 

European Innovation Partnership on Smart 

Cities (EIP-SCC), the Urban Innovative 

Actions or the European Climate Adaptation 

Platform (Climate ADAPT). 

4. Improved urban intelligence, benchmarking 

and monitoring. 

Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsr

oom/consultations/urban-agenda/ 
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H Mέτρηση της Προσβασιμότητας 

στις Δημόσιες Μεταφορές 
 

Η ταχύτερη και συχνή δημόσια συγκοινωνία 

έχει τεράστιο αντίκτυπο στην τοπική 

οικονομία. Μπορεί να διευρύνει την αγορά 

εργασίας, να προσφέρει περισσότερες 

ευκαιρίες και καλύτερη προσβασιμότητα. 

Αυτά τα οφέλη αντανακλώνται επίσης στην 

αγορά ακινήτων, τα οποία βρίσκονται 

κοντά στις στάσεις του μετρό και στις 

εύκολα προσβάσιμες με μέσα μεταφοράς 

περιοχές. 

  
Το ανωτέρω έντυπο μετρά το βαθμό 

προσβασιμότητας σε δημόσια μέσα 

μεταφοράς με ταυτόσημο τρόπο σε πάνω 

από 100 πόλεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Χρησιμοποιείται μια νέα μεθοδολογία που 

επιτρέπει διακρατικές συγκρίσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τον 

τύπο του μεταφορικού μέσου, καθώς και 

την κατανομή του πληθυσμού και των 

θέσεων απασχόλησης.  

Πληροφορίες: 

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

docgener/work/2015_01_publ_transp.pdf 

 
 

Measuring Access to Public Transport 
 

Rapid and frequent public transport has a big 

impact on urban economies. It can expand 

labour markets, offer more opportunities and 

better accessibility. These benefits are also 

reflected in the real estate market with (much) 

higher prices for houses and offices close to 

metro stations and highly accessible 

locations.  

 

 
 

This paper measures access to public 

transport in an identical manner in over 100 

cities in Europe. It uses new methodology that 

allows for the first time comparisons across 

national boundaries and takes into account 

the frequency and the mode of public 

transport as well as the distribution of 

population and jobs.   

 Information: 

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

docgener/work/2015_01_publ_transp.pdf 
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Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές 

Περιφέρειες 2016: Γλασκόβη, 

Λομπαρδία και Μαγιοπόλσκα 
 

Η Γλασκόβη (Ηνωμένο Βασίλειο), η 

Λομπαρδία (Ιταλία) και η Μαγιοπόλσκα 

(Πολωνία) βραβεύτηκαν πρόσφατα ως οι 

Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες 

για το 2016.  

 

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες κατόπιν εισήγησης επιτροπής 

που αποτελούσαν εκπρόσωποι των 

ευρωπαϊκών θεσμών και των 

επιχειρηματικών ενώσεων, επιλέγοντας τις 

στρατηγικές εκείνων των περιφερειών που 

προωθούν  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

την επιχειρηματικότητα και τη διάδοση της 

καινοτομίας μεταξύ των ΜΜΕ. Από την 

έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας, 15 

περιφέρειες μας έχουν ήδη δείξει ότι 

μπορούν να διαχειριστούν την πρόκληση 

της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και 

ανάπτυξης μέσω της υποστήριξης των 

ΜΜΕ. Αυτή τη χρονιά οι νικήτριες 

περιφέρειες ασπάστηκαν τη σημασία των 

εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων 

(Μαγιοπόλσκα)˙ την ανανέωση των 

παραδοσιακών βιομηχανιών (Λομπαρδία)˙ 

και τη βελτίωση της διακυβέρνησης για τη 

διαχείριση της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας (Γλασκώβη). 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/Europea

n-Entrepreneurial-Regions-2016.aspx 

 

Glasgow, Lombardia and Małopolska 

awarded European Entrepreneurial 

Regions 2016 

 

Glasgow (UK), Lombardia (IT) and Małopolska 

(PL) were awarded as European 

Entrepreneurial Regions (EER) 2016. The 

Award ceremony was held in Brussels after a 

jury, consisting of members from EU 

institutions and business associations, 

selected the regions' strategies as the best to 

promote entrepreneurship and spread 

innovation among small and medium 

enterprises (SMEs). 

 

Since the launch of this initiative, fifteen 

regions have already shown us that they are 

ready to tackle the challenge of creating jobs 

and growth through their support to SMEs. 

This year the winners embraced the 

importance of engaging stakeholders, as seen 

in Małopolska; renewed traditional industries 

in Lombardia; and improved governance to 

steer innovation and entrepreneurship as in 

Glasgow. 

Information: 

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/Europea

n-Entrepreneurial-Regions-2016.aspx 
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Πρόγραμμα ERASMUS για τους 

Ευρωπαϊκούς Δήμους 

 

Η Πορτογαλική κυβέρνηση δημιούργησε το 

πρόγραμμα Erasmus για τους δήμους 

προκειμένου να βοηθήσει  την τοπική 

αυτοδιοίκηση να καινοτομήσει σε ένα εύρος 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της 

υγειονομικής περίθαλψης, των δημοσίων 

μεταφορών ή της διαχείρισης υδάτινων 

πόρων.  

 

 
 

Η πρωτοβουλία αυτή αποβλέπει στη 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 

ανταλλαγών, προσφέροντας στα στελέχη 

της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη την 

Ευρώπη την πιθανότητα να συναντήσουν 

τους συναδέλφους τους για να 

ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σε 

τοπικό επίπεδο και να δημιουργήσουν 

δίκτυα πόλεων. Κάθε ανταλλαγή θα έχει 

διάρκεια 6 εβδομάδων χωρίς να 

συνεπάγεται καμία δαπάνη για την 

οικοδέσποινα πόλη. Το πρόγραμμα θα 

διαρκέσει μέχρι το 2020. 

 

Πληροφορίες: 

 anmp@anmp.pt 

 

 

Become an Erasmus municipality 

 

Τhe Portuguese government created the  

Erasmus- Municipalities  Programme  to  help 

 

 
 

local government to innovate in a wide range 

of services, including healthcare, public 

transport or water management. The initiative 

aims to create a European Exchange Space 

offering local government workers around 

Europe the possibility to meet with their 

counterparts, to exchange local best practices  

 

 

 

and develop city networks. Each exchange will 

last six weeks and will not entail any cost for 

the host. The program will run until 2020. 

 

Information: 

 anmp@anmp.pt 
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Προώθηση της πράσινης και 

αποδοτικής ενέργειας για τις 

περιφέρειες της Ευρώπης 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  εγκαινίασε την 

πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης για την 

ενέργεια, η οποία θα υποστηρίζει 

περιφέρειες και κράτη μέλη ως προς την 

πιο αποτελεσματική χρήση της 

χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για 

την προώθηση της αειφόρου ενέργειας. 

 
Η πλατφόρμα θα βοηθά τις περιφέρειες να 

ανταλλάσσουν τις εμπειρίες και τις 

γνώσεις τους όσον αφορά επενδύσεις στον 

τομέα της αειφόρου ενέργειας και ιδίως 

την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με 

μειωμένη χρήση άνθρακα. 

Υποστηρίζοντας τη βέλτιστη χρήση των 

κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για έργα 

αειφόρου ενέργειας, η πλατφόρμα θα 

συμβάλει άμεσα στη στρατηγική για την 

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Θα 

στοχεύσει επίσης στην καλύτερη 

ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων 

καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με 

σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού 

στρατηγικού θεματολογίου σχετικά με τις 

ενεργειακές προτεραιότητες. Η πλατφόρμα, 

που έχει καταρτιστεί από την εσωτερική 

επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής, το 

Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), θα συμβάλει 

στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης 

στις περιφέρειες με την εξασφάλιση 

βιώσιμου, ανταγωνιστικού και ασφαλούς 

ενεργειακού εφοδιασμού. 

Πληροφορίες: 

 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-

energy 

 

Promoting Green and Efficient Energy 

for Europe's Regions 
 

The European Commission is launching the 

European Smart specialisation platform on 

energy, which will support regions and 

Member States in using Cohesion Policy 

funding more effectively for promoting 

sustainable energy. The Platform will help 

regions to share their expertise on 

sustainable energy investments and especially 

on the deployment of innovative low-carbon 

technologies. 

 
By supporting the optimal use of Cohesion 

Policy funds for sustainable energy projects, 

the Platform will directly contribute to 

the European Energy Union Strategy. It will 

also aim to better align innovation activities in 

the field of energy at national, regional and 

local level with a view to setting up a joint 

strategic agenda on energy priorities. The 

platform, which has been set up by the 

Commission's in-house science service, the 

Joint Research Centre (JRC), will contribute to 

boosting economic growth in the regions by 

ensuring sustainable, competitive and secure 

energy supply. 

Information: 

 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-

energy 
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα  

Κινητικότητας 2015 

Οι πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη 

καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή για την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2015 

(16-22 Σεπτεμβρίου). Αυτή η χρονιά 

συνοδεύεται από το σύνθημα ‘Επέλεξε, 

Άλλαξε. Συνδύασε’ για να υπογραμμίσει τη 

δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τύπων 

μέσων μεταφοράς. 

 

  
 

Κατά την περυσινή διοργάνωση, πολίτες 

από 2.013 πόλεις από 44 χώρες 

διερεύνησαν τα οφέλη της υιοθέτησης 

αειφόρων μέσων μεταφοράς. Ο 

ηλεκτρονικός τρόπος εγγραφής έχει 

τελείως αναθεωρηθεί, καθιστώντας 

ευκολότερη την επιβεβαίωση της 

συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Από τις 

συμμετέχουσες πόλεις θα ζητηθεί να 

δηλώσουν έναν από τους τρεις τρόπους 

συμμετοχής: διοργάνωση εβδομάδας με 

δραστηριότητας για την αειφόρο 

κινητικότητα˙ η υλοποίηση ενός ή 

περισσοτέρων μέτρων για τις μεταφορές, 

όπως η δημιουργία ποδηλατοδρόμων˙ ή 

μέσω της διοργάνωσης της Ημέρας Χωρίς 

Αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου, κατά την 

οποία ένα τμήμα του δρόμου κλείνει για τα 

Ι.Χ. και είναι ελεύθερο για τους πεζούς. 

Εκείνες οι πόλεις που επιλέγουν και τους 

τρεις τρόπους συμμετοχής είναι επιλέξιμες 

για να υποβάλουν υποψηφιότητα για το 

σχετικό βραβείο. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.mobilityweek.eu/news/view/articl

e/2015/06/09/registration-for-european-

mobility-week-2015-now-open/ 

European Mobility Week 2015 

 

Cities and towns across Europe and further 

afield can now register their participation in 

European Mobility Week 2015 (16-22 

September). This year will be celebrated under 

the theme of multimodality, as represented by 

the slogan “Choose. Change. Combine.” Last 

year’s EMW saw citizens from 2,013 cities in 

44 countries explore the benefits of 

embracing sustainable mobility. 

The online registration system has been 

completely overhauled, making it easier to 

confirm participation.  

 

Participating cities and towns will be asked 

which of the three options they will be 

carrying out to celebrate the week: holding a 

week of activities focused on multimodality 

and sustainable mobility; implementing one 

or more permanent transport measures, such 

as building bicycle lanes or widening 

footpaths; or through holding a “Car-Free 

Day”, in which a section of road is closed to 

private vehicles and opened instead to people 

on 22 September. Those who choose to carry 

out all three are eligible to apply for the 

European Mobility Week Award 

 

Information: 

 http://www.mobilityweek.eu/news/view/artic

le/2015/06/09/registration-for-european-

mobility-week-2015-now-open/ 
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Διεθνή Θέματα 

 International Affairs 

 

To Μέλλον των Αφρικανικών Πόλεων 

 

Η Συμμαχία των Πόλεων και το βρετανικό 

Υπουργείο για τη Διεθνή Ανάπτυξη 

εγκαινίασαν μια εταιρική πρωτοβουλία για 

την υποστήριξη των αφρικανικών πόλεων, 

οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της 

μετάβασης σε ανθεκτικά, χωρίς 

αποκλεισμούς κέντρα οικονομικής 

ανάπτυξης. 

 

   
Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω πρωτοβουλία 

θα υποστηρίξει πόλεις από την Γκάνα, την 

Αιθιοπία, την Ουγκάντα και τη Μοζαμβίκη 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 

μελλοντικές προκλήσεις στους τομείς της 

κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος και 

των φυσικών πόρων. Η συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία δεν ασπάζεται εύκολες 

λύσεις αλλά μια βήμα προς βήμα 

προσέγγιση που αποβλέπει στην 

επιχειρησιακή και χρηματοδοτική 

βιωσιμότητα εξαρχής: 

Βήμα 1: Βελτίωση της εκτίμησης των 

κινδύνων. 

Βήμα 2: Προσδιορισμός παρεμβάσεων για 

την ενίσχυση των επιχειρησιακών 

ικανοτήτων των πόλεων. 

Βήμα 3: Σχεδιασμός στρατηγικής 

παρέμβασης. 

Πληροφορίες: 

http://www.citiesalliance.org/FCA-launch 

Future Cities Africa 
 

The Cities Alliance and UK Department of 

International Development (DFID) have 

launched a major new partnership initiative to 

support African cities as they transform 

themselves into resilient, inclusive centres of 

economic growth. The Future Cities Africa 

initiative will support cities in Ghana, Ethiopia, 

Uganda and Mozambique to anticipate and 

minimise future challenges in terms of 

climate, environment and natural resources – 

essentially giving them the tools to “future 

proof” themselves. 

 

Future Cities Africa is arguably one of the 

most innovative, ambitious initiatives the 

Cities Alliance has ever supported. It will help 

cities look at their future development in a 

new way, and give them the information and 

tools they need to undertake more focused, 

participatory urban action plans. Future Cities 

Africa avoids rushing to quick fixes and takes 

a step-by-step approach, with an eye on 

implementation and financial sustainability 

from the very beginning: 

Step 1: Improving the assessment and 

prioritisation of risks. 

Step 2: Defining which interventions are 

needed to strengthen the capacity of cities.  

Step 3: Designing an intervention strategy. 

Information: 

http://www.citiesalliance.org/FCA-launch 
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Διαβουλεύσεις 

Consultations 

 

 

Μετανάστευση εργατικού δυναμικού 

και μπλε κάρτα της Ε.Ε.  

Στόχος της διαβούλευσης είναι να 

συγκεντρωθούν γνώμες για μια σειρά από 

θέματα που σχετίζονται με την οικονομική 

μετανάστευση, με σκοπό να συμβάλλει στην 

εκπόνηση μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής 

για τη νόμιμη μετανάστευση και την 

αναθεώρηση της Οδηγίας "μπλε κάρτα". 

Αυτή είναι μία από τις προτεραιότητες που 

περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα 

για τη μετανάστευση, η οποία εγκρίθηκε 

από την Επιτροπή στις 13 Μαΐου 2015. 

Αυτή η νέα πολιτική για τη νόμιμη 

μετανάστευση θα πρέπει να βοηθήσει την 

ΕΕ να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες 

ελλείψεις σε δεξιότητες και να γίνει πιο 

ελκυστικός προορισμός για τους 

ταλαντούχους εργαζόμενους και τους 

επιχειρηματίες που είναι πρόθυμοι να 

επενδύσουν στην Ευρώπη. Επιπλέον, το 

συγκεκριμένο τμήμα στην Οδηγία 

προτίθεται να συγκεντρώσει απόψεις 

σχετικά με το πώς μπορούν να 

αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ελλείψεις 

του καθεστώτος αυτού, και πώς μπορεί να 

γίνει πιο αποτελεσματικό και ελκυστικό. 

Προθεσμία:  21 Αυγούστου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-

is-new/public-

consultation/2015/consulting_0029_en.htm 

EU Blue Card and the EU’s labour 

migration policies 

 

The aim of the consultation is to collect 

opinions on a range of issues related to 

economic migration with a view to contribute 

to the elaboration of a new European policy 

on legal migration and a review of the so-

called "Blue Card" Directive. This is one of the 

priorities included in the European Agenda on 

Migration, adopted by the Commission on 13 

May 2015. This new policy on legal migration 

should help the EU address specific skills 

shortages and become a more attractive 

destination for talented workers and 

entrepreneurs who are willing to invest in 

Europe. In addition, the specific section on the 

EU Blue Card intends to gather opinions on 

how the shortcomings of this scheme can 

best be addressed, and how it can be made 

more effective and attractive. This public 

consultation forms part of a reflection process 

to elaborate a new EU policy on legal 

migration and gives stakeholders the 

opportunity to present their views on these 

issues, including on the review of the Blue 

Card Directive. 

Deadline: 21August 

Information:  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-

is-new/public-

consultation/2015/consulting_0029_en.htm 
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Σεμινάρια Κατάρτισης 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
The Seminars of the 

European Institute of Public 

Administration (EIPA) 
 

 
 

Successful Preparation and Implementation of 

Twinning Projects 

Date: 17-18 September 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5639 

EU Agencies in the Post-Lisbon Regulatory 

Framework 

Date: 17-18 September 

Location: Brussels 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5673 

How to Use EU Funds for Renewable Energy 

Projects 

Date: 17-18 September 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5794 

Practical Tools for Implementation of EU 

Policies at the National Level 

Date: 21-24 September 

Location: Luxembourg 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5731 

Change in Public Administration? Yes We Can! 

 Date: 21-22 September 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5731 

Introductory and Practitioners Seminar: 

European Public Procurement Rules, Policy 

and Practice 

Date: 22-25 September 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5703 

 

Effective Communication and Visibility Plan of 

Projects Funded by the European Union 

Date: 24-25 September 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5633 

 

Financial Management of the New ESIF 

Programmes and Closure of Current EU 

Structural Funds Programmes: Moving from 

2007-2013 to 2014-2020 

Date: 29-30 September 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5803 
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Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

The Library of Local Government 
 

Cities in Crisis: Socio-spatial impacts 

of the economic crisis in Southern 

European cities (Regions and Cities) 

 

 
Σελ.362 

 J.Knieling, F.Othengrafen  (επιμ.) 

Εκδ. Routledge, 2015 

To βιβλίο εξετάζει τις πολιτικές και 

διοικητικές συνέπειες των μέτρων 

λιτότητας που εφαρμόστηκαν στις πόλεις 

του Ευρωπαϊκού Νότου. Οι  περικοπές στις 

δημόσιες δαπάνες και οι διαδικασίες 

ιδιωτικοποίησης δημοσίων υπηρεσιών 

καθώς και η επανα-συγκέντρωση ή 

αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων βρίσκονται 

μεταξύ αυτών. Ιδιαίτερη σημασία 

αποδίδεται στις χωρικές εκδηλώσεις και 

τις κοινωνικές συνέπειες της λιτότητας. 

Geographies of Urban Governance: 

Advanced Theories, Methods and 

Practices 
 

 
 

Pages: 262 

J. Gupta, K. Pfeffer, H. Verrest, M. Ros-Tonen 

(eds.) 

Publisher: Springer, 2015 

This book has been written to enhance our 

understanding of how governance can 

contribute to the development of just and 

resilient cities in a context of rapid urban 

transformations. It examines current 

governance patterns from a geographical and 

inclusive development perspective, 

emphasizing the importance of place, space, 

scale and human-environment interactions, 

and paying attention to contemporary 

processes of participation, networking, and 

spatialized digitization. The challenge we are 

facing is to turn future cities into inclusive 

cities that are diverse but just and within their 

ecological limits. We believe that the state-of-

the-art overview of topical discussions on 

governance theories, instruments, methods 

and practices presented in this book provides 

a basis for understanding and analyzing these 

challenges. 
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Το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδεται μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε 

προσθέσει την   ηλεκτρονική σας διεύθυνση 

στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, 

μπορείτε να το κάνετε μέσω της κάτωθι 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 

 
 

   

 

 

 
 

The Bulletin of International and European 

Affairs & Development Planning of Local 

Government of the Hellenic Ministry of Interior 

is published and distributed only in digital 

form. If you wish to subscribe to our bulletin, 

you can send us your contact details to the 

following e-mail address:  

a.karvounis@ypes.gr 

 
 

   

 

 

 
 

Co-funded by the European Programme  
'Europe for Citizens' 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’ 
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Innovation 2016 
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Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Προγράμματα 
και Πρωτοβουλίες 

European and International  

Funding Programmes & Initiatives 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

Call for Proposals-Deadlines 

 

 
               1.ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 

   Eυρωπαϊκή Πρωτεύουσα     

Καινοτομίας 2016 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσ-

φατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 

την αναζήτηση της δεύτερης Ευρωπαϊκής 

Πρωτεύουσας της Καινοτομίας, ή αλλιώς 

«iCapital». Η καινοτομία έχει κομβικό ρόλο 

για την οικονομική ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και 

βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

θέσει ως στόχο να καταστεί «Ένωση της 

Καινοτομίας». Μέσα από τις πολιτικές της 

για την έρευνα και την καινοτομία αλλά και 

τις περιφερειακές της πολιτικές, η ΕΕ προ-

ωθεί την έξυπνη και βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη. Το βραβείο θα απονεμηθεί στην 

πόλη που δημιουργεί το καλύτερο 

«οικοσύστημα καινοτομίας», συνδέοντας 

τους πολίτες μεταξύ τους, τις δημόσιες 

αρχές, την πανεπιστημιακή κοινότητα και 

τις επιχειρήσεις της. Οι υποψήφιες πόλεις 

θα κριθούν τόσο με βάση τις πρωτοβουλίες 

και τα επιτεύγματά τους μέχρι σήμερα όσο 

και με βάση τις ιδέες τους για την ενίσχυση 

των καινοτόμων ικανοτήτων τους στο 

μέλλον. 

            1. HORIZON 2020 

European Capital of Innovation 2016 
 

The European Commission has started the 

search for the second European Capital of 

Innovation, or iCapital. Innovation is central to 

economic growth and business 

competitiveness, and is at the heart of the 

Europe 2020 strategy. The European Union 

has set itself the goal of becoming an 

‘Innovation Union’. Through its research and 

innovation and regional policies, the EU has 

been promoting smart and sustainable urban 

development. The prize will reward the city 

which is building the best “innovation 

ecosystem”, connecting citizens, public 

organisations, academia, and business. Cities 

will be judged both on initiatives and 

achievements until now, as well as their future 

ideas to enhance innovative capacity. 
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Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν 

οι πόλεις όλων των κρατών μελών ή των 

χωρών που είναι συνδεδεμένες στο 

ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ. Το βραβείο 

απονέμεται σε πόλεις με περισσότερους 

από 100.000 κατοίκους και για 

πρωτοβουλίες που έχουν αρχίσει να 

εφαρμόζονται τουλάχιστον από την 1η 

Ιανουαρίου 2012.  

Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί την άνοιξη του 

2016 από ανεξάρτητη ομάδα 

εμπειρογνωμόνων και θα λάβει 950.000 

ευρώ προκειμένου να εντείνει ακόμη 

περισσότερο τις προσπάθειές της. Στη 

δεύτερη και τρίτη πόλη θα δοθούν 

χρηματικά βραβεία ύψους 100.000 και 

50.000 αντιστοίχως. 

Δεδομένου ότι το 68% του πληθυσμού της ΕΕ 

κατοικεί σήμερα σε αστικές περιοχές, 

αναμένεται ότι οι περιοχές αυτές θα 

διαδραματίσουν καίριο ρόλο για την 

τόνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Οι 

πόλεις προάγουν την καινοτομία στο 

πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν οι 

ίδιες, αλλά το ζητούμενο είναι να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για 

να καινοτομήσουν άλλοι και να υπάρξει 

σύνδεση του δημόσιου με τον ιδιωτικό 

τομέα. 

Προθεσμία: 16 Νοεμβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index_en.cfm?section=icapital 

         

The contest is open to cities in any EU 

Member State or country associated to the 

EU's research framework programme. The 

award is for cities with over 100.000 

inhabitants and for initiatives that have 

been running since at least 1 January 

2012. An independent panel of experts 

will select the winner in spring 2016, with 

the city chosen receiving €950.000 

towards scaling up its efforts and the 

runner-ups 100.000 and 50.000 

accordingly. 

Given that 68% of the EU population now 

lives in urban areas, it is these areas that 

will contribute the most to making Europe 

more innovative. Cities foster innovation 

in their own provision of services, but the 

key is to create the right environment for 

others to innovate and to allow the public 

and private spheres to connect.  

Deadline: 16 Νοvember 

Information: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index_en.cfm?section=icapita 

l 
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Επίσης, οι τρέχουσες προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 

προγράμματος αφορούν τα εξής θεματικά 

πεδία: 

(α) Πράσινα Οχήματα 2015 

Η παρούσα πρόσκληση αντιπροσωπεύει 

μια ουσιαστική συνιστώσα της έρευνας και 

της καινοτομίας στον τομέα των οδικών 

μεταφορών. Περιλαμβάνει την έρευνα, την 

τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και 

την επίδειξη υπέρ της βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων 

οδικών μεταφορών και τη χρήση των νέων 

τύπων μη συμβατικών πηγών ενέργειας 

στις οδικές μεταφορές, όπως η ηλεκτρική 

ενέργεια, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, το 

υγροποιημένο φυσικό αέριο και τα 

ανανεώσιμα και προσαρμοσμένα καύσιμα. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €42.170.000 

Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics

/1201-gv-8-2015.html 

(β) Διακίνηση για την Ανάπτυξη 

Η πρόσκληση αφορά στον τομέα της 

διακίνησης για την ανάπτυξη και 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:  

(α) Διευκόλυνση της αγοράς καινοτόμων 

λύσεων υποδομής των μεταφορών, (β) 

Ασφαλής και αυτοματοποιημένη σύνδεση 

στον τομέα των οδικών μεταφορών, (γ) 

Επίδειξη και δοκιμή καινοτόμων λύσεων για 

καθαρότερες και καλύτερες αστικές 

μεταφορές, (δ) Έξυπνη διακυβέρνηση, 

ανθεκτικότητα δικτύου και εκσυγχρονισμένη 

παράδοση της καινοτομίας στις υποδομές. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €18.500.000 

Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/

h2020-mg-2014-

2015.html#c,topics=callIdentifier/s/h2020-

mg-2014-2015/1/1&+Open/asc 

Βesides, the current calls for proposals of this 

programme cover, also, the following 

thematic fields: 

 

(a) Green Vehicles 2015 

This call of the Transport Challenge 

represents an essential component of road 

transport research and innovation. It includes 

research, technological developments, 

innovation and demonstration in support of 

improvements in energy efficiency of road 

transport vehicles and the use of new types of 

non-conventional energies into road transport 

such as electricity, CNG and LNG, renewable 

and tailored fuels. 

Call Total Budget: €42.170.000. 

Deadline: 15 October 

Information: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics

/1201-gv-8-2015.html 

(b) Mobility for Growth 

This call of the Transport Challenge 

represents an essential component of road 

transport research and innovation. It includes 

research, technological developments, 

innovation and demonstration in support of 

improvements in energy efficiency of road 

transport vehicles and the use of new types of 

non-conventional energies into road transport 

such as electricity, CNG and LNG, renewable 

and tailored fuels. 

Call Total Budget: €18.500.000 

Deadline: 15 October 

Information: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/

h2020-mg-2014-

2015.html#c,topics=callIdentifier/s/h2020-

mg-2014-2015/1/1&+Open/asc 
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2. LIFE 
 

Το νέο «Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον 

και τη Δράση για το Κλίμα» έχει κοινοτικό 

προϋπολογισμό €3.4 δισ. για τη στήριξη 

περιβαλλοντικών έργων που υλοποιούνται 

από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την 

περίοδο 2014-2020. Η τρέχουσα 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά 

τα εξής: 

(α) Ολοκληρωμένα και Παραδοσιακά Έργα 

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και για 

τα δύο υπο-προγράμματα του LIFE 

(Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα). 

Για το υποπρόγραμμα για το περιβάλλον, η 

παρούσα πρόσκληση θα καλύψει 

επιχορηγήσεις για «παραδοσιακά» έργα, 

προπαρασκευαστικά έργα, ολοκληρωμένα 

(integrated) έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας 

και για έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων. Για 

το υποπρόγραμμα για την Κλιματική 

Δράση, η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει 

τις επιχορηγήσεις δράσης μόνο για 

"παραδοσιακά" έργα και έργα ενίσχυσης 

των ικανοτήτων. 

 Συνολικός Προϋπολογισμός: €184.141.337. 

Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

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

/life2015/index.htm 

 

 

 

 

 

2. LIFE 

 

The new “LIFE Programme for the Environment 

and Climate“ has a budget of EU €3.4 billion 

for environmental projects carried out by 

public or private bodies, 2014-2020. Τhe 

current call for proposals of this programme 

cover the following thematic fields: 

 

 

(a) Integrated and Traditional Projects 

The call covers proposals for both LIFE sub-

programmes (Environment and Climate 

Action). For the sub-programme for 

Environment, this call will cover action grants 

"Traditional" projects, Preparatory projects, 

Integrated projects, Technical Assistance 

projects and Capacity Building projects. For 

the sub-programme for Climate Action, this 

call will cover action grants only for 

"Traditional" projects and Capacity Building 

projects (the other types will be covered from 

2015 onwards) 

Call Total Budget: €184.141.337. 

Deadline: 1 October 

Information: 

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

/life2015/index.htm 
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3. ERASMUS+ 
 

Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό 

την περίοδο 2014-2020.  

Οι τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων αφορούν, μεταξύ άλλων, το 

εξής θεματικό πεδίο: 

 

  

(α) Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον 

τομέα της νεολαίας  

Μπορεί να περιλαμβάνει την κινητικότητα 

των νέων (ανταλλαγές νέων, ευρωπαϊκές 

εθελοντικές υπηρεσίες) και την 

κινητικότητα των εργαζομένων στον τομέα 

της νεολαίας. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 

€171.700.000 

Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/calls/index_en.htm  

(β) Συνεργασία για την Καινοτομία για 

Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών 

Οι στρατηγικές συνεργασίες αποσκοπούν 

στην υποστήριξη της ανάπτυξης, της 

μεταφοράς ή / και της εφαρμογής 

καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 

€171.700.000 

Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmu

s-plus/calls/index_en.htm 

3. ERASMUS+ 

 

Erasmus+ is the new EU Programme for 

Education, Training, Youth and Sport for 

2014-2020. Τhe current call for proposals of 

this programme cover the following thematic 

fields: 

(a) Mobility of individuals in the field of youth 

This may include mobility of young people 

(youth exchanges, european voluntary service) 

and the mobility of youth workers. 

Call Total Budget: €171.700.000. 

Deadline: 1 October 

Information: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/calls/index_en.htm  

 

 

 

(b) Cooperation for Innovation and the 

Exchange of Good Practices 

Strategic Partnerships aim to support the 

development, transfer and/or implementation 

of innovative practices at organizational, 

local, regional, national or European levels 

Call Total Budget: €171.700.000. 

Deadline: 1 October 

Information: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/calls/index_en.htm  
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4. Δημιουργική Ευρώπη 
 

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 

διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική 

και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και 

του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα 

Δημιουργική Ευρώπη διαθέτει 1,46 

δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα επτά 

ετών για την ενίσχυση των πολιτιστικών 

και δημιουργικών τομέων της Ευρώπης. 

Στήριξη διακρατικών έργων πολιτιστικής 

συνεργασίας 2016 

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης διακρατικών 

έργων πολιτιστικής συνεργασίας είναι να 

στηριχθεί η ικανότητα του πολιτιστικού και 

δημιουργικού τομέα της Ευρώπης να 

λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές 

επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική 

κυκλοφορία των πολιτιστικών και 

δημιουργικών έργων καθώς και η 

διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών 

και δημιουργικών φορέων, ιδίως των 

καλλιτεχνών. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €35.000.000 

Προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-

europe/funding/support-european-

cooperation-projects-2016_en 

 

 

 

4. Creative Europe 
 

Creative Europe safeguards and promotes 

cultural and linguistic diversity and 

strengthens the competitiveness of the 

cultural and creative sectors. Creative Europe 

provides €1.46 billion over seven years to 

strengthen Europe’s cultural and creative 

sectors.  

 

 

Support to European cooperation projects 

2016 

The main objectives of the support for 

transnational cultural cooperation projects are 

to support the capacity of the European 

cultural and creative sectors to operate 

transnationally and internationally and to 

promote the transnational circulation of 

cultural and creative works and transnational 

mobility of cultural and creative players, in 

particular artists. 

Call Total Budget: €35.000.000. 

Deadline: 7 October 

Information: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-

europe/funding/support-european-

cooperation-projects-2016_en 
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5. Έργα στο πλαίσιο της 

Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 

Πολιτικής σε Μεσόγειο και Μαύρη 

Θάλασσα 

 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων θα επιχορηγήσει έργα που θα 

στοχεύουν στη στήριξη συγκεκριμένων 

Ολοκληρωμένων Θαλάσσιων Πολιτικών 

(ΟΘΠ) προσεγγίσεων και πρωτοβουλιών, 

καθώς και την προώθηση της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα στη γαλάζια οικονομία 

της Μαύρης Θάλασσας ή/και της 

Μεσογείου. 

 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €569.000 

Προθεσμία: 26 Νοεμβρίου 

Πληροφορίες: 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-

proposals-projects-context-integrated-

maritime-policy-black-sea-andor-

mediterranean-sea-regions 

5. Projects in the context of the 

Integrated Maritime Policy in the Black 

Sea and/or Mediterranean Sea regions 

 

Cooperation on Integrated Maritime Policy in 

the Black Sea and Mediterranean Sea needs to 

be fostered through concrete projects and 

initiatives, and involving where possible, 

concerned countries (including non-EU 

countries) and multilateral organisations. 

The present call for proposals (referred to as 

"call") is set to award grants for projects that 

will aim at supporting concrete IMP 

approaches and initiatives, and promoting job 

creation, innovation and entrepreneurship in 

the blue economy of the Black Sea and/or 

Mediterranean Sea. Supported actions shall 

cover one of the following objectives: 

a. to pilot public-private partnerships 

amongst Black Sea and/or Mediterranean 

stakeholders in order to promote mutual 

understanding, awareness-raising and joint 

responses to well-identified challenges 

hindering integration between maritime 

actors in areas such as maritime environment, 

coastal and maritime tourism, maritime 

transport, business and skills development; 

b. to promote the networking between 

maritime clusters in the Black Sea and/or the 

Mediterranean on concrete initiatives/topics. 

Call Total Budget: €569.000 

Deadline: 26 November 

Information: 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-

proposals-projects-context-integrated-

maritime-policy-black-sea-andor-

mediterranean-sea-regions 
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6. Δικαιώματα και Ιθαγένεια: 

Επιδοτήσεις διακρατικών έργων για 

την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

παρενόχλησης και βίας εναντίον 

των γυναικών 
 

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια 

αποτελεί συνέχεια των τριών 

προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: 

Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του 

προγράμματος Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), 

τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων 

και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των 

φύλων”. 

 

 
 
Η πρόσκληση έχει στόχο τη 

συγχρηματοδότηση διακρατικών σχεδίων 

για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

παρενόχλησης και της σεξουαλικής βίας 

κατά των γυναικών και των κοριτσιών, 

σύμφωνα με τον ειδικό στόχο της πρόληψης 

και της καταπολέμησης όλων των μορφών 

βίας κατά των παιδιών, των νέων και των 

γυναικών, καθώς και της βίας ενάντια σε 

άλλες ομάδες σε κίνδυνο, ιδίως ομάδων 

που κινδυνεύουν από βία στο πλαίσιο 

στενών σχέσεων και της προστασίας των 

θυμάτων αυτής της βίας (Δάφνη). 

Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 

€3.000.000 

Προθεσμία: 13 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/20

15_action_grants/just_2015_rdap_ag_sexv_en

.htm 

6. Rights and Citizenship: Actions 

grants to support transnational 

projects to combat sexual harassment 

and sexual violence against women 

 

The Rights and Citizenship Programme is the 

successor of three 2007-2013 programmes: 

Fundamental Rights and Citizenship, Daphne 

III, the Sections "Antidiscrimination and 

Diversity" and "Gender Equality" of the 

Programme for Employment and Social 

Solidarity (PROGRESS). 

The call aims to co-fund transnational 

projects to combat sexual harassment and 

sexual violence against women and girls, in 

line with the specific objective to prevent and 

combat all forms of violence against children, 

young people and women, as well as violence 

against other groups at risk, in particular 

groups at risk of violence in close 

relationships, and to protect victims of such 

violence (Daphne).  

 

 

 

Call Total Budget: €3.000.000. 

Deadline: 13 October 

Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/20

15_action_grants/just_2015_rdap_ag_sexv_en

.htm 

  10-11/2015 
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7. Πράσινη Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης 2018 

 

Το βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης αποτελεί προϊόν πρωτοβουλίας 

την οποία ανέλαβαν ευρωπαϊκές πόλεις με 

πράσινο όραμα. Η σύλληψη της ιδέας 

ανάγεται σε μια συνάντηση στο Tαλίν της 

Εσθονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 15 

Μαΐου 2006, με πρωτοβουλία του κ. Juri 

Ratas, πρώην δημάρχου του Ταλίν και στην 

οποία 15 ευρωπαϊκές πόλεις και η Ένωση 

Εσθονικών Πόλεων υπέγραψαν κοινό 

μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τη 

θεσμοθέτηση ενός τέτοιου βραβείου. Το 

βραβείο της Πράσινης Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης σχεδιάστηκε ως μια πρωτοβουλία 

για την προαγωγή και την ανταμοιβή των 

προσπαθειών που καταβάλλονται από 

ορισμένες πόλεις, για να παρακινούνται οι 

υπόλοιπες να αναλάβουν δεσμεύσεις για 

περαιτέρω δράσεις και για να προβάλλεται 

και να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ευρωπαϊκών 

αστικών κέντρων. 

 

Οι ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό άνω 

των 100.000 κατοίκων μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα για τον τίτλο της Πράσινης 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 

2018. 

Προθεσμία: 16 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangr

eencapital/index.html 

7. European Green Capital Award 

2018 

 

The European Green Capital Award is the 

result of an initiative taken by 15 European 

cities (Tallinn, Helsinki, Riga, Vilnius, Berlin, 

Warsaw, Madrid, Ljubljana, Prague, Vienna, 

Kiel, Kotka, Dartford, Tartu & Glasgow) and 

the Association of Estonian cities on 15 May 

2006 in Tallinn, Estonia. 

 

  

 

It is important to reward cities which are 

making efforts to improve the urban 

environment and move towards healthier and 

sustainable living areas.  Progress is its own 

reward, but the satisfaction involved in 

winning a prestigious European award spurs 

cities to invest in further efforts and boosts 

awareness within the city as well as in other 

cities.  The award enables cities to inspire 

each other and share examples of good 

practices in situ. 

All cities from the countries listed above 

which have more than 100,000 inhabitants 

can apply for the award (in countries where 

there is no city with more than 100,000 

inhabitants, the largest city is eligible to 

apply). 

Deadline: 16 October 

Information: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangr

eencapital/index.html 
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8. Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Περιβαλλοντικής Αναγνώρισης για 

Μικρές Πόλεις 2016 

 

Με σκοπό την αναγνώριση «της δέσμευσης 

για την επίτευξη καλύτερων περιβαλ-

λοντικών αποτελεσμάτων με ιδιαίτερη 

έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και τη 

δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης», η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη λογική του 

βραβείου της Πράσινης Ευρωπαϊκής 

Πρωτεύουσας, εγκαινίασε ένα νέο 

πανευρωπαϊκό βραβείο για πόλεις με 

πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 

κατοίκους (European Green Leaf Award). 

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στοχεύει στα εξής:  Στην 

αναγνώριση εκείνων των πόλεων που 

επιδεικνύουν αξιόλογες περιβαλλοντικές 

επιδόσεις και πρωτοβουλίες για πράσινη 

ανάπτυξη.  Στην ενθάρρυνση των πόλεων 

να ενθαρρύνουν ενεργά την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των 

πολιτών.  Στην ανάδειξη εκείνων των 

πόλεων που είναι ικανές να λειτουργήσουν 

ως ‘πράσινοι πρεσβευτές’ και να 

υποκινήσουν άλλες πόλεις να σημειώσουν 

πρόοδο για καλύτερα βιώσιμα 

αποτελέσματα. 

 

Προθεσμία: 19 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangr

eencapital/europeangreenleaf/index.html 

 

8. European Green Leaf 2016 

  

The European Green Leaf is a new competition 

aimed at cities and towns, with between 

20.000 and 100.000 inhabitants, that 

recognises commitment to better 

environmental outcomes, with a particular 

accent on efforts that generate green growth 

and new jobs.  

 

 

 

The objectives of the European Green Leaf are 

threefold: 

 To recognise cities that demonstrate a 

good environmental record and 

commitment to generating green 

growth; 

 To encourage cities to actively develop 

citizens’ environmental awareness and 

involvement; 

 To identify cities able to act as a 

‘green ambassador’ and to encourage 

other cities to progress towards a 

better sustainability outcomes. 

The European Green Leaf will be presented on 

an annual basis by the European Commission 

in conjunction with the European Green 

Capital Award from 2015 onwards as a stamp 

of approval to Towns and Cities, Growing 

Greener! 

 

Deadline: 19 October 

Information: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangr

eencapital/europeangreenleaf/index.html 

 

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   

No 64/65         10-11/2015 

 

11       



 12 

9. Ευρωπαϊκό Βραβείο για την 

Κοινωνική Ένταξη μέσω του 

Αθλητισμού 

 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική 

Ασφάλεια συστήθηκε το 1987 στη 

Βαρκελώνη υπό την αιγίδα του Συμβουλίου 

της Ευρώπης και σε αυτό συμμετέχουν 250 

τοπικές αρχές από 16 χώρες. Σκοπός του 

δικτύου είναι η ενίσχυση των πολιτικών 

πρόληψης της παραβατικότητας και της 

προώθησης του ρόλου των τοπικών αρχών 

στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για 

την ασφάλεια στις πόλεις. Πρόσφατα 

προκήρυξε ευρωπαϊκό βραβείο για την 

κοινωνική ένταξη μέσω αθλητικών 

εκδηλώσεων 

Στόχος του βραβείου είναι η ανάδειξη σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ,εκείνων των έργων 

που αφορούν αθλητικές δράσεις, οι οποίες 

προάγουν την κοινωνική ένταξη σε κάποια 

από τις κάτωθι θεματικές κατηγορίες: 

 Πρόληψη και καταπολέμηση του 

ρατσισμού. 

 Προώθηση της ισότητας των φύλων. 

 Ένταξη περιθωριοποιημένων 

πληθυσμών. 

 Ένταξη πληθυσμών που βρίσκονται 

σε κίνδυνο. 

 Εκπαίδευση για την ενεργό ιδιότητα 

του πολίτη ή το Ευ Αγωνίζεσθαι. 

 

Το επιτυχημένο έργο κάθε κατηγορίας θα 

λάβει χρηματικό βραβείο ύψους 8.000€ 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί τοπική 

εκδήλωση για την προώθηση των 

συγκεκριμένων δράσεων 

Προθεσμία: 6 Νοεμβρίου 

Πληροφορίες: 

http://efus.eu/en/topics/places-and-

times/large-events/efus/9708 

9. European prize for social 

integration through sport 

 

ΕFUS is a European network of 250 local 

authorities from 16 countries set up in 1987 

in Barcelona, on the initiative of Gilbert 

Bonnemaison, former Mayor of Epinay-sur-

Seine, and under the auspices of the Council 

of Europe. The network aims to strengthen 

crime reduction policies and to promote the 

role of local authorities in national and 

European policies. 

 

The SPORT+ ‘European prize for social 

integration through sport’ project consists of 

establishing a network of NGOs and local 

authorities in order to put forward local 

strategies to fight racism, violence and 

discrimination through sport. There shall be 

prize ceremonies for five prizes, one for each 

of the following categories: 

 Racism (prevention and fight against) 

 Gender equality 

 Marginalised peoples (migrants, 

asylum seekers, minorities, disabled 

people, LGBTQ, religious groups) 

 Groups at risk (drug users, repeat 

offenders, the homeless, those from 

low socio-economic backgrounds) 

 Promoting active citizenship/fair play 

The winner in each category will receive 

financial support (up to €8,000). 

Deadline: 6 November 

Information: 

http://efus.eu/en/topics/places-and-

times/large-events/efus/9708 
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Επιχειρησιακός και 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 

Business & Development Planning 
 

 
 

Οδηγός για την Ανάλυση Κόστους-

Οφέλους για έργα των ΕΔΕΤ 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συνδρομή 

συμβούλων και της κοινοτικής 

πρωτοβουλίας JASPERS ετοίμασε έναν 

επικαιροποιημένο οδηγό για την ανάλυση 

κόστους-οφέλους που είναι υποχρεωτικός 

για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της περιόδου 

2014-2020. Στη βάση της τεράστιας 

εμπειρίας που αποκτήθηκε από την 

προετοιμασία και αξιολόγηση των μεγάλων 

έργων της προηγούμενης προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013, ο οδηγός αποβλέπει 

στην παροχή πρακτικών συστάσεων και 

περιπτώσεων για τις εμπλεκόμενες αρχές 

σε μεγάλα έργα αλλά και σε συμβούλους 

που προετοιμάζουν την τεκμηρίωση του 

έργου. Ο οδηγός λαμβάνει υπόψη του τις 

πρόσφατες εξελίξεις των διεθνών 

βέλτιστων πρακτικών και παρέχει τη 

μεθοδολογία για τη διενέργεια της 

ανάλυσης κόστους-οφέλους. 

 

Πληροφορίες: 

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

docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

 

Guide to Cost-Benefit Analysis of 

Investment Projects for Cohesion 

Policy 2014-2020 
 

The Commission with help of consultants and 

JASPERS prepared an updated Guide to Cost-

Benefit Analysis that is obligatory for all major 

projects submitted to ESIF 2014-2020. The 

CBA guide builds on vast experience gained in 

the preparation and appraisal of major 

projects in the programming period 2007-

2013, and aims to provide practical 

recommendations and case studies for the 

authorities involved in major projects and for 

all consultants preparing the project 

documentation. 

 

The Guide takes into account recent 

developments of international best practice 

This CBA Guide is expanding the regulatory 

provisions of the Commission Implementing 

Regulation establishing the methodology to 

be used in carrying out the Cost-Benefit 

Analysis that should be adopted in coming 

weeks. 

Information:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/

docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 

The Voice of E.G.T.C.s 
 

 
 

Η Επιτροπή των Περιφερειών 

συστήνει ένα διαπεριφερειακό όμιλο 

για τη διασυνοριακή συνεργασία και 

τους ΕΟΕΣ 

 

Το Προεδρείο της Επιτροπής των 

Περιφερειών υποστήριξε τη σύσταση ενός 

διαπεριφερειακού ομίλου για τη 

διασυνοριακή συνεργασία και τους ΕΟΕΣ. 23 

μέλη της ΕτΠ, προερχόμενοι από όλες τις 

πολιτικές ομάδες και από 13 κράτη-μέλη, 

εντάχθηκαν σε αυτόν τον όμιλο. Σκοπός του 

ομίλου είναι η ανάδειξη των κοινών 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

παραμεθόριες περιφέρειες και γι’ αυτό το 

λόγο εκπρόσωποί τους συμμετέχουν στον 

όμιλο για να   ανταλλάξουν   απόψεις    και 

 

  
 
 

εμπειρίες για τα ενωσιακά προγράμματα 

και για την άσκηση επιρροής στη 

νομοθετική διαδικασία.  

Πληροφορίες: 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Page

s/workshop-interact-madrid-2015.aspx 

 

The CoR launch an interregional group 

on cross-border cooperation and 

EGTC 

 

The Bureau of the European Committee of the 

Regions has endorsed an interregional group 

on cross-border cooperation and EGTC. 23 

CoR Members have joined the interregional 

group, coming from all the political groups 

and from 13 Member States.  

 

 

The group aims to amplify common 

challenges of border regions, bringing 

together members from border regions with 

the aim of sharing points of view and 

experience of EU programmes and of 

influencing EU legislation. The interregional 

group intends to exchange views, experiences 

and good practices, and to contribute to the 

dialogue with the European Commission and 

with European and local associations about 

cross-border cooperation. The members also 

announced their will to influence EU 

legislation by analysing CoR opinions and 

making sure that cross-border solutions are 

included when relevant. The intergroup will 

also contribute to the discussion on the future 

of the cohesion policy, identify cross-border 

topics to be addressed at EU level, and 

suggest actions of the EGTC platform. 

Information:  
https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Page

s/workshop-interact-madrid-2015.aspx 
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    Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 

European Programmes 

EU funded Projects of Greek Local 

Authorities 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Βράβευση του Οδηγού του Πολίτη 

 (Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου 

Τομέα 2015)  

 

Ο «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας 

Ηπείρου» βραβεύθηκε ως Έργο Καλής 

Πρακτικής στο διαγωνισμό για τα Ευρω-

παϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα 2015 που 

διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστι-

τούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA). Στον εν 

λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν 266 έργα και 

δράσεις από 36 ευρωπαϊκές χώρες και 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Διακρίθηκαν, 

συνολικά, ως «καλές πρακτικές» 64 έργα. Ο 

«Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας 

Ηπείρου» είναι το μοναδικό ελληνικό έργο 

που διακρίθηκε στην 

κατηγορία έργων 

ευρωπαϊκής, εθνικής 

ή περιφερειακής 

εμβέλειας. Ακόμη, 

αξίζει να σημειωθεί 

ότι ο «Οδηγός του 

Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» 

δημιουργήθηκε αποκλειστικά με τη δουλειά 

δημοσίων υπαλλήλων και με τη χρήση 

Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού 

Κώδικα, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, 

το μηδενικό κόστος υλοποίησης, φιλοξενίας 

και συντήρησής του. 

 

 

Πληροφορίες:  

Αλέξανδρος Γέροντας, Προϊστάμενος του 

Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας 

Ιστοσελίδα: http://www.politis.gov.gr 

Τηλ. 2682360260 

Region of Epirus 

The Award of the Citizen’s Guide 

(European Public Sector Award 2015)  

 

“The Citizen’s Guide of the Region of Epirus” 

has been awarded with the Best Practice 

Certificate in the competition for the 

European Public Sector Award 2015 (EPSA 

2015). The EPSA2015 competition, entitled 

“The public sector as a partner for a better 

society”, has been organized by the European 

Institute of Public Administration (EIPA). In the 

EPSA 2015 competition 266 projects were 

submitted, from 21 European countries and 1 

EU agency, among which 64 projects have 

become Best Practice Certificate recipients. 

“The Citizen’s Guide of the Region of Epirus” 

is the only Greek project receiving award in 

the European/National/Regional administra-

tive category. It is worth noting that the 

implementation team of “The Citizen’s Guide 

of the Region of Epirus” consists exclusively 

of civil servants and that Free / Open Source 

software was utilized. As a result, it was 

developed at minimal public cost. 

 

 

Information: 

Alexandros Gerontas, Ηead of IT department 

of the Regional Unit of Preveza,  

Region of Epirus  

Website: http://www.politis.gov.gr 

Tel: 0030 2682360260 
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Ευρώπη για τους Πολίτες 

2014-2020 

Europe for Citizens 2014-2020 

 

 

Eπιλογή Έργων στο πλαίσιο των 

οργανώσεων της Κοινωνίας 

Πολιτών 

 

Τα επιδοτούμενα έργα στο πλαίσιο του 

Σκέλους 2 Μέτρο 3 ‘Έργα της Κοινωνίας 

Πολιτών’ συνιστούν πρωτοβουλία διακρα-

τικών συνεργασιών και δικτύων, στα οποία 

συμμετέχουν πολίτες και προωθούν 

ευκαιρίες για δράσεις αλληλεγγύης, 

κοινωνικής συμμετοχής και εθελοντισμού σε 

ενωσιακό επίπεδο. 

 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Εκτελεστικός 

Οργανισμός για τα Οπτικοακουστικά Μέσα 

και την Εκπαίδευση δέχθηκε 440 αιτήσεις 

επιδότησης για την προθεσμία της 2ας 

Μαρτίου 2015. Το αιτούμενο συνολικό ποσό 

ανήλθε στα 49.347.000€ (112.000€ μ.ο.). Η 

γεωγραφική κάλυψη των αιτούντων έδειξε 

ότι 26 χώρες συμμετείχαν στην επιλογή – 

με εξαίρεση την Εσθονία και το 

Λουξεμβούργο. Ο μεγαλύτερος αριθμός των 

αιτήσεων προήλθε από την Ιταλία, την 

Πολωνία και τη Γερμανία.  

Πληροφορίες: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens/selection-results/civil-society-

projects-2015_en 

Selected projects 

within the Civil Society Measure 

 

Projects granted within Strand 2 "Democratic 

Engagement", Measure 3 "Civil Society 

Projects" are initiated by transnational 

partnerships and networks, involve citizens 

directly and aim to promote opportunities for 

solidarity, societal engagement and 

volunteering at Union level. 

Within this framework, the EACEA - Unit C1 

Europe for Citizens received 440 grant 

requests for the 2 March 2015 deadline. All of 

them were eligible. The total grant request 

from all submitted applications was of € 

49.347.000, therefore an average grant 

requested of € 112.000 euro.  

The geographical spread of the applications 

shows that all Member States - except Estonia 

and Luxemburg - are represented as 

applicants. The highest number of 

applications comes from IT, PL and DE.  

 

 

Πληροφορίες: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens/selection-results/civil-society-

projects-2015_en 
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Εκδηλώσεις-Συνέδρια  

(Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

International and 

European Conferences 

Παγκόσμια Σύνοδος για τα Έξυπνα 

Συστήματα Μεταφορών 

(Μπορντώ, 5-9 Οκτωβρίου) 

 

Η Παγκόσμια Σύνοδος για τα Έξυπνα 

Συστήματα Μεταφορών είναι ετήσιο συνέδ- 

 

 
 

ριο που φιλοξενείται κάθε φορά σε μια από 

τις τρεις περιφέρειες: Ευρώπη, Ασία-

Ειρηνικός και Αμερική. 

Πληροφορίες: 

http://itsworldcongress.com/organiser/ 

 

13η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Περιφερειών και Πόλεων 

(Βρυξέλλες, 12-15 Οκτωβρίου) 

 

H αναθεωρημένη πολιτική συνοχής θα 

διαθέσει μέχρι και 351,8 δισ. για 

επενδύσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, 

πόλεις και την πραγματική οικονομία. Η 

θεματική συγκέντρωση, μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα, προσανατολισμός στα 

αποτελέσματα και μεγαλύτερη σύνδεση 

στην οικονομική διακυβέρνηση και στη 

διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα 

καθοδηγήσουν τα νέα προγράμματα που θα 

χρηματοδοτηθούν από τα ΕΔΕΤ 2014-2020. 

  

 

ITS World Congress 

(Bordeaux, 5-9 October) 

 

Τhe ITS World Congress is an annual 

international conference focused on 

Intelligent Transport Systems. Each year, the 

World Congress is hosted in one of three 

regions; Europe, Asia-Pacific and the 

Americas. 

Information: 

http://itsworldcongress.com/organiser/ 

 

13th European Week of Regions and 

Cities 
 (Brussels, 12-15 October) 

 

The reformed cohesion policy will make 

available up to EUR 351,8 billion to invest in 

Europe's regions, cities and the real economy.  

Thematic concentration, increased efficiency, 

result-orientation and a stronger link to 

economic governance and the European 

Semester process will guide these new 

programmes, which will be financed by the 

European Structural and Investment Funds in 

the period until 2020.  
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Οι Ημέρες Ανοιχτής Προσέλευσης 2015 θα 

αποτελέσουν και εφέτος ένα τέλειο φόρουμ 

για τις εθνικές και περιφερειακές 

διαχειριστικές αρχές, τους τελικούς 

δικαιούχους και τα όργανα της ΕΕ 

προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες 

και να δικτυωθούν σε καινοτόμες 

προσεγγίσεις για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων των ΕΔΕΤ. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/openday

s/od2015/index.cfm 

 

Συνέδριο για τους Μετανάστες και  

τις Πόλεις  

(Γενεύη, 27-28 Οκτωβρίου) 
 

Φέτος ο Διεθνής Οργανισμός για τη 

Μετανάστευση αποφάσισε να συνδυάσει το 

βασικό θέμα του πολιτικού διαλόγου δηλ. 

το Διεθνή Διάλογο για τη Μετανάστευση με 

την έκδοση για τις παγκόσμιες 

μεταναστευτικές ροές. Αντιστοίχως το 

συνέδριο υψηλού επιπέδου είναι 

αφιερωμένο στους μετανάστες και τις 

πόλεις. 

  

Πληροφορίες: 

https://www.iom.int/idmcmc 

The OPEN DAYS 2015 will be a perfect forum 

for national and regional managing 

authorities, final beneficiaries and EU 

institutions to exchange information and 

facilitate networking on novel approaches for 

implementing the funds. 

Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/openday

s/od2015/index.cfm 

 

Conference on Migrants and Cities 

 (Geneva, 27-28 October) 

 

For this year, IOM decided to align the topic of 

its principal forum for policy dialogue, the 

International Dialogue on Migration (IDM), 

with the theme of its flagship publication, the  

 

World Migration Report. Accordingly, the 

2015 IDM high-level conference will be 

dedicated to migrants and cities.  

Information: 

https://www.iom.int/idmcmc 
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Έξυπνες Πόλεις: Υποστηρίζοντας 

μια Καινοτόμο και Αειφόρο 

Ανάπτυξη των Αστικών Χώρων 

(Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου) 

 

Το εν θέματι διεθνές συμπόσιο σκοπεύει να 

αξιολογήσει τις προκλήσεις που 

προκύπτουν από τη δημιουργία έξυπνων 

πόλεων προς την κατεύθυνση βελτιωμένων 

 

 

και αειφόρων δημοσίων υπηρεσιών για 

τους πολίτες. Επίσης, θα εξετάσει τη 

διαχείριση των πόρων και μια καλύτερη 

σύνδεση των διαφόρων όψεων των πόλεων, 

όπως οι υποδομές, η κινητικότητα και η 

ενέργεια μέσω της τεχνολογίας. Τέλος, το 

συνέδριο θα συζητήσει τις κοινωνικές, 

οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστά-

σεις των έξυπνων πόλεων και θα εξετάσει 

καινοτόμα έργα και πρωτοβουλίες. 

Πληροφορίες: 

http://www.urban-futures.de/ 

 

Συνέδριο για το Μέλλον των Πόλεων 

(Βερολίνο, 25-26 Νοεμβρίου) 

 

Πώς πραγματοποιούμε το όραμα 

αειφόρων, προσαρμόσιμων και βιώσιμων 

πόλεων; Στόχος του συνεδρίου είναι η 

προβολή των προοπτικών και 

προσεγγίσεων για τη μελλοντική 

ανάπτυξης της πόλης του 21ου αιώνα. 

Πληροφορίες: 

http://www.urban-futures.de/ 

 

Smart Cities: Supporting an Innovative 

and Sustainable Development of 

Urban Areas  

(Brussels, 27 October) 

 

This international symposium aims to assess 

the challenges that lie ahead in creating 

smarter cities and moving towards improved 

 

  

and sustainable public services for citizens. It 

also seeks to examine the management of 

resources and a better connection of the 

cities’ various components, such as 

infrastructure, mobility and energy, through 

technology. Finally, the conference sets out to 

discuss the social, economic and environment 

dimensions of Smart Cities as well as examine 

innovative projects and initiatives  

Information: 

https://www.publicpolicyexchange.co.uk/eve

nts/FJ27-PPE2?ss=bk&tg=bp1 

 

Urban Futures Conference  

(Berlin, 25-26 November) 

How do we turn the vision of sustainable, 

adaptable and livable cities into reality? The 

conference aims to showcase overarching  

 

perspectives and approaches for the future 

development of the 21st- century city 

Information: 

http://www.urban-futures.de/ 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 

European Affairs 

25 Χρόνια INTERREG:  

Διακήρυξη της ΕτΠ για ενίσχυση της 

Διασυνοριακής Συνεργασίας 

 

Οι ηγέτες ευρωπαϊκών δήμων και 

περιφερειών κάλεσαν την ΕΕ να εντείνει τις 

προσπάθειές της για την ενίσχυση της 

διασυνοριακής συνεργασίας και τη 

βελτίωση των μετακινήσεων, ιδίως μεταξύ 

των λιγότερο συνδεδεμένων περιφερειών, 

στο πλαίσιο της 162ης Συνάντησης του 

Προεδρείου της Επιτροπής των 

Περιφερειών (ΕτΠ) στο Λουξεμβούργο.  

 

Τα μέλη της ΕτΠ ζήτησαν ενωσιακή 

χρηματοδότηση - μέσω των διαρθρωτικών 

ταμείων, του μηχανισμού «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» και του πρόσφατου Επενδυτικού 

σχεδίου ύψους 315 δισ. ευρώ - που θα 

διατεθεί για τη βελτίωση των σχέσεων 

μεταξύ των περιφερειών για την τόνωση 

της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η συζήτηση 

διεξήχθη πριν από την 25η επέτειο του 

INTERREG - ενός προγράμματος χρηματοδο-

τούμενου από την ΕΕ, το οποίο επιδιώκει τη 

βελτίωση της ευρωπαϊκής διασυνοριακής 

και διακρατικής συνεργασίας Σε αυτό το 

πλαίσιο, τα μέλη της ΕτΠ υιοθέτησαν 

Διακήρυξη που ζητεί την απλοποίηση του 

προγράμματος και το συνυπολογισμό των 

διασυνοριακών περιοχών σε όλες τις 

πολιτικές της ΕΕ, καθώς και την αύξηση 

των επενδύσεων.  

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/news/Documents/de

claration-25-years-of-interreg.pdf 

Declaration "25 Years of Interreg:  

New Impetus for Cross-Border 

Cooperation" 

 

Leaders from Europe's cities and regions met 

in Luxembourg today and called on the EU to 

step-up its efforts to strengthen cross-border 

cooperation and improve mobility, especially 

among less connected regions. Members of 

the European Committee of the Regions (CoR) 

called for EU financing - through structural 

funds, the Connecting Europe facility and the 

recently launched €315bn Investment Plan – 

to be directed towards improving relations 

between regions to boost Europe's economy. 

The debate took place ahead of the 25th 

anniversary of INTERREG – an EU-funded 

programme that seeks to improve European 

cross-border and transnational cooperation. 

Within this context, the CoR members   adop- 

 

 

 

 

ted a Declaration which calls for the 

programme to be simplified, cross-border 

areas to be considered in all EU policies and 

investment increased. 

 

Information: 

http://cor.europa.eu/en/news/Documents/de

claration-25-years-of-interreg.pdf 
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Εγκαίνια της Μακροπεριφερειακής 

Στρατηγικής των Άλπεων 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε επίσημα 

την Ενωσιακή Στρατηγική για την 

Περιφέρεια των Άλπεων – 4η 

μακροπεριφερειακή στρατηγική. 

 

Περισσότεροι από 70 εκατ. πολίτες θα 

επωφεληθούν από τη στενότερη 

συνεργασία μεταξύ περιφερειών και χωρών 

στους τομείς της έρευνας και της 

καινοτομίας, της υποστήριξης ΜΜΕ, της 

κινητικότητας, του τουρισμού, της 

περιβαλλοντικής προστασίας και της 

διαχείρισης των ενεργειακών πόρων. Σε 

αυτήν συμμετέχουν 7  χώρες: 5 κράτη-μέλη 

(Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και 

Σλοβενία) και δύο τρίτες χώρες 

(Λιχτενστάιν και Ελβετία) και συνολικά 48 

περιφέρειες. Η Στρατηγική θα επικεντρωθεί 

σε τέσσερα πεδία πολιτικής, υποστη-

ρίζοντας το σχεδιασμό αντίστοιχων έργων: 

Οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία΄ 

σύνδεση και κινητικότητα΄ περιβάλλον και 

ενέργεια. Η Επιτροπή ευελπιστεί στην 

έγκριση της στρατηγικής από το Συμβούλιο 

των Υπουργών στα τέλη του έτους. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy

/cooperation/macro-regional-

strategies/alpine/ 

 

 

Commission launches the EU Strategy 

for the Alpine Region 

 

The Commission officially launched the EU 

Strategy for the Alpine Region (EUSALP), the 

fourth EU macro-regional strategy. More 

than70 million citizens will reap the benefits 

of a closer cooperation between regions and 

countries in terms of research and innovation, 

SME support, mobility, tourism, environmental 

protection and energy resources 

management. This macro-regional strategy 

concerns seven countries; five Member States 

- Austria, France, Germany, Italy and Slovenia 

- and two non-EU countries - Liechtenstein 

and Switzerland - overall involving 48 

regions. The Strategy will focus on four key 

policy areas and could support the 

development of the following indicative 

projects: 

 

 

1 - Economic growth and innovation. 

2 - Connectivity and mobility. 

3 - Environment and energy. 

The Commission hopes to see the Strategy 

endorsed by the European Council later this 

year. 

 

Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy

/cooperation/macro-regional-

strategies/alpine/ 
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Πολιτισμός για τις Πόλεις και τις 

Περιφέρειες 
 

To 2014 το δίκτυο Eurocities επιλέχθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επικεφαλής 

μιας νέας πρωτοβουλίας με τον τίτλο 

Πολιτισμός για τις Πόλεις και τις 

Περιφέρειες. Το έργο έχει διάρκεια μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2017. Σκοπός του έργου, 

που έχει προϋπολογισμό 1 εκατ. Ευρώ, 

είναι να αξιοποιήσει όλες τις υφιστάμενες 

πρακτικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για 

την πραγματοποίηση ανταλλαγών και την 

προώθηση της μεταφοράς γνώσεων, για 

την καλύτερη κατανόηση επιτυχημένων 

περιπτώσεων πολιτιστικής επένδυσης και 

την εξειδίκευση των λεπτομερειών για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών 

πολιτικών.  

 

Διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των πόλεων 

και των περιφερειών στο έργο, ο 

πολιτισμός θα βρεθεί στο επίκεντρο των 

εδαφικών αναπτυξιακών στρατηγικών 

τους. Σκοπός του έργου είναι κάτι 

παραπάνω από απλές επισκέψεις 

μελετών: από τη μια μεριά, με την 

καθοδήγηση των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών για τη μεγιστο-

ποίηση της απήχησης των δράσεών τους 

και, από την άλλη μεριά, με τη ανάπτυξη 

επικοινωνιακών δράσεων για την 

ενημέρωση  όσο το δυνατόν μεγαλύτερου 

αριθμού ενδιαφερομένων φορέων. 

Πληροφορίες: 

http://www.cultureforcitiesandregions.eu/cult

ure/home 

 

 

Culture for Cities and Regions 

 

In 2014, EUROCITIES was chosen by the 

European Commission to lead a brand new 

initiative called ‘Culture for cities and 

regions’. The project runs from January 2015 

to September 2017..  

 

 
 

This €1 million project funded under the 

Creative Europe programme (DG EAC) aims to 

take stock of existing practices all over 

Europe to exchange and promote transfer of 

knowledge, to better understand successful 

cases of cultural investment, and to go into 

the details of policy planning and 

implementation. By making sure that cities 

and regions involved in the project place 

culture at the heart of their territorial 

development strategies, we aim for long 

lasting results that will be widely shared and 

showcased widely in Europe. 

The purpose of the project is also to go 

beyond the study visits – on the one hand, 

with the provision of follow-up coaching to 

cities/regional administrations which took 

part, in the visits, in order to maximize its 

impact; and on the other hand, by reaching a 

larger number of interested parties through a 

broad dissemination of information 

(development of an online catalogue, website, 

newsletter, use of social media) 

Information: 

http://www.cultureforcitiesandregions.eu/cult

ure/home 
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Έναρξη Ενωσιακής Εταιρικής Σχέσης 

με 100.000 ευρωπαϊκές Πόλεις και 

Περιφέρειες 
 

Η στρατηγική εταιρική συμφωνία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις ευρωπαϊκές 

πόλεις και περιφέρειες για την 

αναπτυξιακή συνεργασία ξεκίνησε 

επισήμως την 1η Αυγούστου τ.ε. Ο 

επικεφαλής του δικτύου ευρωπαϊκών 

πόλεων και περιφερειών για την ανάπτυξη 

(PLATFORMA) κ. Frédéric Vallier υπέγραψε 

τριετή συμφωνία για την οικονομική 

υποστήριξη ύψους 7.5 εκατ. ευρώ της 

συνεργασίας πόλεων και περιφερειών   για 

 

 

 

την αναπτυξιακή συνεργασία. Η στρατηγική 

εταιρική σχέση αποβλέπει στην υποστήριξη 

της αποκεντρωμένης συνεργασίας για την 

πραγματοποίηση ανταλλαγών, βέλτιστων 

πρακτικών και δεξιοτήτων μεταξύ τοπικών 

και περιφερειακών αρχών σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Η PLATFORMA δημιουργήθηκε το 

2008, αποτελούμενη από τοπικές, 

περιφερειακές αρχές και τις ενώσεις τους 

για την ενίσχυση της αναπτυξιακής 

συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.platforma-dev.eu/index.php 

 

 

EU partnership with 100,000 European 

towns and regions kicks off ! 

 

The EU Commission strategic partnership 

agreement with Europe’s towns and regions 

on development cooperation officially started 

on 1 August. The head of PLATFORMA 

(network of Europe’s towns and regions for 

cooperation) Frédéric Vallier signed the three-

year agreement providing financial support to 

enhance town to town and region to region 

development cooperation.  

 

The strategic partnership aims to bolster 

decentralised cooperation by facilitating 

exchanges of best practice and skills between 

local and regional authorities from around the 

world. It amounts to 7.5 million euro over 

three years; the European Commission is 

financing 75% of the project with 

PLATFORMA’s partners providing the 

remaining 25%. PLATFORMA was set up in 

2008. It is a network of local and regional 

authorities and associations dedicated to 

strengthening development cooperation at the 

level of towns and regions 

 

Information: 

http://www.platforma-dev.eu/index.php 
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Η Ενεργειακή Ένωση 

 

Η φθινοπωρινή έκδοση του περιοδικού 

PANORAMA είναι αφιερωμένη στη 

συνεισφορά της περιφερειακής πολιτικής 

για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης 

μέσω αυξημένων επενδύσεων στη χαμηλή 

κατανάλωσης άνθρακα οικονομία και σε 

αειφόρα ενεργειακά έργα.  

 

Επίσης, αναφορικά με τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), 

το περιοδικό κάνει ειδική αναφορά στην 

συμβολή τους στην αναζωογόνηση της 

ελληνικής οικονομίας, ενώ αναδεικνύονται 

τα πλεονεκτήματα των  στρατηγικών της 

έξυπνης εξειδίκευσης για την αναμόρφωση 

των περιφερειακών οικονομιών. 

Παράλληλα, φιλοξενείται συνέντευξη του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα 

Αγοραστού, ο οποίος αναλύει το σχεδιασμό 

του επιχειρησιακού προγράμματος της 

Περιφέρειας και τον τρόπο με τον οποίο τα 

ΕΔΕΤ βοηθούν στη δημιουργία ανάπτυξης 

και θέσεων απασχόλησης. Σε άλλο σημείο 

του περιοδικού γίνεται αναφορά στα 

βραβεία RegioStars, στη σημασία των 

επικοινωνιακών στρατηγικών, στο νέο 

οδηγό για την ανάλυση κόστους-οφέλους, 

καθώς και τις καθιερωμένες συνεισφορές 

ευρωπαϊκών περιφερειών. 

 

Πληροφορίες: 

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

docgener/panorama/pdf/mag54/mag54_en.p

df 

The Energy Union 

 

The Autumn edition of Panorama is now 

available online, and the lead article details 

Regional Policy's contribution to the 

realisation of the EU's new Energy Union 

package, through increased investments in 

the low carbon economy and sustainable 

energy projects.  

 

 

The other main article shows how the 

European Structural and Investment Funds will 

contribute to revitalising the Greek economy. 

We also highlight the advantages of Smart 

Specialisation strategies for transforming 

regional economies. In the series of interviews 

with regional authorities Dr. Kostas 

Agorastos, Regional Governor of Thessaly 

talks about the development of their 

Operational programme and how EU funds are 

helping them boost growth and jobs.  

Elsewhere there is a preview of the finalists of 

this year's RegioStars awards, an outline of 

the importance of communication strategies, 

a feature of the new guide to Cost-Benefit 

Analysis, and contributions from three 

regions across the continent. 

Information: 

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

docgener/panorama/pdf/mag54/mag54_en.p

df 
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Διεθνή Θέματα 

 International Affairs 

 

To Λάγος σχεδιάζει νέα πόλη 

 

Η κυβέρνηση του Λάγος, της πρώην 

πρωτεύουσας της Νιγηρίας, σχεδιάζει τη 

δημιουργία νέας πόλης που θα αποτελέσει 

το νέο οικονομικό κέντρο της χώρας και 

ενδεχομένως της δυτικής Αφρικής. Το Eko 

Atlantic είναι η απάντηση της Αφρικής στο 

Ντουμπάι, μια επένδυση πολλών 

δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ακτο-

γραμμή του Λάγος με κατοικίες και γραφεία 

επιχειρήσεων. Το σχέδιο περιλαμβάνει 

πολυώροφα κτίρια που θα στεγάσουν 

250.000 ανθρώπους και θα φιλοξενούν 

150.000 περαστικούς σε ημερήσια βάση. 

 

 

 

Η νέα περιοχή θα αποτελεί μια πόλη 

παγκόσμιου επιπέδου, περιβαλλοντικά 

ευαίσθητη που θα λειτουργεί 24 ώρες το 

24ωρο και θα μπορεί να προσελκύει τις 

πλέον γνωστές πολυεθνικές επιχειρήσεις.   

Πληροφορίες: 

http://www.urbannewsdigest.in/?p=15463 

 

Lagos plans to build a new city called 

Eko Atlantic 

The government of Nigeria’s former capital, 

Lagos has announced that it intends to build a 

new city, which will become the new financial 

centre of Nigeria, and perhaps West Africa. 

Eko Atlantic, pitched as Africa’s answer to 

Dubai, is a multibillion dollar residential and 

business development that would be sited as 

an addition to Victoria Island, along the 

renowned Bar Beach shoreline in Lagos.  

 

 

 

The plan calls for many high-rise buildings 

which would take root on 10 sq km of land 

reclaimed from the Atlantic Ocean. It would 

house 250,000 people, and employ a further 

150,000 people commuting on a daily basis. 

The new district would be promoted as a 24-

hour, green-conscious, world-class city, 

which can attract and retain top multinational 

corporations.  

Information: 

http://www.urbannewsdigest.in/?p=15463 
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Διαβουλεύσεις 

Consultations 

 

 

 

Διεθνής Διακυβέρνηση των Ωκεανών 

 

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι 

να συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να 

συμβάλει σε μια καλύτερη διεθνή 

διακυβέρνηση των ωκεανών και των 

θαλασσών προς όφελος της βιώσιμης 

γαλάζιας ανάπτυξης. Με βάση τα 

αποτελέσματα της διαβούλευσης και άλλες 

πηγές δεδομένων και πληροφοριών, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει ποιος 

είναι ο καλύτερος τρόπος για την 

ανάπτυξη μιας πιο συνεκτικής, 

ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής 

πολιτικής της ΕΕ για τη βελτίωση του 

διεθνούς πλαισίου διακυβέρνησης των 

ωκεανών. 

 

Προθεσμία:  15 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fish

eries/consultations/ocean-

governance/index_el.htm 

International Ocean Governance 

 

The aim of this consultation is to gather input 

on how the EU could contribute to achieving 

better international governance of oceans and 

seas to the benefit of sustainable blue growth. 

On the basis of the results and other sources 

of data and information, the European 

Commission will consider how best to develop 

a more coherent, comprehensive and effective 

EU policy on improving the international 

ocean governance framework. 

Deadline: 15 October 

Information:  

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fish

eries/consultations/ocean-

governance/index_en.htm 
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Σεμινάρια Κατάρτισης 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
The Seminars of the 

European Institute of Public 

Administration (EIPA) 
 

 
 

Understanding EU Decision-Making: 

Principles, Procedures, Practice 

Date: 1-2 October 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5625 

 

Strengthening the Performance of Your 

Organisation with the Renewed Common 

Assessment Framework: the CAF 2013 

Date: 7-9 October 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5641 

 

Public Sector Contract Management for 

Public-Private Partnerships (PPP), Concessions 

and Other Complex Public Procurement 

Contracts: Realising Value for Money in the 

Contract Execution Phase 

Date: 12-13 October  

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5717 

 

 

 

Social Innovation: Improving Effectiveness and 

Efficiency in Public Service Delivery through 

Co-design and Co-creation 

 Date: 28-29 October 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5698 

 

Improving Public Sector Performance in the 

21st Century 

Date: 9-10 November 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5634 

 

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed 

Projects: Why and How? New CBA Guide: 

Programming Period 2014-2020 

Date: 9-11 November 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5798 

 

The New Procurement Directives, Electronic 

Procurement and Practical Implications 

Date: 12-13 November 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5814 

 
Internal, External and Performance AUDIT of 

the EU Funded Programmes and Projects 

Date: 16-18 November 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5796 

 

Tutorial: Project Cycle Management: A 

Technical Guide 

Date: 30 November-2 December 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5793 
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Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

The Library of Local Government 

 

Eco-Cities: Scenarios for Innovation 

and Sustainability (Green Energy and 

Technology) 

 

 
Σελ.362 

I. M. Ciumasu  (επιμ.) 

Εκδ. Springer 2016 

To βιβλίο εξετάζει το ζήτημα της 

αειφορίας στα αστικά κέντρα, δεδομένης 

της έλλειψης γνώσης για τη σχέση μεταξύ 

των διαφόρων συνιστωσών της. 

Αξιωματική θέση του έργου είναι ότι η μάχη 

της αειφορίας κερδίζεται και χάνεται στις 

πόλεις και γι’ αυτό προτείνει μια κριτική, 

επικαιροποιημένη επισκόπηση των διεπισ-

τημονικών διαχειριστικών εργαλείων. 

 

Enhancing Cultural Participation in the 

EU: Challenges and Methods 
 

 
 

Pages: 450 

J. Prieto-Rodriguez, V. M. Ateca-Amestoy, et 

al. (eds.) 

Publisher: Springer, 2016 

In this book, cultural participation is analyzed 

as a substantial aspect of European 

citizenship, but also as a tool for improving 

individual and societal wellbeing through 

educational and inclusive policies. It offers an 

up-to-date overview of ongoing research on 

the measurement, analysis and prospects of 

traditional and new forms of cultural 

engagement in Europe. It describes and 

assesses available methods and cultural 

participation and seeks to determine how and 

how much the various drivers, policies and 

barriers matter. This publication is the final 

output of the work done by the members of 

the EU project “Assessing effective tools to 

enhance cultural participation,” which brought 

together social scientists and cultural 

practitioners in joint projects, conferences 

and seminars. 
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Το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδεται μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε 

προσθέσει την   ηλεκτρονική σας διεύθυνση 

στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, 

μπορείτε να το κάνετε μέσω της κάτωθι 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

antonioskarvounis@gmail.com 

 
 

   

 

 

 
 

The Bulletin of International and European 

Affairs & Development Planning of Local 

Government of the Hellenic Ministry of Interior 

and Administrative Reconstruction is published 

and distributed only in digital form. If you wish 

to subscribe to our bulletin, you can send us 

your contact details to the following e-mail 

address: antonioskarvounis@gmail.com 

 
 

   

 

 

 
 

Co-funded by the European Programme  
'Europe for Citizens' 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’ 
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Ετπψπαωκά και 

Διεθνή Ππογπάμμασα 

και Ππψσοβοτλίερ 
European and International  

Funding Programmes & Initiatives 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

Call for Proposals-Deadlines 

 

 
1.  „Δημιοτπγική Ετπύπη, 2014-

2020‟: Επιδϋσηςη Υεςσιβάλ 

Κινημασογπάυοτ 

  

Σο τποππϋγπαμμα MEDIA θα παπέφει 

τποςσήπιξη ςε ππψσοβοτλίερ ποτ 

πποβάλλοτν και πποψθοόν πληθύπα 

ετπψπαωκύν οπσικοακοτςσικύν έπγψν, 

ςτμπεπιλαμβανομένψν σψν σαινιύν μικποό 

μήκοτρ, ϋπψρ υεςσιβάλ και άλλερ 

εκδηλύςειρ πποβολήρ καθύρ επίςηρ και 

δπαςσηπιϋσησερ με ςσϋφο σην ππούθηςη 

σοτ κινημασογπαυικοό γπαμμασιςμοό και 

σην αόξηςη σηρ γνύςηρ και σοτ 

ενδιαυέπονσορ σοτ κοινοό για σα 

ετπψπαωκά οπσικοακοτςσικά έπγα, 

ςτμπεπιλαμβανομένηρ σηρ οπσικοα-

κοτςσικήρ και κινημασογπαυικήρ κλη-

πονομιάρ, ιδίψρ ςε νεανικά ακποασήπια. 

τνολικϋρ πποϊπολογιςμϋρ:3.000.000€. 

 

Πποθεςμία:  17 Δεκεμβπίοτ 2015 

Πληπουοπίερ: 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-

europe/funding/festivals-2016_en 

1.  „Creative Europe, 2014-2020‟: 

Support for film festivals 

 

The MEDIA Sub-programme shall provide 

support for initiatives presenting and 

promoting a diversity of European audiovisual 

works, including short films, such as festivals 

and other promotional events and activities 

aimed at promoting film literacy and at 

increasing audience's knowledge of, and 

interest in, European audiovisual works, 

including the audiovisual and 

cinematographic filmheritage, in particular 

among young audiences. 

Call Total Budget: €3.000.000 

 

Deadline: 17 December 2015 

Μore Information: 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-

europe/funding/festivals-2016_en 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

& ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ  

ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

   

   

No 66/67         12/2015-    
 1/2016       

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

2       



 3 

2. „Δικαιοςόνη, 2014-2020‟:       

Εθνικά ή Διεθνικά Έπγα Ηλεκσπονικήρ 

Δικαιοςόνηρ 
 

Ο γενικϋρ ςσϋφορ σοτ ππογπάμμασορ 

Δικαιοςόνη είναι να βοηθήςει ςση 

δημιοτπγία ενϋρ ππαγμασικά ετπψπαωκοό 

φύποτ δικαιοςόνηρ, με βάςη σην αμοιβαία 

εμπιςσοςόνη. Θα πποψθήςει ση δικαςσική 

ςτνεπγαςία ςε αςσικέρ και ποινικέρ 

τποθέςειρ, θα βοηθήςει ςσην εκπαίδετςη 

σψν δικαςσύν, σψν ειςαγγελέψν και άλλψν 

νομικύν επαγγελμασιύν, και θα ςσηπίξει ση 

δπάςη σηρ ΕΕ για σην κασαπολέμηςη σψν 

ναπκψσικύν. Η νομοθεςία σηρ Ένψςηρ για 

σον σομέα σοτ αςσικοό και ποινικοό δικαίοτ 

καλόπσει ένα ετπό υάςμα, απϋ σο 

ςτμβασικϋ δίκαιο και αυεπεγγτϋσησα ςε 

δικονομικά δικαιύμασα και σα δικαιύμασα 

σψν θτμάσψν. Σο Ππϋγπαμμα Δικαιοςόνη 

θα ενιςφόςει σην αποσελεςμασική και 

ςτνεπή ευαπμογή σοτρ, και θα εξαςυαλίςει 

ππϋςβαςη ςση δικαιοςόνη για σοτρ πολίσερ 

και σιρ επιφειπήςειρ ςσην Ετπύπη. 

 

Η παποόςα ππϋςκληςη τποβολήρ 

πποσάςεψν αποςκοπεί ςσο να 

ςτγφπημασοδοσήςει διεθνικά ή εθνικά 

ππογπάμμασα με ςσϋφο ση διετκϋλτνςη σηρ 

αποσελεςμασικήρ ππϋςβαςηρ ςση 

δικαιοςόνη για ϋλοτρ, ςτμπεπιλαμ-

βανομένηρ σηρ ππούθηςηρ και 

τποςσήπιξηρ  σψν δικαιψμάσψν σψν 

θτμάσψν σηρ εγκλημασικϋσησαρ, με 

ςεβαςμϋ σοτ δικαιύμασορ σηρ 

τπεπάςπιςηρ.  

τνολικϋρ Πποϊπολογιςμϋρ Ππϋςκλη-

ςηρ: €2,755,000 (80% ςτνδπομή ΕΕ). 

Πποθεςμία:  6  Ιανοταπίοτ 2016 

Πληπουοπίερ: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/2015_j

udges/annual_work_programme_annex_en. 

pdf 

 

2. „Justice, 2014-2020‟: 

National or transnational e-Justice project 

 

The overall aim of the Justice Programme is to 

help create a truly European area of Justice, 

based on mutual trust. It will promote judicial 

cooperation in civil and criminal matters, help 

train judges, prosecutors and other legal 

professionals, and support EU action to tackle 

drugs. Union legislation in the area of civil law 

and criminal law covers a broad spectrum 

from contractual law and insolvencies to 

procedural rights and victims' rights. The 

Justice Programme will support their effective 

and consistent application, and ensure proper 

access to justice for people and businesses in 

Europe. 

This call for proposals aims to co-fund 

transnational or national projects in line with 

the specific objective to facilitate effective 

access to justice for all, including to promote 

and support the rights of victims of crime, 

while respecting the rights of the defence. 

Call Total Budget: €2.755,000.  

Percentage of Subsidy/Co-Financing: 80%. 

 

Deadline: 6 January 2016 

Μore Information: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/2015_j

udges/annual_work_programme_annex_en. 

pdf 
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3. 10o Βπαβείο Καλύν Ππακσικύν 

ςση τμμεσοφή σψν Πολισύν 

 

Σο Διεθνέρ Παπασηπησήπιο για ση 

τμμεσοφική Δημοκπασία (OIDP) είναι ένα 

δίκστο ςσο οποίο ςτμμεσέφοτν πάνψ απϋ 

500 πϋλειρ, ενύςειρ, οπγανιςμοί και 

επετνησικά κένσπα ποτ ενδιαυέπονσαι για 

ση μάθηςη, σην ανσαλλαγή εμπειπιύν και 

σην ευαπμογή ππακσικύν ςτμμεσοφικήρ 

δημοκπασίαρ ςε σοπικϋ επίπεδο με ςκοπϋ 

ση διεόπτνςη σηρ δημοκπασίαρ ςση δημοσική 

διακτβέπνηςη. Σο δίκστο δημιοτπγήθηκε σο 

2001 ςσο πλαίςιο έπγψν αναπστξιακήρ 

ςτνεπγαςίαρ σοτ ππογπάμμασορ URB-AL 

σηρ Ετπψπαωκήρ Επισποπήρ. ε ατσϋ σο 

πλαίςιο, σο OIDP απετθόνει ππϋςκληςη 

τποβολήρ πποσάςεψν ςσιρ σοπικέρ και 

πεπιυεπειακέρ απφέρ για ση βπάβετςη σψν 

καλύν ππακσικύν ςσον σομέα σηρ 

ςτμμεσοφήρ σψν πολισύν ςσιρ δημϋςιερ 

τποθέςειρ.  

 

 

 

Οι αισήςειρ θα ππέπει απαπαισήσψρ να 

ςτνοδεόονσαι απϋ σο ένστπο σηρ αίσηςηρ, 

πεπίληχη εμπειπιύν (μέφπι 2 ςελίδερ), 

ςφεσικϋ υψσογπαυικϋ τλικϋ και 

πποαιπεσικά απϋ χηυιακϋ τλικϋ, 

πεπιλήχειρ, εκθέςειρ κ.α. 

Πποθεςμία:  15  Ιανοταπίοτ 2016 

Πληπουοπίερ: 

http://www.oidp.net/en/projects/oidp-

distinction-best-practice-in-citizen-

participation/ 

3. 10th Award Best Practices in 

Citizens‟ Participation 

 

The International Observatory on Participatory 

Democracy (IOPD) is a network of over 500 of 

the world‟s towns and cities, associations, 

organizations and research centres interested 

in learning about, exchanging impressions 

and applying participatory democracy 

experiences at a local scale, for the purpose 

of extending democratic practices in 

municipal government. The network was 

created in 2001 within the framework of the 

decentralized cooperation projects of the EU‟s 

URB-AL Programme. In this framework, the 

IOPD invites local and regional governments 

to apply for the Best Practice in Citizen 

Participation Award.  The distinction is 

awarded annually to recognize participatory 

experiences from around the world that can 

to be replicated elsewhere.  The award seeks 

to highlight innovative experiences in the field 

of participatory democracy coordinated by 

local governments. 

 

Nominations must include: 

 Complete Award Application Form 

(Word format). 

 Summary of Experience (maximum 

two pages in Word format) 

 Photographs of the experience 

 Optionally other documents: videos, 

summaries, reports. 

 

Deadline: 15 January 2016 

Μore Information: 

http://www.oidp.net/en/projects/oidp-

distinction-best-practice-in-citizen-

participation/ 
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4. ERASMUS+: Μη 

           Κεπδοςκοπικέρ Αθλησικέρ   

          Εκδηλύςειρ και τμππάξειρ 

 

Erasmus+ είναι σο Ετπψπαωκϋ ππϋγπαμμα 

για σην Εκπαίδετςη, σην Κασάπσιςη, ση 

Νεολαία και σον Αθλησιςμϋ σην πεπίοδο 

2014-2020. Αποσελεί ςτνένψςη σψν 

ππογπαμμάσψν Δια Βίοτ Μάθηςηρ (Erasmus, 

LeonardodaVinci, Comenius and Grundtvig), 

Νεολαία εν Δπάςει και πένσε διεθνύν 

ππογπαμμάσψν ςτνεπγαςίαρ (Erasmus 

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink and the 

programme for cooperation with 

industrialised countries). Επίςηρ, 

ςτμπεπιλαμβάνει σον σομέα σοτ 

αθλησιςμοό. Σο ππϋγπαμμα ατσϋ πποςδίδει 

ιδιαίσεπη έμυαςη ςσα αποσελέςμασα και 

ςσον ανσίκστπο ποτ έφοτν ςε άσομα, 

οπγανιςμοόρ και ιδπόμασα, καθύρ επίςηρ 

ςσα ςτςσήμασα εκπαίδετςηρ, κασάπσιςηρ 

και νεολαίαρ. Αποςκοπεί ςση βελσίψςη σψν 

δεξιοσήσψν και απαςφοληςιμϋσησαρ, ςσον 

εκςτγφπονιςμϋ σηρ Εκπαίδετςηρ, 

Κασάπσιςηρ και επγαςίαρ σψν νέψν.  

Ανσικείμενο σηρ ππϋςκληςηρ αποσελοόν 

δπάςειρ σοτ τποππογπάμμασορ 

Αθλησιςμϋρ: (α) τμππάξειρ και (β) Μη 

κεπδοςκοπικέρ Ετπψπαωκέρ Αθλησικέρ 

διοπγανύςειρ. 

Οι μη κεπδοςκοπικέρ ετπψπαωκέρ αθλησικέρ 

εκδηλύςειρ έφoτν ψρ ςσϋφο να: 

 τποςσηπίξοτν ςσον σομέα σοτ 

αθλησιςμοό σην τλοποίηςη σψν 

ςσπασηγικύν σηρ ΕΕ ςσοτρ σομείρ 

σηρ κοινψνικήρ ένσαξηρ και σηρ 

ιςϋσησαρ σψν ετκαιπιύν, ιδίψρ σην 

ςσπασηγική σηρ ΕΕ για σην ιςϋσησα 

σψν υόλψν και ςσπασηγικήρ σηρ ΕΕ 

για άσομα με αναπηπίερ˙  

 

 

4. ERASMUS+: Non for 

profit European sport events & 

collaborative partnerships 

 

Erasmus+ is the new EU Programme for 

Education, Training, Youth and Sport for 

2014-2020, starting in January 2014. It 

brings together the existing Lifelong Learning 

Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Comenius and Grundtvig) , Youth in Action 

and five international cooperation 

programmes (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 

Edulink and the programme for cooperation 

with industrialised countries). It also includes 

sport. Erasmus+ has an important focus on 

results and impact, on individuals, institutions 

and organizations, as well as on education, 

training and youth systems.  It aims at 

boosting skills and employability, and mo - 

dernizing Education, Training and Youth 

work. Overall the programme is aimed at 

supporting the development of actions, 

cooperation and tools linked to the objectives 

of the Europe 2020 strategy and its flagship 

initiatives.  

 

 

 

Sport supports the following actions: (a) 

Collaborative Partnerships; (b) Not-for-profit 

European sport events. Νot for profit 

European sport events aim to: 

 support the implementation, in the 

field of sport, of EU strategies in the 

areas of social inclusion and equal 

opportunities, notably the EU Gender 

Equality Strategy and the EU Disability 

Strategy; 
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 τποςσηπίξοτν σην τλοποίηςη 

οδηγιύν σηρ ΕΕ για υτςική 

δπαςσηπιϋσησα, να ενθαππόνοτν ση 

ςτμμεσοφή ςσον αθλησιςμϋ και ση 

υτςική άςκηςη˙ 

 τποςσηπίξοτν ενδεφϋμενερ διοπγα-

νύςειρ σηρ Ετπψπαωκήρ Εβδομάδαρ 

σοτ αθλησιςμοό. 

Οι δε ςτνεπγαςίερ πποςυέποτν σην 

ετκαιπία να αναπσόξοτν, να μεσαυέποτν 

ή/και να ευαπμϋςοτν καινοσϋμερ ππακσικέρ 

ςε διαυϋποτρ σομείρ ςφεσικά με σον 

αθλησιςμϋ και υτςικέρ δπαςσηπιϋσησερ 

μεσαξό διαυϋπψν οπγανύςεψν και υοπέψν 

και ςτμπεπιλαμβάνοτν κτπίψρ δημϋςιερ 

απφέρ ςε σοπικϋ, πεπιυεπειακϋ, εθνικϋ και 

ετπψπαωκϋ επίπεδο, αθλησικέρ οπγανύ-

ςειρ, οπγανύςειρ ποτ ςφεσίζονσαι με 

αθλησιςμϋ και εκπαιδετσικοόρ υοπείρ. 

τνολικϋρ Πποϊπολογιςμϋρ για σιρ 

εκδηλύςειρ και σιρ ςτνεπγαςίερ: 

 €16,800,000 (80% ςτνδπομή σηρ ΕΕ). 

 

Πποθεςμία:  21  Ιανοταπίοτ 2016 

Πληπουοπίερ: 

http://web3.eetaa.gr/eu/programs/Erasm

us+/Erasmus+_call_2016.pdf 

 

 
 
 
 

 
 

 support the implementation of the EU 

Physical Activity Guidelines, to 

encourage participation in sport and 

physical activity; 

 support the possible organisation of 

the European Week of Sport. 

Collaborative Partnerships offer the 

opportunity to develop, transfer and/or 

implement innovative practices in different 

areas relating to sport and physical activity 

between various organisations and actors in 

and outside sport, including in particular 

public authorities at local, regional, national 

and European levels, sport organisations, 

sport-related organisations and educational 

bodies.  

Call Total Budget: €16,800,000.  

Percentage of Co-Financing: 80%. 

 

Deadline: 21 January 2016 

Μore Information: 

http://web3.eetaa.gr/eu/programs/Erasmus+

/Erasmus+_call_2016.pdf 
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5. Βπαβεία Ετπψπαωκοό 

Πολεοδομικοό και Πεπιυεπειακοό 

φεδιαςμοό 

Σο Ετπψπαωκϋ τμβοόλιο Φψποσακσύν 

βπαβεόει για 11η φπονιά ςσπασηγικέρ, έπγα 

και ππψσοβοτλίερ ποτ βελσιύνοτν 

ςημανσικά σην ποιϋσησα ζψήρ ςσιρ αςσικέρ 

και αγποσικέρ πεπιυέπειερ σηρ Ετπύπηρ.  

 

Μέςψ σψν βπαβείψν, σο τμβοόλιο ςσοφεόει 

ςσα εξήρ:  

(α) Επίδειξη ςσο γενικϋ κοινϋ και ςσο 

επάγγελμα σοτ φψποσάκση, ειδικϋσεπα, 

εκείνψν σψν επιστφημένψν και καινοσϋμψν 

έπγψν ςφεδιαςμοό μέςψ σψν οποίψν η 

ποιϋσησα ζψήρ σψν ετπψπαίψν πολισύν 

αναβαθμίζεσαι και βελσιύνεσαι ςε 

κοινψνικϋ, οικονομικϋ και πεπιβαλλονσικϋ 

επίπεδο. 

(β) Ππούθηςη σψν ιδεύν και σοτ οπάμασορ 

σοτ τμβοτλίοτ για σο μέλλον σψν 

ετπψπαωκύν πϋλεψν και πεπιυεπειύν 

ϋπψρ αποστπύνεσαι ςσην Ετπψπαωκή 

Φάπσα σοτ 2013 για ση δημιοτπγία εκείνψν 

σψν ςτνθηκύν για σην ππούθηςη σηρ 

αειυϋποτ ανάπστξηρ. 

Δικαίψμα ςτμμεσοφήρ έφοτν φψποσάκσερ 

και δήμοι απϋ σα 47 ετπψπαωκά κπάση-

μέλη σοτ τμβοτλίοτ σηρ Ετπύπηρ. Οι 

πποσάςειρ αυοποόν 3 κασηγοπίερ: 1. 

σπασηγικϋρ φεδιαςμϋρ, 2. Έξτπνη 

κινησικϋσησα ςσιρ πϋλειρ, και 3. Ενεπγειακή 

αποδοσικϋσησα και φψποσαξικϋρ 

ςφεδιαςμϋρ. 

Πποθεςμία:  31  Ιανοταπίοτ 2016 

Πληπουοπίερ: 

http://www.ectp-

ceu.eu/images/stories/Awards2016/2016%20

Awards%20Info%20Brochure.pdf 

5. 11th European Urban and Regional 

Planning Awards 2015-2016 

 

The 11th European Urban and Regional 

Planning Awards ECTP-CEU, with the support 

of the Committee of Regions is proud to 

organise the 11th European Urban and 

Regional Planning Awards. The ECTP-CEU‟s 

European Urban and Regional Planning 

Awards give recognition to planning 

strategies, schemes or developments which 

make an outstanding contribution to the 

quality of life in urban and rural regions of 

Europe. This is also a particular opportunity 

after the refreshing of the European Charter 

of Spatial Planning stressing the emergency 

for strategy, participation processes and 

sustainable development in all processes of 

spatial planning.  

 

The Award will be open to spatial planners 

and municipalities from the 47 European 

Countries of the Council of Europe. 3 

categories of entries are considered: 1. 

Strategic Planning 2. Smart mobility within 

cities and territories 3. Energy efficiency and 

spatial planning. 

Deadline: 31 January 2016 

Μore Information: 

http://www.ectp-

ceu.eu/images/stories/Awards2016/2016%20

Awards%20Info%20Brochure.pdf 
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Επιφειπηςιακϋρ και 

Αναπστξιακϋρ φεδιαςμϋρ 

Business & Development Planning 
 

 

Σα όμυψνα Ακεπαιϋσησαρ 

 

Η διαςυάλιςη σηρ ακεπαιϋσησαρ, σηρ 

διαυάνειαρ και σηρ αποδοσικϋσησαρ σψν 

κονδτλίψν σηρ ΕΕ είναι ςσο επίκενσπο μιαρ 

άλληρ ππψσοβοτλίαρ – σψν τμυύνψν 

Ακεπαιϋσησαρ – σα οποία ξεκίνηςαν υέσορ 

απϋ σο «Κένσπο εξειδίκετςηρ για σην 

ενίςφτςη σηρ διοικησικήρ επάπκειαρ». Σα 

ςόμυψνα ακεπαιϋσησαρ είναι ένα επγαλείο 

ποτ δημιοτπγήθηκε απϋ ση Διεθνή 

Διαυάνεια για να ςσηπίξει σιρ κτβεπνήςειρ, 

σιρ επιφειπήςειρ και σην κοινψνία σψν 

πολισύν για να ατξήςοτν σην εμπιςσοςόνη 

ςσιρ δημϋςιερ ππομήθειερ. Σο όμυψνο 

Ακεπαιϋσησαρ ςτνιςσά μια νομικά 

δεςμετσική ςτμυψνία μεσαξό σηρ 

αναθέσοτςαρ απφήρ και σψν εσαιπειύν ποτ 

τποβάλλοτν πποςυοπέρ για δημϋςιερ 

ςτμβάςειρ, να απέφοτν απϋ διευθαπμένερ 

ππακσικέρ και να ακολοτθοόν μια 

διαδικαςία ανάθεςηρ ππομηθειύν με 

ακεπαιϋσησα, διαυάνεια και 

αποδοσικϋσησα. Ένα απϋ σα βαςικά 

ςσοιφεία σοτ επγαλείοτ είναι η ανεξάπσηση 

εποπσεία σηρ ςτμυψνίαρ, η οποία 

ππαγμασοποιείσαι απϋ μια οπγάνψςη σηρ 

κοινψνίαρ σψν πολισύν. 

 

 

The Integrity Pacts 

 

Ensuring integrity, transparency and efficiency 

of EU funds is at the heart of another initiative 

– Integrity Pacts – which was launched this 

year by the Competence Centre on 

Administrative Capacity Building. Integrity 

Pacts are a tool invented by Transparency 

International to support governments, 

businesses and civil society to improve trust 

in public procurement. The Integrity Pact 

represents a legally binding agreement 

between the contracting authority and the 

companies bidding for public contracts to 

abstain from corrupt practices and conduct a 

procurement process with integrity, 

transparency and efficiency. One of the key 

elements of the instrument is the third-party 

monitoring of the agreement carried-out by a 

civil society organization. The Commission, in 

close cooperation with Transparency 

International, has decided to pilot this tool in 

several EU cofunded projects. In May 2015, a 

call for expression of interest to participate in 

the initiative was published and targeted both 

public administrations (authorities managing 

EU funds or beneficiaries of the EU support) 

and civil society actors. 

 

 

No 66/67       
 

  12/2015-    
 1/2016       

 

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

& ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ  

ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

   

   

8       



 9 

Η Επισποπή, ςε ςσενή ςτνεπγαςία με ση 

Διεθνή Διαυάνεια, απουάςιςε να δοκιμάςει 

πιλοσικά σο επγαλείο ατσϋ ςε διάυοπα 

ςτγφπημασοδοσοόμενα έπγα σηρ ΕΕ. Σο Μάιο 

σοτ 2015, δϋθηκε ςση δημοςιϋσησα μια 

ππϋςκληςη εκδήλψςηρ ενδιαυέπονσορ για 

ςτμμεσοφή ςσην ππψσοβοτλία, ποτ απετ- 

θτνϋσαν σϋςο ςσιρ δημϋςιερ διοικήςειρ 

(απφέρ διαφείπιςηρ πϋπψν σηρ ΕΕ ή 

δικαιοόφοτρ σηρ ςσήπιξηρ σηρ ΕΕ), ϋςο και 

ςε υοπείρ σηρ κοινψνίαρ σψν πολισύν. Η 

ανσαπϋκπιςη ποτ έλαβε ήσαν πέπα απϋ 

κάθε πποςδοκία. τνολικά, η Επισποπή 

έλαβε 56 αισήςειρ απϋ 13 Κπάση Μέλη, 25 

πποεπφϋμενερ απϋ οπγανύςειρ σηρ 

κοινψνίαρ σψν πολισύν και 31 απϋ 

δημϋςιερ απφέρ. Σα έπγα ποτ επιλέφθηκαν 

εσοιμάζονσαι σύπα να ξεκινήςοτν σο 

ςσάδιο σηρ ευαπμογήρ. Η πιλοσική 

ππψσοβοτλία σψν τμυύνψν Ακεπαιϋσησαρ 

αναμένεσαι να πποψθήςει σιρ απφέρ σηρ 

καλήρ διακτβέπνηςηρ, ϋπψρ ατξημένη 

διαυάνεια καθύρ και εξοικονϋμηςη 

κϋςσοτρ. Η πείπα έφει δείξει ϋσι σο έπγο 

έφει σο δτναμικϋ για ση μείψςη σοτ 

ςτμβασικοό κϋςσοτρ έψρ και 30 % λϋγψ σψν 

πιο ατςσηπύν διαδικαςιύν σψν δημϋςιψν 

ςτμβάςεψν. Μία απϋ σιρ απφέρ σηρ καλήρ 

διακτβέπνηςηρ επιδιύκει ση ςτνεφή 

βελσίψςη. Η πποςοφή επικενσπύνεσαι σύπα 

ςσα νέα ππογπάμμασα για σην πεπίοδο 

2014-2020 και η Επισποπή εξαςυαλίζει ϋσι 

δεν θα επαναληυθοόν σα λάθη σοτ παπελ- 

θϋνσορ. Ο ςσϋφορ είναι να ξεκινήςει η νέα 

ππογπαμμασική πεπίοδορ με βελσιψμένερ 

δομέρ, δεξιϋσησερ και αποσελεςμασικϋσησα. 

Ατσά απαισοόνσαι ϋφι μϋνο να επισετφθεί η 

μέγιςση αξία απϋ σοτρ δημϋςιοτρ πϋποτρ, 

αλλά επίςηρ για να δημιοτπγήςοτν 

ανάπστξη και θέςειρ επγαςίαρ, 

εμπιςσοςόνη ςσα θεςμικά ϋπγανα και 

αξιοπιςσία για σην πολισική. 

 

 
 

 
 

The response received went beyond 

expectations. In total, the Commission 

received 56 applications from 13 Member 

States, 25 coming from civil society 

organisations and 31 from public authorities. 

The shortlisted projects are now getting ready 

to start the implementation stage. The 

Integrity Pacts pilot initiative is expected to 

promote good governance principles like 

increased transparency as well as cost 

savings. Experience has shown the project has 

a potential of reducing contract costs up to 

30% because of more rigorous public 

procurement procedures. 

One of the principles of good administration 

is seeking continuous improvement. Attention 

is now focused on the new programmes for 

2014-2020 and the Commission‟s is making 

sure that mistakes of the past are not 

repeated. The objective is to start off the new 

programming period with improved 

structures, skills and efficiency. These are 

needed not only to achieve maximum value 

from public funds, but also to create growth 

and jobs, trust in institutions, and credibility 

for the policy. 
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Σο Βήμα σψν Ε.Ο.Ε.. 
The Voice of E.G.T.C.s 

 

 
 

ΕΟΕ ΑΜΥΙΚΣΤΟΝΙΑ 

Εκπαίδετςη και Εταιςθησοποίηςη σελεφύν 

σηρ Ατσοδιοίκηςηρ για σην Ανάπστξη 

 

σιρ 4, 5 & 6 Νοεμβπίοτ 2015 ο 

Ετπψπαωκϋρ Όμιλορ Εδαυικήρ τνεπγα-

ςίαρ «ΕΟΕ ΑΜΥΙΚΣΤΟΝΙΑ» διοπγάνψςε 

ψρ εσαίπορ σοτ έπγοτ LADDER (Local 

Authorities for Development Education and 

Αwareness Raising), σην ετπψπαωκή 

εκπαίδετςη 65 ςσελεφύν σψν υοπέψν-

εσαίπψν με ανσικείμενο σην αναπστξιακή 

ςτνεπγαςία. Η εκπαίδετςη διοπγανύ-

θηκε απϋ κοινοό με σον ετπψπαωκϋ 

υοπέα ALDA και σην Ακαδημία σηρ Φάγηρ 

για σην Σοπική Ατσοδιοίκηςη ενύ οι 

ςτμμεσέφονσερ εκπποςύπηςαν υοπείρ 

σηρ σοπικήρ ατσοδιοίκηςηρ και σηρ 

κοινψνίαρ σψν πολισύν απϋ 27 ςτνολικά 

φύπερ απϋ ΕΕ και απϋ σπίσερ φύπερ. 

Απύσεπορ ςσϋφορ σοτ έπγοτ είναι η 

ενημέπψςη σψν πολισύν και η 

εταιςθησοποίηςή σοτρ για σοτρ 

Βιύςιμοτρ Αναπστξιακοόρ σϋφοτρ, οι 

οποίοι τιοθεσήθηκαν απϋ σο ςόνολο σψν 

φψπύν παγκοςμίψρ και επηπεάζοτν ση 

ζψή εκασομμτπίψν ανθπύπψν ςσον 

κϋςμο, θέσονσαρ ςσο πποςκήνιο σην 

μείψςη σηρ υσύφειαρ, σην ππούθηςη 

σηρ βιύςιμηρ ανάπστξηρ και σην 

ανάδειξη σψν επιπσύςεψν σηρ 

κλιμασικήρ αλλαγήρ. Εξάλλοτ, η έναπξη 

σοτ LADDER ςτμπίπσει φπονικά και με  σο 

EGTC AMPHICTYONY: 

Local Authorities for Development Education 

and Αwareness Raising 

 

On 4, 5 & 6 November 2015, the European 

Grouping of Territorial Cooperation "EGTC 

AMPHICTYONY» being one of the LADDER 

project partners, organized a European 

training session on development cooperation 

for 65 officers coming from project partner 

organisations. The training was organised 

jointly with the project leader ALDA and the 

Hague Academy for Local Government while 

the participants represented local authorities 

and the civil society from 27 EU and third 

countries. The ultimate goal of this EU co-

financed project is to inform the citizens and 

to raise their awareness on the Sustainable 

Development Goals, which were adopted by 

all countries worldwide and affect the lives of 

millions of people in the world, by working on 

poverty reduction, sustainable development 

promotion and highlight of the effects of 

climate change. Moreover, the 

commencement of LADDER coincides with the 

European Year for Development (2015), which 

incorporates actions to strengthen 

development cooperation and to promote the 

"Act locally, think European and globally." 

initiative. 

 

 

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

  12/2015-    
 1/2016       

 

No 66/67       
 

ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

& ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ  

ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

   

   

10       

https://portal.cor.europa.eu/egtc/


 11 

Ετπψπαωκϋ Έσορ για σην Ανάπστξη (2015), 

ςσο οποίο ενςψμασύθηκαν δπάςειρ 

ενίςφτςηρ σηρ αναπστξιακήρ ςτνεπγαςίαρ 

και σηρ πποαγψγήρ σηρ λογικήρ «Δπψ 

σοπικά, επιδπύ ετπψπαωκά και 

παγκϋςμια». Αναυεπϋμενορ ςσην αξία σηρ 

ενδτνάμψςηρ σηρ ςτμμεσοφικήρ διαδικα-

ςίαρ και σηρ κασανϋηςηρ απϋ σοτρ πολίσερ 

σηρ αξίαρ ποτ έφοτν οι σοπικέρ 

αναπστξιακέρ πολισικέρ ςσο παγκϋςμιο 

αναπστξιακϋ ςκηνικϋ, σο μέλορ σοτ Δ σοτρ 

ΕΟΕ ΑΜΥΙΚΣΤΟΝΙΑ, κ. ψσήπιορ Νσοόπορ, 

τπογπάμμιςε πψρ «Η άμεςη επαυή με σον 

πολίση επισπέπει σον αυοτγκπαςμϋ σψν 

αγψνιύν και σψν ππαγμασικύν αναγκύν 

αλλά και σην φάπαξη σηρ ςψςσήρ 

κασεόθτνςηρ ςσην οποία κάθε σοπική 

κοινψνία ππέπει να βαδίςει πποςανα-

σολιζϋμενη ςσην ανάπστξη». Ο 

εκππϋςψπορ σοτ ΤΠΕΔΑ, κ. Ανσύνηρ 

Καπβοόνηρ, φαιπέσιςε σην ππψσοβοτλία για 

«σην τλοποίηςη ενϋρ έπγοτ ποτ ςε καιποόρ 

δόςκολοτρ μαρ τπενθτμίζει ϋσι ψρ υοπείρ 

και ψρ πολίσερ ανήκοτμε ςε μια 

μεγαλόσεπη οικογένεια, σην παγκϋςμια και 

μέςα απϋ ατσήν έφοτμε ση δτνασϋσησα να 

αναζησήςοτμε λόςειρ ςσιρ πποκλήςειρ με 

σιρ οποίερ επφϋμαςσε ανσιμέσψποι 

ςήμεπα». Ο Διετθτνσήρ σοτ ΕΟΕ 

ΑΜΥΙΚΣΤΟΝΙΑ, κ. Βαςίληρ Ξένορ-Γαβπιέληρ, 

εςσίαςε ςσην ςημαςία ποτ έφει για σην 

Ελλάδα, σο αιύνιο λίκνο σηρ Δημοκπασίαρ 

και σον σϋπο ποτ γέννηςε σην Ετπψπαωκή 

Ιδέα, ςήμεπα πεπιςςϋσεπο απϋ ποσέ 

άλλοσε, η ανάδειξη σοτ πϋλοτ σοτ πολίση: 

σοτ Έλληνα, σοτ Ετπψπαίοτ και σοτ 

παγκϋςμιοτ. ε σεφνικϋ επίπεδο, η 

διαφειπίςσπια σοτ έπγοτ, κα Δύπα 

Ατγοτλίδοτ,  αναυέπθηκε ςσην εξαιπεσικά 

μεγάλη ςημαςία ποτ έφει η τλοποίηςη σψν 

επϋμενψν δτο εθνικύν και σεςςάπψν 

σοπικύν εκπαιδεόςεψν για ση διαφείπιςη 

πποκλήςεψν, ϋπψρ η κασαπολέμηςη σηρ 

υσύφειαρ, η απαςφϋληςη, σο πεπιβάλλον, η 

εξοικονϋμηςη πϋπψν, η βιύςιμη ανάπστξη.  

Referring to the value of strengthening 

participatory democracy and the level of 

understanding by the citizens of the 

importance of local development policies in 

the global growth backdrop, the member of 

the Board of EGTC AMPHICTYONY, Mr. Sotirios 

Ntouros, underlined that "the direct contact 

with the citizens enables the understanding of 

the actual needs and the paving of the way in 

which each local society should be oriented 

towards development." The representative of 

the Ministry of Interior and Administrative 

Reconstruction, Mr. Antonios Karvounis, 

welcomed the initiative to “implement a major 

project in the difficult times we are 

experiencing, which reminds us that as actors 

and as citizens we belong to a larger family, 

the world community, in which  we should 

look for the solutions to the challenges we 

face nowadays." EGTC AMPHICTYONY 

Director, Mr. Vassilis Xenos-Gavrielis, focused 

on the importance more than ever before for 

Greece, the eternal cradle of democracy and 

the birth place of the European Idea, to 

enhance citizenship. At technical level, the 

project manager of LADDER, Ms. Theodora 

Avgoulidou, referred to the utmost 

importance of the implementation of the 

upcoming two national (the first of which will 

take place on 14 & 15 December 2015 in 

Athens) and four local trainings for the 

promotion and enhancement of initiatives 

through a local development spectrum to 

facilitate the management of challenges such 

as combating poverty, employment, 

environment, energy conservation, 

sustainable development, human rights, 

multiculturalism, immigration, etc. 
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ΕΟΕ ΕΤΞΤΝΗ ΠΟΛΗ 

Πϋλειρ ςε Μεσάβαςη  

ςε μια Κτκλική Οικονομία 

 

Ο Ετπψπαωκϋρ Όμιλορ Εδαυικήρ 

τνεπγαςίαρ ΕΤΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκστο 

Ετπψπαωκύν Πϋλεψν για Βιύςιμη 

Ανάπστξη έλαβε μέπορ ςσιρ επγαςίερ σηρ 

διακπασικήρ ςτνάνσηςηρ σψν δικσόψν 

πϋλεψν ποτ ςτμμεσέφοτν ςσο έπγο  Circular 

Economy from North to South Europe 2020: 

new pathways of citizenship decision 

processes (CENSE). Η ςτνάνσηςη έλαβε φύπα 

ςση Μάλσα ςσιρ 5-7 Οκσψβπίοτ 2015 και 

είφε θέμα ση μείψςη σψν εκπομπύν σοτ 

διοξειδίοτ σοτ άνθπακα (CO2). Απϋ σην 

Ελλάδα, ο Δήμορ Αθηναίψν και ο Δήμορ Ν. 

Πποπονσίδαρ παποτςίαςαν δπάςειρ ποτ 

τλοποιοόνσαι ήδη ή θα τλοποιηθοόν για ση 

μείψςη σψν εκπομπύν CO2. Οι δόο Δήμοι 

παποτςίαςαν ενέπγειερ ςσιρ οποίερ έφοτν 

πποβεί πποκειμένοτ να επισόφοτν ςσϋφοτρ 

ποτ ςφεσίζονσαι με σο όμυψνο σψν 

Δημάπφψν. Σο έπγο CENSE ςτγφπημα-

σοδοσείσαι απϋ σο Ππϋγπαμμα EUROPE FOR 

CITIZENS 2014-2020 και ςσοφεόει ςση 

δημιοτπγία ενϋρ δικσόοτ «Πϋλεψν ςε 

μεσάβαςη για μια κτκλική οικονομία». 

 

 

EGTC EFXINI POLI 

    Cities in transition to a circular economy  

 

 

 

EGTC Efxini Poli – Network of European Cities 

for Sustainable Development, took part in the 

transnational meeting of the project “Circular 

Economy from North to South Europe 2020: 

new pathways of citizenship decision 

processes (CENSE)”. The meeting took place in 

Malta on 5-7 of October 2015 and the topic 

of discussions focused on the reduction of 

emissions of carbon dioxide (CO2). The 

Municipality of Athens and the Municipality of 

Nea Propontida from Greece presented 

actions which have already implemented or 

will be implemented in the future for the 

reduction of CO2. Furthermore, they 

presented actions which they have carried out 

in order to achieve targets according to the 

Covenant of Mayors. 

 
The CENSE project is being co-financed by the 

program EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 

and aims to create a network of “Cities in 

transition to a circular economy”. The events 

foreseen are designed to present to local 

citizens‟ communities all the opportunities 

the European Union offers for sustainable 

growth and development. Special attention is 

given to intergenerational exchange during 

the events involving young people and 

schools. The events are organized in thematic 

working groups (WG meetings) that will be 

implemented through the so called “sharing 

labs”, each one dealing with themes linked to. 
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Ετπψπαωκά 

Ππογπάμμασα 

European Programmes 

Ππψσοβοτλίερ Ελληνικύν ΟΣΑ 

EU funded Projects of Greek Local Authorities 

 

Πεπιυέπεια Κπήσηρ 

Ανσιμεσύπιςη σηρ Βίαρ ςσην Ετπύπη 

(S.A.V.E.) 

(Ετπψπαωκϋ Ππϋγπαμμα DAPHNE III) 

 

Η Πεπιυέπεια Κπήσηρ ςτμμεσείφε ςση 

ςτνάνσηςη σοτ Ετπψπαωκοό Έπγοτ “SAVE” – 

“Solution Against Violence in Europe”, 

“Ανσιμεσύπιςη σηρ Βίαρ ςσην Ετπύπη”, σοτ 

ππογπάμμασορ DAPHNE III, ποτ 

ππαγμασοποιήθηκε ππϋςυασα ςσην 

Βαλένθια σηρ Ιςπανίαρ (30/9-1-

2/10/2015). To SAVE επιδιύκει να 

διαμοπυύςει ένα καινοσϋμο «Μονσέλο» 

ππϋληχηρ, ανσιμεσύπιςηρ και διαφείπιςηρ 

πεπιςσασικύν βίαρ ςσα παιδιά με ση φπήςη 

Καινοσϋμψν Επγαλείψν Σεφνολογίαρ 

Πληπουοπιύν και Επικοινψνίαρ (ICT tools). 

Σο Μονσέλο ατσϋ θα διασεθεί ςσιρ 

ςτμμεσέφοτςερ Πεπιυέπειερ πποκειμένοτ να 

καλόχοτν ανσίςσοιφερ κοινψνικέρ ανάγκερ 

σψν πεπιοφύν σοτρ με ση ςτνεπγαςία 

σοπικύν και κπασικύν υοπέψν. Οι εσαίποι 

σοτ έπγοτ εκπποςψποόν Πεπιυέπειερ, 

Πανεπιςσήμια και άλλοτρ υοπείρ σοτ 

κοινψνικοό σομέα απϋ σην Ισαλία, ση 

Γεπμανία, σην Ιςπανία, σην Ελλάδα, ση 

λοβενία και ση Ροτμανία. Επικευαλήρ 

εσαίπορ σοτ έπγοτ είναι η Σοπική Μονάδα 

Τγείαρ σοτ Σπεβίζο, σηρ Πεπιυέπειαρ Βένεσο 

σηρ Ισαλίαρ Απϋ σην Ελλάδα ςτμμεσέφει η 

Πεπιυέπεια Κπήσηρ. Σο έπγο τλοποιείσαι 

απϋ ση Δ/νςη Δημϋςιαρ Τγείαρ και 

Κοινψνικήρ Μέπιμναρ, σμήμα Κοινψνικήρ 

Αλληλεγγόηρ, σηρ Πεπιυεπειακήρ Ενϋσησαρ 

Ρεθόμνοτ. 

Region of Crete 

Solution Against Violence in Europe 

(DAPHNE III) 

 

The Region of Crete participated in the 

meeting of the Project "SAVE" - "Solution 

Against Violence in Europe", of the “DAPHNE 

III” Programme, of the European Commission, 

which was held on 30/09, 1 & 2 October 2015 

in Valencia, in Spain. The project seeks to 

develop an innovative Model of prevention, 

detection and case management of violence 

on children using innovative tools of 

Information and Communication Technology 

(ICT tools). This Model will be available to the 

Regions in order to cover respective social 

needs in their territories, in collaboration with 

local and state agencies. The project partners 

representing Regions, Universities and other 

operators of the social sector from Italy, 

Germany, Spain, Greece, Slovenia and 

Romania. The Lead partner of the Project is 

the Local Health Unit n° 9 – Treviso, in the 

Veneto Region of Italy. The Region of Crete, 

the only member from Greece in the 

partnership, implements the project through 

the Department of Social Solidarity of the 

Directorate of Public Health and Social Welfare 

of the Regional Unit of Rethymnon. The 

meeting, on behalf of the Region of Crete 

actively attended by Dr. Vlasaki Katerina, 

project coordinator, and Markaki Calliope, 

sociologist (MSc), thematic expert on violence 

on children.  
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Κασά σην διάπκεια σψν ςτνανσήςεψν 

παποτςιάςσηκε ένα θεασπικϋ δπύμενο απϋ 

Ισαλοόρ ηθοποιοόρ με θέμα σην «ςιψπή» 

ποτ στλίγει σα θόμασα βίαρ παιδικήρ 

ηλικίαρ. Σο κοινϋ ποτ παπακολοόθηςε σην 

παπάςσαςη, εκσϋρ απϋ σοτρ εσαίποτρ σοτ 

έπγοτ ήσαν και παιδιά ςφολικήρ ηλικίαρ. Ο 

κόπιορ ςσϋφορ σοτ δπύμενοτ ήσαν η 

εταιςθησοποίηςη γόπψ απϋ σο ππϋβλημα 

σηρ παιδικήρ κακοποίηςηρ και ο διδακσικϋρ 

φαπακσήπαρ σοτ έπγοτ σο οποίο δόνασαι να 

ςτμβάλλει ςσην ππϋληχη και ανίφνετςη σηρ 

κακοποίηςηρ παιδιύν. Με σην παποτςία 

εξειδικετμένψν ςσελεφύν σοτ Πανεπιςση-

μίοτ σηρ Βαλένθια, ςτζησήθηκαν ζησήμασα 

οπγάνψςηρ σοτ πεπιεφομένοτ σψν 

ςόγφπονψν επγαλείψν Σεφνολογίαρ 

Πληπουοπιύν και Επικοινψνίαρ ποτ 

ππϋκεισαι να φπηςιμοποιηθοόν πποκειμένοτ 

να καλόχοτν λεισοτπγικά ςσοτρ ςσϋφοτρ 

ποτ θέσει σο «Μονσέλο» και να κασαςσοόν 

ςημανσικά τποςσηπικσικά επγαλεία για 

σοτρ υοπείρ ποτ μπλέκονσαι ςση 

διαδικαςία ππϋληχηρ ανίφνετςηρ και 

ανσιμεσύπιςηρ σψν πεπιςσασικύν βίαρ ςσα 

παιδιά. Επίςηρ, ςτζησήθηκε διεξοδικά σο 

πύρ θα τλοποιηθεί η πειπαμασική υάςη 

σοτ «Μονσέλοτ» η οποία ςσοφεόει ςσην 

εμπλοκή γονέψν δαςκάλψν και μαθησύν 

ηλικίαρ 10 έψρ 15 εσύν, ςε κάθε 

Πεπιυέπεια. Οι πποαναυεπθείςερ ομάδερ με 

σην εμπλοκή ειδικετμένψν επιςσημϋνψν 

(χτφολϋγψν, παιδοχτφολϋγψν, κ.α.) θα 

ςτμμεσέφοτν ςε θεμασικά επγαςσήπια ϋποτ 

θα δοτλέχοτν γόπψ απϋ σα ζησήμασα σηρ 

ππϋληχηρ, σηρ ανίφνετςηρ σηρ παιδικήρ 

κακοποίηςηρ καθύρ και σηρ εκμάθηςηρ 

σπϋπψν ατσοπποςσαςίαρ και έσεπο-

πποςσαςίαρ σψν παιδιύν απϋ σην βία. 

Πληπουοπίερ: 

Πεπιυέπεια Κπήσηρ 

Τπϋχιν Δπ. Βλαςάκη Κασεπίνα 

(avlasaki@crete.gov.gr) & Μαπκάκη Καλλιϋπη 

(kmarkaki@crete.gov.gr) 

 The meeting in Valencia was opened with a 

theatrical performance, which was presented 

by Italian actors on the "silence" surrounding 

child victims of violence in society. Besides 

the project partner‟s presence in the theater, 

schoolchildren from the city participated also 

in the audience of the performance.  The main 

aim of the event was to raise awareness about 

the problem of child abuse and the perceptive 

character of the project which may contribute 

to the prevention and detection of child 

abuse. With experts of the University of 

Valencia, the partners discussed issues for the 

organization of the content of the Information 

Technology and Communication tools (ICT 

tool). The efforts were made by the 

participants focused on appropriate 

adjustments of the ICT tools to the 

operational needs of the Model in order to 

become a useful and supportive instrument 

for the social services and the actors involved 

in the everyday process of each area on 

detection, prevention and case management 

of violence on children.  

 

More Information: 

Region of Crete 

Attention Dr. Katerina Vlassaki 

(avlasaki@crete.gov.gr) & Calliope Markaki 

(kmarkaki@crete.gov.gr) 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

& ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ  

ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

   

   

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

  12/2015-    
 1/2016       

 

14       

  12/2015-    
 1/2016       

 

No 66/67       
 



 15 

Ετπύπη για σοτρ Πολίσερ 

2014-2020 

Europe for Citizens 2014-2020 

 

 

Αποσελέςμασα Επιλογήρ Έπγψν 

Αδελυοποίηςηρ και Δικσόψςηρ 

Πϋλεψν 

 

To κέλορ 2 Μέσπο 2.1 „Αδελυοποιήςειρ 

Πϋλεψν‟  τποςσηπίζει έπγα ποτ αποβλέ-

ποτν να υέποτν κονσά ένα εόπορ πολισύν 

απϋ αδελυοποιημένερ πϋλειρ για να 

ςτζησήςοτν θέμασα ποτ εναπμονίζονσαι με 

σοτρ ςσϋφοτρ σοτ ππογπάμμασορ. 

ε ατσϋ σο πλαίςιο, ο Εκσελεςσικϋρ 

Οπγανιςμϋρ για σα Οπσικοακοτςσικά Μέςα 

και σην Εκπαίδετςη δέφθηκε 602 αισήςειρ 

επιδϋσηςηρ για σην πποθεςμία σηρ 1ηρ 

επσεμβπίοτ 2015. Σο αισοόμενο ςτνολικϋ 

ποςϋ ανήλθε ςσα 10,412,500€ (17.300€ 

μ.ο.). Η γεψγπαυική κάλτχη σψν αισοόνσψν 

έδειξε ϋσι 26 φύπερ ςτμμεσείφαν ςσην 

επιλογή. Ο μεγαλόσεπορ απιθμϋρ σψν 

αισήςεψν πποήλθε απϋ σην Οτγγαπία 

(25,7%), ση λοβακία (23,8%) και σην Ισαλία 

(10%). ε ςφέςη με ση γεψγπαυική κάλτχη 

ςτμπεπιλαμβανομένψν σψν εσαίπψν είναι 

ςημανσικϋ να επιςημανθεί η ςτμμεσοφή 

ςτνολικά 32 φψπύν κασά σην επιλογή. Η 

Επισποπή τπογπάμμιςε ση ςτνεφή αόξηςη 

σψν έπγψν ποτ τποςσηπίζονσαι απϋ 

πολτμεπείρ ςτνεπγαςίερ. 

 

 

Selected projects 

within the Σown-Twinning and 

Networks of Towns Measures 

 

The Strand 2 Measure 2.1 "Town Twinning" 

supports projects that aim to bring together a 

wide range of citizens from twinned towns 

around topics in line with the objectives of the 

programme.   In this context, it aims to 

finance projects that mobilize citizens at local 

and EU levels to debate on concrete issues on 

the European political agenda. The Measure 

also promotes the civic participation in the 

Union policy making process and intends to 

develop opportunities for societal 

engagement and volunteering at Union level. 

Within the framework of Strand 2 Measure 2.1 

"Town Twinning" Round 2 2015, the EACEA – 

Unit C1 Europe for Citizens received 602 

grant requests, from which 2 were ineligible.  

The total grant request from all submitted 

applications was of € 10.412.500 with the 

average grant requested of about €17.300.  

The geographical spread of applicants shows 

that 26 countries participated in this 

selection. The greatest number of 

applications comes from Hungary (25,7%), 

Slovakia (23,8%) and Italy (10%). In terms of 

geographical spread including the partners, it 

is important to underline that 32 countries 

participated in this selection. The Committee 

pointed out the constant increase of projects 

representing multilateral partnerships 
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To κέλορ 2 Μέσπο 2.2 „Δίκστα Πϋλεψν‟  

τποςσηπίζει δήμοτρ και ενύςειρ σοτρ ποτ 

επγάζονσαι ςε ένα κοινϋ θέμα 

μακποππϋθεςμα με σην πποοπσική να 

ςτςσήςοτν δίκστα πϋλεψν πποκειμένοτ η 

ςτνεπγαςία σοτρ να γίνει πεπιςςϋσεπο 

βιύςιμη. 

ε ατσϋ σο πλαίςιο, ο Εκσελεςσικϋρ 

Οπγανιςμϋρ για σα Οπσικοακοτςσικά Μέςα 

και σην Εκπαίδετςη δέφθηκε 175 αισήςειρ 

επιδϋσηςηρ για σην πποθεςμία σηρ 1ηρ 

επσεμβπίοτ 2015. Σο αισοόμενο ςτνολικϋ 

ποςϋ ανήλθε ςσα 21.917.500 € (125.243€ 

μ.ο.). Η γεψγπαυική κάλτχη σψν αισοόνσψν 

έδειξε ϋσι 26 φύπερ ςτμμεσείφαν ςσην 

επιλογή. Ο μεγαλόσεπορ απιθμϋρ σψν 

αισήςεψν πποήλθε απϋ σην Ισαλία (26%), 

σην Οτγγαπία (19%), και σην Ελλάδα (6%). Η 

Επισποπή  τπογπάμμιςε ση ςτνεφή αόξηςη 

σψν έπγψν διετπτνϋμενψν και ιςφτπύν 

ςτμππάξεψν. Έσςι, απϋ σην άποχη σηρ 

ςτμμεσοφήρ σψν εσαίπψν φψπύν αξίζει να 

ςημειψθεί ϋσι ϋλερ οι ςτμμεσέφοτςερ ςσο 

ππϋγπαμμα φύπερ εκπποςψποόνσαι ςσα 

τποβαλλϋμενα έπγα. 

Πληπουοπίερ: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens_en 

 

Funded projects within the Strand 2 Measure 

2.2 – "Networks of Towns" provide support to 

municipalities and associations working 

together on a common theme in a long term 

perspective, and wishing to develop networks 

of towns to make their cooperation more 

sustainable. Within the framework of Strand 2 

Measure 2.2 - Networks of Towns Round 2, 

the EACEA - Unit C1 Europe for Citizens 

received 175 grant requests. All 175 are 

eligible.  The total grant request for all 

submitted applications was € 21.917.500 with 

the average grant requested being € 125.243.  

The geographical spread of applicants shows 

that 26 countries participated in this 

selection. The greatest number of 

applications comes from Italy (26%), Hungary 

(19%) and Greece (6%). The Committee 

pointed out the constant increase of projects 

representing large and strong partnerships. 

Thus, in terms of the partner countries 

involved in the projects submitted it is worth 

underlying that all participating to 

programme countries are represented. 

More Information: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens_en 
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Εκδηλύςειρ-τνέδπια  

(Διεθνή και Ετπψπαωκά) 

International and 

European Conferences 

 

Ετπψπαωκέρ Πϋλειρ και Πεπιυέπειερ 

κασά σηρ κλιμασικήρ αλλαγήρ 

(Παπίςι, 5 Δεκεμβπίοτ 2015) 

 

Οι πϋλειρ ςτνειςυέποτν κασά 75% ςσιρ 

εκπομπέρ διοξειδίοτ σοτ άνθπακα 

παγκοςμίψρ και αναμένεσαι να ατξηθοόν 

πληθτςμιακά κασά 1,4 δις. κασοίκοτρ σα 

επϋμενα 20 φπϋνια. 

 

 
 

Έφονσαρ τπϋχη ατσέρ σιρ πποκλήςειρ, οι 

πϋλειρ και οι πεπιυέπειερ θα 

διαδπαμασίςοτν κπίςιμο πϋλο ςσιρ 

επεπφϋμενερ διαππαγμασεόςειρ για σο 

κλίμα. ε ατσϋ σο πλαίςιο, σο τμβοόλιο 

σψν Ετπψπαωκύν Δήμψν και Πεπιυεπειύν 

διοπγανύνει θεμασικϋ ςτνέδπιο με θέμα σιρ 

πϋλειρ και σιρ πεπιυέπειερ σηρ Ετπύπηρ 

ενψμένερ κασά σηρ κλιμασικήρ αλλαγήρ.  

Πληπουοπίερ: 

http://www.ccre.org/ 

 

7η Ετπψπαωκή όνοδορ Κοπτυήρ για 

σην Καινοσομία 

(Bπτξέλλερ, 7-10 Δεκεμβπίοτ 2015) 

 

Η εν θέμασι εκδήλψςη θα θέςει σο πλαίςιο 

για σο μέλλον σηρ καινοσομίαρ ςσην 

Ετπύπη και θα κάνει έκκληςη για ένα 

όμυψνο για σην Καινοσομία. 

European cities and regions united 

against climate change  

(Paris, 5 December 2015) 
 

Cities contribute to 75% of the world's carbon 

dioxide emissions and will grow by 1.4 billion 

people in the next 20 years.  

 
With these challenges in mind, cities and local 

governments will play a critical role in the 

upcoming climate negotiations. In this sense, 

CEMR organizes a thematic conference 

“European cities and regions united against 

climate change”. 

More Information: 

http://www.ccre.org/ 

 

7th European Innovation Summit 

(Brussels, 7-10 December 2015) 

 

The 7th European Innovation Summit will set 

the stage for the future of innovation in 

Europe. The 4-days event will call for a “Pact 

for Innovation”.  

 

 
The objective of the “Pact for Innovation” is to 

develop an ambitious vision of what 

innovation can do for the EU economy and 

society. The future-oriented bottom-up 

approach of the Pact will unite a group of 

local, regional, national and EU innovation 

stakeholders. 

More Information: 

http://www.knowledge4innovation.eu/7th-

european-innovation-summit-7-10-

december-2015 
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σϋφορ σοτ τμυύνοτ για σην Καινοσομία 

είναι η ανάπστξη ενϋρ υιλϋδοξοτ οπάμασορ 

για ση ςτνειςυοπά σηρ καινοσομίαρ ςσην 

οικονομία και σην κοινψνία. Η 

μελλονσοςσπαυήρ, απϋ κάσψ ππορ σα 

πάνψ πποςέγγιςη, θα ενύςει μια ομάδα 

σοπικύν, πεπιυεπειακύν, εθνικύν και 

ενδιαυεπϋμενψν υοπέψν για σην 

καινοσομία.  

Πληπουοπίερ: 

http://www.knowledge4innovation.eu/7th-

european-innovation-summit-7-10-

december-2015 

 

Cityquest 2015 

(. Απαβία, 8-10 Δεκεμβπίοτ 2015) 
 

Καθύρ ο κϋςμορ ειςέπφεσαι ςε μια γοπγή 

υάςη αςσικοποίηςηρ, νέερ πϋλειρ 

ςφεδιάζονσαι για να ικανοποιήςοτν σιρ 

απαισήςειρ για νέοτρ σπϋποτρ ζψήρ και 

για να επισαφόνοτν σην ανάπστξη σηρ 

παγκϋςμιαρ οικονομίαρ. 

 
Ατσϋ δεν ςτνεπάγεσαι απλύρ επενδόςειρ 

εκασονσάδψν διςεκασομμτπίψν δολαπίψν, 

φιλιάδερ θέςειρ επγαςίαρ αλλά και σην 

ενςψμάσψςη σηρ καινοσομίαρ και σηρ 

σεφνολογίαρ ςσην καθημεπινϋσησα σψν 

πολισύν. Σο εν θέμασι υϋποτμ θα 

αποσελέςει αυεσηπία για σο ϋπαμα σψν 

μελλονσικύν πϋλεψν. 

Πληπουοπίερ: 

http://www.cityquest.net/overview/ 

 

Πολισιςμϋρ για Βιύςιμερ Πϋλειρ 

(Hangzhou, 10-12 Δεκεμβπίοτ 2015) 

σο πλαίςιο σηρ τλοποίηςηρ σηρ Ασζένσαρ 

2030 για σην Βιύςιμη Ανάπστξη, η UNESCO 

Cityquest 2015 

(S. Arabia, 8-10 December 2015) 

As the world enters the most rapid phase of 

urbanization in its history, new cities are 

being envisioned and built to meet the 

demand for urban lifestyles and accelerate the 

growth of the global economy.  

 

These urban utopias not only represent 

hundreds of billions of dollars of investments, 

thousands of potential employment 

opportunities, but also help break ground for 

innovation and technology to become intrinsic 

to urban lifestyles. The forum will generate 

the vision for the future of these built-from-

scratch cities. 

More Information: 

http://www.cityquest.net/overview/ 

 

Culture for Sustainable Cities 

(Hangzhou, 10-12 December 2015) 

 

In the framework of the implementation of 

2030 Agenda for Sustainable Development, 

UNESCO has launched the Culture for 

Sustainable Urban Development Initiative, to 

raise awareness on the contribution of culture 

to sustainable development through, among 

else,  International Conference on “Culture for  

 

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

  12/2015-    
 1/2016       

 

18       

ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

& ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ  

ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

   

   

No 66/67       
 



 19 

εγκαινίαςε σην ππψσοβοτλία Βιύςιμη 

Αςσική Ανάπστξη για να εταιςθησοποιήςει 

ϋςον αυοπά ση ςτνειςυοπά σοτ πολισιςμοό 

ςση βιύςιμη ανάπστξη μέςψ, μεσαξό 

άλλψν, σοτ διεθνοόρ ςτνεδπίοτ για σον  

  

«Πολισιςμϋ και σιρ Βιύςιμερ Πϋλειρ», σο 

οποίο θα εξεσάςει σα ςτναυή ζησήμασα. 

Πληπουοπίερ: 

http://www.unesco.org/new/en/culture/them

es/culture-and-development/culture-for-

sustainable-cities/ 

Παγκϋςμια όνοδορ για σο Μέλλον 

σηρ Ενέπγειαρ 2016 

(Αμποό Νσάμπι, 18-21 Ιανοταπίοτ 2016) 

 

Η παγκϋςμια ςόνοδορ για σο μέλλον σηρ 

ενέπγειαρ αποσελεί σην πιο ςημανσική 

εκδήλψςη παγκοςμίψρ για σιρ 

ανανεύςιμερ πηγέρ ενέπγειαρ, σην 

ενεπγειακή αποδοσικϋσησα και σιρ καθαπέρ 

σεφνολογίερ. Σο ςτνέδπιο πποςκαλεί ηγέσερ, 

διεθνείρ υοπείρ λήχηρ απουάςεψν, ειδι- 

 

 

κοόρ σηρ βιομηφανίαρ, επενδτσέρ και ΜΜΕ 

για να ςτζησήςοτν ππακσικά θέμασα για 

σην αειυοπία και σιρ ενεπγειακέρ 

πποκλήςειρ. 

Πληπουοπίερ: 

http://www.worldfutureenergysummit.com/P

ortal/about-wfes/overview.aspx 

 

Sustainable Cities” which will address key 

issues related to this topic. 

More Information: 

http://www.unesco.org/new/en/culture/them

es/culture-and-development/culture-for-

sustainable-cities/ 

World Future Energy Summit 

(Abu Dhabi, 18-21 January 2016) 

 

The World Future Energy Summit (WFES) is the 

world‟s most influential event dedicated to 

advancing future energy, energy efficiency 

and clean technology. It‟s where government  

 

 
 

leaders, thought leaders, entrepreneurs, 

investors and thousands of visitors come 

together to experience the latest 

developments in future energy.  

More Information: 

http://www.worldfutureenergysummit.com/P

ortal/about-wfes/overview.aspx 
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τνέδπιο για σην ππούθηςη σψν 

βιύςιμψν σοτπιςσικύν πποοπιςμύν   

(Βπτξέλλερ, 28 Ιανοταπίοτ 2016) 
 

σην εν θέμασι εκδήλψςη, η βιψςιμϋσησα 

και η πποςβαςιμϋσησα παποτςιάζονσαι 

ςτμπληπψμασικέρ ςσπασηγικέρ για σην 

επιστφή διαφείπιςη και ππούθηςη σψν 

σοτπιςσικύν πποοπιςμύν.  

 

 

κοπϋρ σηρ εκδήλψςηρ είναι η παποτςίαςη 

σψν αποσελεςμάσψν σηρ δεόσεπηρ υάςηρ 

πιλοσικήρ ευαπμογήρ σοτ επγαλείοτ ETIS 

(Ετπψπαωκϋ όςσημα Δεικσύν για σον 

Σοτπιςμϋ), η ανάδειξη σψν πολισικύν 

πποσεπαιοσήσψν για σον πποςβάςιμο 

σοτπιςμϋ ςε πποοπιςμοόρ, ιδιαίσεπα ςε 

ςφέςη με ση διαμονή, σιρ μεσαυοπέρ, σην 

ικανοποίηςη σοτ πελάση, καθύρ και η 

ςσπασηγική ππούθηςηρ μιαρ Ετπύπηρ ψρ 

„Βιύςιμοτ Σοτπιςσικοό Πποοπιςμοό για 

Όλοτρ‟. 

Πληπουοπίερ: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_

id=8209&lang=en&title=European-Tourism-

Indicators-System-conference-and-

Accessible-Tourism-workshop 

 

European Tourism Indicators System 

Conference and Accessible Tourism 

Workshop 

(Brussels, 28 January 2016) 

 

At this event sustainability and accessibility 

are presented as complementary strategies to 

successfully manage and promote tourism 

destinations. The purpose of this event is to 

present the results of the second ETIS pilot 

testing phase, including recommendations 

and the revised toolkit of ETIS, identify policy 

priorities for accessible tourism in 

destinations, in particular focusing on accom- 

 

modation, transport, attractions and customer 

satisfaction, present a promotion strategy for 

Europe as a 'Sustainable Tourism Destination 

for All'. 

More Information: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_

id=8209&lang=en&title=European-Tourism-

Indicators-System-conference-and-

Accessible-Tourism-workshop 
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Ετπψπαωκά Θέμασα 

European Affairs 

 

Οι σπασηγικέρ σψν 28 κπασύν-

μελύν εναπμονιςμένερ με ση 

σπασηγική «Ετπύπη 2020» 

 

Η παποόςα μελέση σοτ Ετπψπαωκοό 

Κοινοβοτλίοτ αποσελεί μια διεξοδική 

ανάλτςη σψν ςτμυύνψν εσαιπικήρ ςφέςηρ 

ποτ έφοτν εγκπιθεί ςσα 28 κπάση μέλη σηρ 

ΕΕ, και πποςυέπει επίςηρ πληπουοπίερ 

ςφεσικά με σην ευαπμογή σψν ςσοιφείψν 

ποτ εγκπίθηκαν απϋ σο Ετπψπαωκϋ 

Κοινοβοόλιο κασά ση διάπκεια σψν 

διαππαγμασεόςεψν για σο νομοθεσικϋ 

πλαίςιο. Η έπετνα τπογπαμμίζει κτπίψρ ση 

ςτμμϋπυψςη σψν ςτμυψνιύν εσαιπικήρ 

ςφέςηρ με σιρ νομικέρ διασάξειρ, σην 

σπέφοτςα κασάςσαςη σψν εκ σψν πποσέπψν 

ϋπψν, και σην ετθτγπάμμιςη με ση 

ςσπασηγική «Ετπύπη 2020». 

 

  

σιρ 28 ςτνϋχειρ ποτ πεπιλαμβάνονσαι ςση 

μελέση, πεπιγπάυονσαι ςσπασηγικέρ επιλο-

γέρ σψν κπασύν μελύν καθύρ και η 

απφισεκσονική σψν ππογπαμμάσψν και σα 

επγαλεία ςτνσονιςμοό σοτρ. Η ςόνθεςη σψν 

αποσελεςμάσψν σηρ έπετναρ ππαγμασο-

ποιείσαι ςε μια εγκάπςια ανάλτςη σψν 28 

ςτμυύνψν εσαιπικήρ ςφέςηρ, ϋποτ παποτ-

ςιάζονσαι οι διαυοπέρ και οι ομοιϋσησερ 

σψν πποςεγγίςεψν ποτ τιοθέσηςαν σα 

κπάση μέλη. 

Πληπουοπίερ: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etud

es/STUD/2015/563393/IPOL_STU(2015)5633

93(SUM01)_EL.pdf 

The compliance of the Partnership 

Agreements with the Europe 2020 

Strategy 

 

This study of the European Parliament is a 

comprehensive analysis of the Partnership 

Agreements adopted in the 28 EU Member 

States, also offering insight into the 

implementation of the elements that were 

endorsed by the European Parliament during 

the negotiations on the legislative framework. 

The research mainly highlights the 

compliance of the Partnership Agreements 

with the legal provisions, the state of play of 

the ex-ante conditionalities, and the 

alignment with the Europe 2020 Strategy. 

 

Strategic choices of the Member States as well 

as their programme architecture and 

coordination tools are described in the 28 

summaries included in the study. Research 

results are synthesised in a cross- cutting 

analysis of the 28 Partnership Agreements 

showing differences and similarities of 

approaches taken by the Member States. 

 

More Information: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etud

es/STUD/2015/563393/IPOL_STU(2015)5633

93(SUM01)_EN.pdf 
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Nέερ κασετθτνσήπιερ γπαμμέρ  

για σην καλόσεπη φπήςη σψν 

ενψςιακύν πϋπψν 
 

Η Ετπψπαωκή Επισποπή ππϋςυασα 

δημοςίετςε κασετθτνσήπιερ γπαμμέρ για να 

βοηθήςει σοτρ δημοςίοτρ λεισοτπγοόρ σηρ 

ΕΕ πποκειμένοτ να αναδείξοτν και να 

απουόγοτν σα πιο ςτφνά λάθη ςσιρ 

ππομήθειερ δημοςίψν έπγψν ποτ 

ςτγφπημασοδοσοόνσαι απϋ σα Ετπψπαωκά 

Διαπθπψσικά και Επενδτσικά Σαμεία.  

 

 
 

Εναπμονιςμένη με σην ππψσοβοτλία για 

«Έναν Πποϊπολογιςμϋ εςσιαςμένο ςσα 

αποσελέςμασα», η Επισποπή δπαςσηπιο-

ποιείσαι για να διαςυαλίςει ϋσι σα 

φπήμασα σψν υοπολογοτμένψν δαπανύνσαι 

αποδοσικά και με διαυάνεια. 

 

 

Πληπουοπίερ: 

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

docgener/informat/2014/guidance_public_pr

oc_en.pdf 

 

New guidelines for  

a better use of EU money 
 

The Commission recently published 

guidelines to help public officials across the 

EU identify and avoid the most frequent errors 

in public procurement of projects co-financed 

by the European Structural and Investment 

Funds. In line with the initiative for an "EU 

budget focused on results", the Commission 

is acting to ensure that tax payers' money is 

spent efficiently and transparently.  

 

 

 

Nearly half of the European Structural and 

Investment Funds allocations are channelled 

into the real economy through public 

procurement. 

 

More Information: 

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

docgener/informat/2014/guidance_public_pr

oc_en.pdf 
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Έγκπιςη φπημασοδϋσηςηρ για ση 

διαςτνοπιακή ςτνεπγαςία ςσην 

πεπιοφή «Αδπιασική- Ιϋνιο» 

 

σιρ 20 Οκσψβπίοτ σ.ε. εγκπίθηκε σο νέο 

Ιnterreg για σην Αδπιασική Θάλαςςα και σο 

Ιϋνιο Πέλαγορ και έφει ψρ βαςικοόρ 

ςσϋφοτρ σην πποςσαςία σοτ 

πεπιβάλλονσορ, σην ππούθηςη σηρ 

αποσελεςμασικϋσεπηρ διαφείπιςηρ σψν 

αλιετσικύν πϋπψν, σην ενθάππτνςη σηρ 

έπετναρ και σηρ καινοσομίαρ ςση νατσιλία, 

σην αποσελεςμασικϋσεπη ςτνεπγαςία 

μεσαξό σψν λιμενικύν τποδομύν, καθύρ 

και σην ανάπστξη σοτ βιύςιμοτ σοτπιςμοό. 

 

 

Ο διαθέςιμορ πποϊπολογιςμϋρ σοτ 

ππογπάμμασορ είναι 100 εκασ. ετπύ και 

επιλέξιμοι ππορ φπημασοδϋσηςη  είναι 

σοπικέρ και πεπιυεπειακέρ απφέρ απϋ σην 

Ελλάδα, σην Ισαλία, σην Κποασία και ση 

λοβενία, καθύρ και απϋ σην Αλβανία, ση 

Βοςνία-Επζεγοβίνη, σο Ματποβοόνιο και ση 

επβία 

Πληπουοπίερ: 

http://territorio.regione.emilia-

romagna.it/sviluppo-coesione-e-

cooperazione-territoriale/cooperazione-

territoriale-europea/ai-adriatico-ionico/cp-

adrion 

The European Commission adopted 

the new transnational programme 

ADRION 

 

The European Commission adopted today the 

new transnational cooperation programme 

"Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)", worth 

more than €83.4 million from the European 

Regional Development Fund (ERDF) and 

almost €16 million from the Instrument for 

Pre-accession Assistance (IPA II). The total 

value of the cooperation programme, with 

national contributions included, is €118 

million. 

 

The Programme will support the 

implementation of the priorities of 

the European Union Strategy for the Adriatic-

Ionian Region (EUSAIR).  It will enhance 

economic, social, and territorial cohesion in 

the region. The programme's geographical 

area is identical to the area covered by the 

EUSAIR, involving four EU countries (Greece, 

Croatia, Italy and Slovenia), with the 

participation of Albania, Bosnia and 

Herzegovina, Montenegro and Serbia. 

More Information: 

http://territorio.regione.emilia-

romagna.it/sviluppo-coesione-e-

cooperazione-territoriale/cooperazione-

territoriale-europea/ai-adriatico-ionico/cp-

adrion 
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Οι Οπεινέρ και Απομονψμένερ 

Αγποσικέρ Πεπιοφέρ ςσο επίκενσπο 

σηρ Πολισικήρ τνοφήρ 

 

σιρ 22 επσεμβπίοτ σ.ε.  ππαγμασο-

ποιήθηκε σο ππύσο ςτνέδπιο σηρ 

Διακομμασικήρ Ομάδαρ σοτ Ετπψπαωκοό 

Κοινοβοτλίοτ για σιρ Οπεινέρ και 

Απομονψμένερ Αγποσικέρ Πεπιοφέρ 

(RUMRA), με ση ςτμμεσοφή εκπποςύπψν 

απϋ σοπικέρ και πεπιυεπειακέρ απφέρ, 

μελύν σοτ Ετπψπαωκοό Κοινοβοτλίοτ και 

σηρ Επισποπήρ σψν Πεπιυεπειύν, καθύρ και 

ςσελεφύν διετπψπαωκύν δικσόψν. 

  

Σο ςτνέδπιο είφε ψρ ανσικείμενο σην 

ανσαλλαγή απϋχεψν για σο πϋλο ποτ 

διαδπαμασίζοτν οι εν λϋγψ πεπιοφέρ ςσην 

ππούθηςη σηρ ενδογενοόρ ανάπστξηρ και 

ςσην επίσετξη σψν ςσϋφψν σηρ Πολισικήρ 

τνοφήρ. Επιπλέον, είφε ψρ αποσέλεςμα ση 

δέςμετςη σηρ Ετπψπαωκήρ Επισποπήρ για 

σην κασάπσιςη μιαρ Λετκήρ Βίβλοτ 

αναυοπικά με σην ανάπστξη σηρ τπαίθποτ. 

 

 Πληπουοπίερ: 

http://www.rumra-intergroup.eu/eu-

commissioner-corina-cretu-responds-to-

the-call-to-develop-a-white-paper-on-

rurality-at-a-conference-in-brussels/ 

Mountainous and Remote Areas at the 

centre of the Cohesion Policy 

 

On Tuesday, 22 September the European 

Parliament Intergroup on Rural, Mountainous 

and Remote Areas (RUMRA) held a conference 

at the Committee of the Regions on territorial 

cohesion, rural-urban interactions and 

inclusive growth in the context of regional 

and cohesion policy and in relation to the 

Europe 2020 strategy. The event focused on 

the importance of aligning the cohesion policy 

with rural dynamics, and served as an 

opportunity for the European Commission, 

Members of the European Parliament and 

rural stakeholders to debate the potential of 

rural territories and how to interconnect rural 

and urban policies innovatively. 

 

At the event, the European Countryside 

Movement launched a call for a White Paper 

on rurality which received the support of the 

RUMRA Intergroup. The event covered a range 

of relevant topics, including the role of the 

RUMRA intergroup in sustainable 

development, territorial cohesion and rural-

urban relations in the EU, inclusive growth 

policies, and how rural territories could 

benefit from the ESPON 2020 programme.  

More Information: 

http://www.rumra-intergroup.eu/eu-

commissioner-corina-cretu-responds-to-

the-call-to-develop-a-white-paper-on-

rurality-at-a-conference-in-brussels/ 
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H “υπαγίδα Απιςσείαρ» ςσο 

Ετπψπαωκϋ Ππϋγπαμμα 

 Horizon 2020 

 

Η «υπαγίδα Απιςσείαρ», η νέα 

ππψσοβοτλία σηρ Ετπψπαωκήρ Επισποπήρ, 

είναι μία εσικέσα ποιϋσησαρ ποτ 

απονέμεσαι ςε πποσάςειρ έπγψν ππορ 

φπημασοδϋσηςη ςσο πλαίςιο σοτ 

ππογπάμμασορ-πλαιςίοτ σηρ ΕΕ για σην 

έπετνα και σην ανάπστξη «Οπίζονσαρ 

2020». Απονέμεσαι ςσα έπγα εκείνα ποτ 

έφοτν πεπάςει επιστφύρ ϋλα σα ατςσηπά 

κπισήπια επιλογήρ και ανάθεςηρ σηρ 

αξιολϋγηςηρ «Οπίζονσαρ 2020», αλλά ποτ 

δεν κασέςση δτνασϋ να φπημασοδοσηθοόν 

απϋ σον διαθέςιμο πποϊπολογιςμϋ σηρ 

ππϋςκληςηρ τποβολήρ πποσάςεψν.  

 

 
Η «υπαγίδα» ενσοπίζει ελπιδουϋπερ 

πποσάςειρ έπγψν ποτ αξίζει να 

φπημασοδοσηθοόν απϋ εναλλακσικέρ πηγέρ 

(δημϋςιερ ή ιδιψσικέρ), δηλ. εθνικέρ, 

πεπιυεπειακέρ, ετπψπαωκέρ ή διεθνείρ. ε 

μια πεπίοδο πεπιοπιςμένψν πϋπψν, ππέπει 

να μεγιςσοποιηθεί ο ανσίκστπορ ποτ έφοτν 

ςσην ανσαγψνιςσικϋσησα και σην ανάπστξη 

οι επενδόςειρ μαρ ςσην έπετνα και σην 

καινοσομία. 

Πληπουοπίερ: 

https://ec.europa.eu/research/regions/index.

cfm?pg=soe 

 

 

The 'Seal of Excellence' under the EU 

programme Horizon 2020 

The 'Seal of Excellence', the new initiative of 

the European Commission, is given to those 

projects which succeeded in passing all the 

stringent selection and award criteria of the 

Horizon 2020 evaluation, but could not be 

funded under the available Call budget. 

 

The 'Seal' identifies promising project 

proposals which merit funding from 

alternative sources (public or private), i.e. 

national, regional, European or international. 

In a period of scarce resources, the impact on 

competitiveness and growth of our 

investments in Research and Innovation needs 

to be maximised: creating synergies between 

Horizon 2020 and other funding sources such 

as, but not exclusively, the European 

Structural and Investment Funds (ESIF) is a 

way to achieve it. The 'Seal of Excellence' 

certificate will be awarded to the applicants 

whose proposals are evaluated as above 

threshold but do not receive funding. A 

holder of the certificate can then approach 

alternative funding sources and present the 

certificate as a proof of a high-quality project 

proposal. This however will not guarantee 

support for the said proposals. In this initial 

„pilot‟ phase of the action, only proposals 

applying for the SME instrument will be 

considered, in particular all those SME 

instrument proposals evaluated above the 

quality threshold but not receiving Horizon 

2020 funding. Later on it could be extended 

to cover more areas of Horizon 2020. 

More Information: 

https://ec.europa.eu/research/regions/index.

cfm?pg=soe 
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Ενιςφόονσαρ σην Ενεπγειακή Ένψςη 

 

Η Υθινοπψπινή έκδοςη σοτ πεπιοδικοό 

Panorama πεπιγπάυει ση ςτμβολή σηρ 

Πεπιυεπειακήρ Πολισικήρ ςσην τλοποίηςη 

σηρ νέαρ δέςμηρ μέσπψν για σην Ενεπγειακή 

Ένψςη σηρ ΕΕ, μέςψ ατξημένψν 

επενδόςεψν ςσην οικονομία με μειψμένη 

φπήςη άνθπακα και βιύςιμα ενεπγειακά 

έπγα. Σο άλλο κόπιο άπθπο σοτ πεπιοδικοό 

δείφνει πύρ θα ςτμβάλοτν σα Ετπψπαωκά 

Διαπθπψσικά και Επενδτσικά Σαμεία ςσην 

αναζψογϋνηςη σηρ ελληνικήρ οικονομίαρ. 

To ένστπο εςσιάζει επίςηρ ςσα 

πλεονεκσήμασα σψν ςσπασηγικύν σηρ 

Έξτπνηρ Εξειδίκετςηρ για ση μεσασποπή 

σψν πεπιυεπειακύν οικονομιύν.  

 
ση ςειπά σψν ςτνενσεόξεύν με 

πεπιυεπειακοόρ υοπείρ ο Δπ. Κύςσαρ 

Αγοπαςσϋρ, Πεπιυεπειάπφηρ σηρ 

Θεςςαλίαρ, αναυέπεσαι ςσην ανάπστξη σοτ 

Επιφειπηςιακοό ππογπάμμασϋρ σοτρ, καθύρ 

και πύρ σοτρ βοηθάει η ετπψπαωκή 

φπημασοδϋσηςη ςσην ππούθηςη σηρ 

ανάπστξηρ και σηρ απαςφϋληςηρ.  

Πληπουοπίερ: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/infor

mation/publications/panorama-

magazine/2015/panorama-54-powering-

the-energy-union 

Powering the Energy Union 
 

The Autumn edition of Panorama details 

Regional Policy's contribution to the 

realisation of the EU's new Energy Union 

package, through increased investments in 

the low carbon economy and sustainable 

energy projects. Σhe other main article shows 

how the European Structural and Investment 

Funds will contribute to revitalising the Greek 

economy.  

 

The magazine also highlights the advantages 

of Smart Specialisation strategies for 

transforming regional economies. In the 

series of interviews with regional authorities 

Dr. Kostas Agorastos, Regional Governor of 

Thessaly talks about the development of their 

Operational programme and how EU funds are 

helping them boost growth and jobs. The 

magazine also speaks to Ľubomír Vážny, 

Slovak Deputy Prime Minister for Investments, 

Sven Sester, Estonia's Finance Minister, and to 

Markku Markkula of the Espoo City Council in 

Finland about his election as President of the 

Committee of the Regions and his plans for 

the next two and a half years. 

More Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/publications/panorama-

magazine/2015/panorama-54-powering-

the-energy-union 
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Διεθνή Θέμασα 

International Affairs 

 

100 ππψσοποπιακέρ ππακσικέρ για 

ανθεκσικέρ πϋλειρ 

 

Σο διεθνέρ δίκστο πϋλεψν C40 δεςμεόεσαι 

ςσην ανσιμεσύπιςη σψν ςτνεπειύν σηρ 

κλιμασικήρ αλλαγήρ. ε ςτνεπγαςία με ση 

δεξαμενή γνύςηρ Sustainia και ση 

υιλανθπψπική ένψςη Realdania πποφύπηςε 

ςσην έκδοςη οδηγοό με 100 ππψσοπϋπερ 

ππακσικέρ για ση δημιοτπγία ανθεκσικύν 

και παπαγψγικύν πϋλεψν.  

 

 

 
 

Δόο φαπακσηπιςσικά παπαδείγμασα απϋ 

σον ανψσέπψ οδηγϋ απϋ σο 

Γιοφάνεςμποτπγκ και σο Μιλάνο δικαιύνοτν 

σο σίσλο σηρ έκδοςηρ. Σο Γιοφάνεςμποτπγκ 

εκδίδει ππάςινα ομϋλογα για ση 

φπημασοδϋσηςη έπγψν 143 εκασ. δολαπίψν 

για ση μείψςη σψν ςτνεπειύν σηρ 

κλιμασικήρ αλλαγήρ, ενύ ςσο Μιλάνο, μια 

πϋλη με σα μεγαλόσεπα ποςοςσά φπήςηρ ΙΦ, 

πεπιςςϋσεπα απϋ 4,600 ποδήλασα, 150 

μοσοςτκλέσερ και 2,000 ατσοκίνησα 

ηλεκσποκίνησα είναι διαθέςιμα για κοινή 

φπήςη μέςψ ενϋρ ολοκληπψμένοτ και 

εόφπηςσοτ ςτςσήμασορ. 

 

Πληπουοπίερ: 

http://www.sustainia.me/cities/ 

 

C40 launches Cities100 publication 

C40 is a network of the world‟s megacities 

committed to addressing climate change. C40 

Cities, in partnership with Sustainia  and  

Realdania, have launched the Cities100 

publication, which features 100 leading policy 

solutions from cities around the world and 

serves as a guide to civic leaders and planners 

seeking to create resilient and productive 

cities. 

Two leading examples taken from the 

Cities100 report come from Johannesburg 

and Milan. Johannesburg is issuing green 

bonds to finance climate mitigation projects 

worth more than US$143 million, enabling 

them to accelerate the roll out of 42,000 

building smart meters, 43,000 solar water 

heaters and deployment of 152 hybrid buses. 

In Milan, a city with one of the highest rates 

of car ownership in Europe, the “All you can 

share” mobility system is aiming to convince 

commuters that private car ownership is a 

thing of the past. More than 4,600 bikes are 

available to be picked up and dropped off at 

fixed stations, whilst 150 scooters and 2,000 

cars, half of which will be electric by the end 

of 2015, are available throughout the city, 

accessible through an integrated and easy-

to-operate system that users manage via a 

dedicated smartphone app. 

More Information: 

http://www.sustainia.me/cities/ 
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Peterborough: Η Έξτπνη Πϋλη 

Παγκοςμίψρ για σο 2015 
 

Η μεςαίοτ μεγέθοτρ βπεσανική πϋλη σοτ 

Peterborough επικπάσηςε μεγαλόσεπψν 

ανσαγψνιςσύν σηρ – ςτμπεπιλαμβανομένψν 

σηρ Μϋςφαρ, σοτ Νσοτμπάι και σοτ 

Μποτένορ Άιπερ – και επιλέφθηκε ψρ η 

παγκϋςμια έξτπνη πϋλη για σο 2015 ςσο 

πλαίςιο σηρ παγκϋςμιαρ ςτνϋδοτρ για σιρ 

έξτπνερ πϋλειρ, η οποία 

ππαγμασοποιήθηκε ςση Βαπκελύνη. Σο 

ππϋγπαμμα σηρ βπεσανικήρ πϋληρ, 

ςφεδιαςμένο απϋ σην αναπστξιακή 

εσαιπεία Opportunity Peterborough και σο 

οικείο σοπικϋ ςτμβοόλιο, εςσιάζει ςσην 

ανάπστξη, σην καινοσομία, σιρ δεξιϋσησερ 

και σην αειυοπία πποκειμένοτ η πϋλη να 

γίνει καλόσεπορ σϋπορ για επένδτςη, 

απαςφϋληςη και κασοικία. 

 

 
 

Η πϋλη, επίςηρ, ςτνιςσά ένα απϋ σα 

σέςςεπα αςσικά επγαςσήπια ςσα οποία σα 

έπγα σηρ βπεσανικήρ ππψσοβοτλίαρ Πϋλη 

σοτ Μέλλονσορ αναπσόςςονσαι. Η 

μακποππϋθεςμη δέςμετςη σηρ πϋληρ, απϋ 

σιρ απφέρ σηρ δεκαεσίαρ σοτ 1990, να γίνει 

η πεπιβαλλονσική ππψσεόοτςα σοτ 

Ηνψμένοτ Βαςιλείοτ, καθύρ και σο γεγονϋρ 

ϋσι αποσέλεςε σην ππύση πϋλη ποτ 

τπέβαλε ςσπασηγικέρ κτκλικήρ οικονομίαρ 

ςε ςτνδταςμϋ με ση ςτμμεσοφή πολισύν 

ςσο ςφεδιαςμϋ σηρ αςσικήρ μεσαμϋπυψςήρ 

σηρ, έπειςε σην κπισική επισποπή.  

 

Πληπουοπίερ: 

http://www.opportunitypeterborough.co.uk/ 

Peterborough wins  

global smart city award 

 

The medium-sized UK city, Peterborough, has 

beaten larger competitors–including Moscow, 

Dubai and Buenos Aires–to be selected as this 

year‟s World Smart City, presented during 

the Smart City Expo World Congress held in 

Barcelona. Delivered by economic 

development company, Opportunity Peterbo-

rough and Peterborough City Council, the 

Peterborough DNA Smart City programme 

focuses on growth, innovation, skills and 

sustainability with the goal of making 

Peterborough a better place to invest, work 

and live.  

 

 

 

The city is also one of four urban labs in 

which the projects of the UK Future City 

initiative are being developed. The city‟s 

long-term commitment, beginning in the 

1990s, to become the environmental capital 

of the UK, along with the fact that it was the 

first city to apply circular economy strategies 

together with a model of citizen involvement 

in designing its urban transformation, 

convinced the award‟s jury of seven 

international experts. 

 

 

More Information: 

http://www.opportunitypeterborough.co.uk/ 
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http://www.peterboroughdna.com/
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Διαβοτλεόςειρ 

Consultations 

 
 

Ιθαγένεια σηρ ΕΕ 

 

κοπϋρ ατσήρ σηρ δημϋςιαρ διαβοόλετςηρ 

είναι η ςτγκένσπψςη απϋχεψν και ιδεύν 

για σην ππούθηςη σηρ ετπψπαωκήρ 

ιθαγένειαρ. Κάθε ππϋςψπο ποτ διαθέσει 

σην τπηκοϋσησα μιαρ φύπαρ σηρ ΕΕ 

θεψπείσαι ατσομάσψρ και πολίσηρ σηρ ΕΕ. Η 

ετπψπαωκή ιθαγένεια είναι επιππϋςθεση 

και δεν ανσικαθιςσά σην εθνική ιθαγένεια. 

Εναπϋκεισαι ςε κάθε φύπα σηρ ΕΕ να 

θεςπίςει σιρ πποϊποθέςειρ για σην 

απϋκσηςη και απύλεια σηρ ιθαγένειαρ σηρ 

φύπαρ ατσήρ. Η ςτνθήκη για ση λεισοτπγία 

σηρ Ετπψπαωκήρ Ένψςηρ θεςπίζει σο 

δικαίψμα: σηρ ελεόθεπηρ κτκλουοπίαρ και 

διαμονήρ ςσην επικπάσεια σηρ ΕΕ· σοτ 

εκλέγειν και εκλέγεςθαι ςσιρ ετπψεκλογέρ 

και σιρ δημοσικέρ εκλογέρ· σηρ παποφήρ 

πποςσαςίαρ απϋ σιρ διπλψμασικέρ και 

πποξενικέρ απφέρ οποιαςδήποσε άλληρ 

φύπαρ σηρ ΕΕ· σηρ τποβολήρ αναυοπάρ 

ππορ σο Ετπψπαωκϋ Κοινοβοόλιο και 

κασαγγελίαρ ςσον Ετπψπαίο 

Διαμεςολαβησή. Σα δικαιύμασα ατσά 

απολαμβάνοτν ϋλοι οι πολίσερ σηρ ΕΕ 

Πποθεςμία: 7 Δεκεμβπίοτ 2015 

Πληπουοπίερ: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citize

n/opinion/150826_en.htm 

EU Citizenship 

 

This public consultation by the European 

Commission is aimed at all EU citizens, 

organisations and other stakeholders 

interested in advancing EU citizenship. Any 

person who holds the nationality of an EU 

country is automatically also an EU citizen. EU 

citizenship is additional to and does not 

replace national citizenship. It is for each EU 

country to lay down the conditions for the 

acquisition and loss of nationality of that 

country. The Treaty on the Functioning of the 

European Union entails the right to: 

 move and reside freely within the EU; 

 vote for and stand as a candidate in 

European Parliament and municipal 

elections; 

 be protected by the diplomatic and 

consular authorities of any other EU 

country; 

 petition the European Parliament and 

complain to the European 

Ombudsman. 

EU citizens are entitled to other 

rights including: 

 the right to contact and receive a 

response from any EU institution in 

one of the EU's official languages; 

 the right to access European 

Parliament, European Commission 

and Council documents under certain 

conditions; and 

 the right of equal access to the EU 

Civil Service. 

The Treaty also prohibits discrimination on 

the basis of nationality. The Lisbon Treaty 

introduced a new form of public participation 

for European citizens, the Citizens' Initiative.  
 

Deadline: 7 December 2015 

More Information: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citize

n/opinion/150826_en.htm 
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Εξάλειχη σψν εμποδίψν ςσιρ 

παπαμεθϋπιερ πεπιοφέρ 

 

Σα σελετσαία 25 φπϋνια, η Ετπψπαωκή 

Ένψςη επενδόει ςση διαςτνοπιακή 

ςτνεπγαςία μέςψ σοτ Interreg, ενϋρ 

φπημασοδοσικοό μέςοτ για ση διαςτνοπιακή 

πεπιυεπειακή ανάπστξη. Μολονϋσι έφει 

ςημειψθεί ςημανσική ππϋοδορ, 

εξακολοτθοόν να τπάπφοτν πποβλήμασα 

και πολλά απϋ ατσά δεν μποποόν να 

επιλτθοόν μϋνο μέςψ σηρ φπημασοδϋσηςηρ 

απϋ σο Interreg.  

Βαςικϋρ ςσϋφορ ατσήρ σηρ διαβοόλετςηρ 

είναι, ςτνεπύρ, η ςτγκένσπψςη εμπειπιύν 

και απϋχεψν απϋ πολίσερ, βαςικοόρ 

ενδιαυεπομένοτρ και ειδικοόρ, ύςσε να 

διαμοπυψθεί μια ολοκληπψμένη εικϋνα σψν 

εμποδίψν ποτ εξακολοτθοόν να 

τυίςσανσαι, καθύρ και σοτ ανσικσόποτ 

σοτρ ςσην καθημεπινή ζψή σψν πολισύν και 

σψν επιφειπήςεψν ςσιρ παπαμεθϋπιερ 

πεπιοφέρ.  

Σα αποσελέςμασα θα δημοςιετθοόν ςσο 

διαδίκστο. Θα αποσελέςοτν επίςηρ ση βάςη 

μελέσηρ ποτ ςσοφεόει ςσην εξαγψγή 

ςτμπεπαςμάσψν και ππακσικύν 

τποδείξεψν ςφεσικά με σο πύρ η ΕΕ και οι 

εσαίποι σηρ θα μποποόν να ςτμβάλοτν ςσην 

εξάλειχη σψν εμποδίψν ποτ εξακολοτθοόν 

να τυίςσανσαι. 

 

Πποθεςμία: 21 Δεκεμβπίοτ 2015 

Πληπουοπίερ: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aa60b

c4c-93f3-45b0-be65-

c317bcf0ff59?draftid=e7fe979f-28dc-4abe-

9cde-

91191c5331ca&surveylanguage=EL&serverEn

v= 

Overcoming obstacles  

in border regions 
 

For the last 25 years, the European Union has 

been investing in cross-border cooperation 

through Interreg, a financing instrument for 

regional development across borders. Despite 

all the progress made, many obstacles 

persist, and many of these cannot be solved 

with Interreg financing alone. 

The main purpose of this consultation is 

therefore to collect experiences and opinions 

from citizens, key stakeholders and experts, 

in order to get a comprehensive overview of 

what obstacles persist and of their impact on 

the daily lives of people and businesses in 

border regions. 

 

The results will be published online. They will 

also feed into a study aiming to produce 

conclusions and practical suggestions on how 

the EU and its partners can ease remaining 

obstacles. 

Deadline: 21 December 2015 

More Info: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aa60b

c4c-93f3-45b0-be65-

c317bcf0ff59?draftid=e7fe979f-28dc-4abe-

9cde-

91191c5331ca&surveylanguage=EN&serverEn

v= 
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εμινάπια Κασάπσιςηρ 

Ετπψπαωκϋ Ινςσισοόσο 

Δημϋςιαρ Διοίκηςηρ (EIPA) 
The Seminars of the 

European Institute of Public 

Administration (EIPA) 
 
 

 
 

EU Negotiations: The Seven Skills to Shape EU 

Decisions in Commission Committees and 

Council Bodies 

Date: 8-10 December 

Location: Brussels 

More Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5810 
 

Public Sector Innovation Lab: Innovation 

Update, Business Cases and Practical Tools 

Date: 10-11 December 

Location: Barcelona 

More Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5720 

 

Managing the EU Policy Cycle: A 

Comprehensive 4-Day Course on EU 

Decision-Making in Practice 

Date: 12-15 January 

Location: Maastricht 

More Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5820 
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Η Βιβλιοθήκη σηρ Σοπικήρ 

Ατσοδιοίκηςηρ 

The Library of Local Government 

 

Πολισική τνοφήρ και 

Ετπψπαωκή Ολοκλήπψςη 

 

 
ελ.349 

J. Bachtler, C. Mendez & F. Wishlade 

Εκδ. Ashgate, 2013 

 

H πολισική ςτνοφήρ σηρ ΕΕ διαδπαμασίζει 

ςημανσικϋ πϋλο ςσην οικονομική και 

κοινψνική ανάπστξη ςε απκεσέρ 

ετπψπαωκέρ φύπερ. Ατσϋ σο βιβλίο παπέφει 

μια ολοκληπψμένη και θεψπησικά 

σεκμηπιψμένη ανάλτςη σοτ σπϋποτ 

εξέλιξηρ σηρ πολισικήρ ςτνοφήρ και 

ειδικϋσεπα σο φπημασοδοσικϋ και πολισικϋ 

πλαίςιο σηρ πεπιϋδοτ 2007-2013. 

Ιnnovation, Democracy and 

Efficiency 
 

 
Pages: 272 

N. Bellini, Ul. Hilpert 

Publisher: Palgrave Macmillan, 2016 

Endogenous growth theory has significantly 

impacted most of the developing and 

developed countries, shifting priorities of 

industrial policies towards innovation. In line 

with this trend, the European Union 

significantly increased its budgetary allocation 

for R&D. However, statistical data show a 

weak correlation between R&D expenditure 

and the acceleration of economic growth. 

Grillo and Nanetti attempt to understand the 

reasons that lie behind differences in 

performance. Their results show that better 

performing innovation strategies require the 

following factors: clear choices of locally 

congruent smart specialization; strong 

capacity of public investment to stimulate 

additional private investment; clear 

distribution of responsibilities for decision-

making and independence of policy 

implementation from political interference 

etc. These factors point to a relationship 

between democracy (defined as openness of 

policy-making) and innovation (as 

technology-enabled growth) which is 

explored throughout this book. 
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