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� Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ 

� Ισότητα Φύλων και Οικονοµική 

Κρίση 

� Συνέδριο για την Πολιτιστική 

Κληρονοµιά των Πόλεων 

� Η διακήρυξη για του̋ Πολίτε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ 

� Η Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Πολιτική̋ 

Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ 

� Οδηγό̋ για την Εδαφική 

Συνεργασία 

� Σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ 

Αγροτική̋ Πολιτική̋ 

� Η εδαφική συνεργασία στη Μεσόγειο: Η 
Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου 
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Ε λλη ν ικ ή

1.1.1.1.    Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋        

τη̋ Ευρώπη̋τη̋ Ευρώπη̋τη̋ Ευρώπη̋τη̋ Ευρώπη̋    

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

και την  Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ)και την  Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ)και την  Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ)και την  Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ)    

 

Στην Ανακοίνωση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ µε τίτλο 

‘Επενδύοντα̋ στην Ανάπτυξη Τεχνολογιών χαµηλών 

εκποµπών άνθρακα’ (2009) επισηµάνθηκε ότι η 

Πρωτοβουλία Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋ θα ήταν 

το καταλληλότερο µέσο για να καταστεί η παραγωγή 

και χρήση τη̋ ενέργεια̋ στι̋ πόλει̋ περισσότερο 

βιώσιµη και αποδοτική. Στη συνέχεια, το Νοέµβριο του 

2010, στην Ανακοίνωση τη̋ Επιτροπή̋ ‘Ενέργεια 2020 

- Μια Στρατηγική για ανταγωνιστική, βιώσιµη και 

ασφαλή ενέργεια’ τονίστηκε ότι οι Ευφυεί̋ Πόλει̋ θα 

συνέβαλαν στην  ανάπτυξη µεγάλη̋ κλίµακα̋ 

καινοτόµων τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών 

άνθρακα. Τέλο̋, στι̋ 4 Φεβρουαρίου τ.ε., το 

Ευρωπἀκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 

εκκινήσει την πρωτοβουλία για ‘ενεργειακά 

αποδοτικέ̋ λύσει̋ στι̋ πόλει̋’. 



 

Η Πρωτοβουλία θα βασιστεί σε άλλε̋ πρωτοβουλίε̋ 

του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών 

(ΣΣΕΤ), ιδιαίτερα στην Πρωτοβουλία Solar Europe και 

στην Πρωτοβουλία European Electricity Grid όπω̋ και 

σε µία σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για 

Κτίρια και Πράσινα Αυτοκίνητα στο πλαίσιο τη̋ ΕΕ, 

η οποία δηµιουργήθηκε µε αφορµή το Ευρωπἀκό 

Σχέδιο για την Ανάκαµψη τη̋ Οικονοµία̋.  

Η πρώτη πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων 

δηµοσιεύθηκε στι̋ 19 Ιουλίου τ.ε. και αφορά την 

επιλογή  σχεδίων στα ζητήµατα τη̋ ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋, ενεργειακών δικτύων και 

παραγωγή̋ ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋, καθώ̋ 

και θέµατα όπω̋ η θέρµανση, οι µεταφορέ̋, η 

διαχείριση απορριµµάτων και υδάτινων πόρων 

συνολικού πρὁπολογισµού 40 εκατ. ευρώ. Σε 

καθένα από τα σχέδια θα πρέπει να συµµετάσχουν 

τουλάχιστον 3 πόλει̋. Τα κτίρια, οι δηµόσιε̋ 

µεταφορέ̋ και τα ενεργειακά πλέγµατα αποτελούν 

τι̋ τρει̋ επιλέξιµε̋ θεµατικέ̋ δράσει̋ τη̋ εν λόγω 

πρόσκληση̋. 

Προθεσµία: 1 ∆εκεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 ∆εκεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 ∆εκεµβρίου 2011Προθεσµία: 1 ∆εκεµβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋    

Υπόψιν κκ. Γ. Μαζιώτη και Κων/νο Καραµάνη 

Τηλ: 210-7273925 & 210-7273918 

Ιστοσελίδα πρόσκληση̋: http://ec.europa.eu/research/ 

participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-

SMARTCITIES-2012 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   
12121212/2011/2011/2011/2011                        Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11118888                        

2222                        

Κατόπιν τούτου, µε τη συµµετοχή άνω των 500 

εκπροσώπων φορέων τη̋ ευρωπἀκή̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ και επιχειρήσεων 

πραγµατοποιήθηκε στι̋ 21 Ιουνίου τ.ε. στι̋ 

Βρυξέλλε̋ το ιδρυτικό συνέδριο τη̋ Κοινοτική̋ 

Πρωτοβουλία̋ «Ευρωπἀκέ̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ και 

Κοινότητε̋». Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει ω̋ 

στόχο να ενισχύσει τη διάδοση των ορθών 

πρακτικών των τοπικών αρχών για θέµατα 

ενέργεια̋  και να διευκολύνει την ανταλλαγή 

γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Μέσω αυτού, η Επιτροπή 

επιθυµεί να καταστήσει εµπορικά ενδιαφέρουσε̋ 

τι̋ τεχνολογίε̋  και λύσει̋ χαµηλών εκποµπών 

άνθρακα , µε τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακα̋ 

µε τη βοήθεια αστικών projects. 

Εν προκειµένω, η εν λόγω πρωτοβουλία θα 

υποστηρίξει έναν περιορισµένο αριθµό σχετικά 

µεγάλων πόλεων και περιφερειών που λαµβάνουν 

πρωτοπόρα µέτρα για την επίτευξη φιλόδοξων 

κλιµατικών στόχων µέσω τη̋ βιώσιµη̋ χρήση̋ και 

παραγωγή̋ ενέργεια̋. Αυτό θα απαιτήσει 

συστηµικέ̋ προσεγγίσει̋ και οργανωτική 

καινοτοµία, περιλαµβάνοντα̋ την ενεργειακή 

απόδοση, τι̋ τεχνολογίε̋ χαµηλών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα και την έξυπνη διαχείριση 

τη̋ προσφορά̋ και ζήτηση̋. Συγκεκριµένα, τα 

µέτρα στα πεδία των κτιρίων, των τοπικών 

ενεργειακών δικτύων και των µεταφορών θα 

αποτελέσουν τι̋ κύριε̋ συνιστώσε̋ τη̋ 

Πρωτοβουλία̋.  

 

 



Στο πλαίσιο του Προγράµµατο̋ διοργανώθηκαν 

πέντε διαφορετικά συνέδρια µε τη συνδροµή 

διακεκριµένων επιστηµόνων και διεθνών 

προσκεκληµένων που έδωσαν ενεργό παρών κατά 

τη διάρκεια των εργασιών του.  

  

 

Ο πρὁπολογισµό̋ του προγράµµατο̋ που είχε 

χρονική διάρκεια δύο χρόνια από την 1η Μαρτίου 

2010 έω̋ και 27 Φεβρουαρίου 2012 αφορούσε την 

χρηµατοδότηση δράσεων σε 4 ∆ήµου̋ (Θεσσα-

λονίκη̋, Λεµεσού, Φιλιππούπολη̋ και Ηρακλείου) 

και ανέρχεται στο ποσό των 150.000 περίπου 

ευρώ. Η χρηµατοδότηση αφορούσε στην 

ανάπτυξη ενό̋ οργανωµένου οδηγού ένταξη̋ 

κοινωνικών οµάδων όπω̋ οι γυναίκε̋, τα ΑΜΕΑ, 

οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε κινητικά 

προβλήµατα.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Ηρακλείου 

Τµήµα Ευρωπἀκών Προγραµµάτων 

Υπόψιν κα. Ιωάννα Καρυωτάκη 

Τηλ: 2810 331286 - 287 
E-mail: kariotaki-i@heraklion.gr 

 Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα 

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1.1.1.1.    ∆ήµο̋ ∆ήµο̋ ∆ήµο̋ ∆ήµο̋ ΗρακλείουΗρακλείουΗρακλείουΗρακλείου: : : :     

Ισότητα τωνΙσότητα τωνΙσότητα τωνΙσότητα των Φύλων & Οικονοµική Κρίση Φύλων & Οικονοµική Κρίση Φύλων & Οικονοµική Κρίση Φύλων & Οικονοµική Κρίση    

 (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για 

του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007----2013’)2013’)2013’)2013’)    
 

Ο ∆ήµο̋ Ηρακλείου µέσω του Τµήµατο̋ 

Ευρωπἀκών Προγραµµάτων  προχώρησε στην 

διοργάνωση συνεδρίου µε τίτλο «Η Ισότητα των 

∆ύο Φύλων σε περίοδο Οικονοµική̋ Κρίση̋» από 

τι̋ 26/6/2011 έω̋ την 1/7/2011 µέσω του 

προγράµµατο̋ «Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋» µε 

θέµα την «Κοινωνικοποίηση των εξαρτωµένων 

ατόµων µέσα στα πλαίσια τη̋ πρακτική̋ 

εφαρµογή̋ του Ευρωπἀκού Χάρτη Ισότητα̋ των 

Φύλων στι̋ τοπικέ̋ κοινωνίε̋». Στι̋ εργασίε̋ του 

συνεδρίου έλαβαν µέρο̋ ω̋ οµιλητέ̋ αξιόλογοι 

επιστήµονε̋ και εκπρόσωποι παραγωγικών 

φορέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Κατά τη διάρκεια τoυ συνεδρίου εκφράστηκαν οι 

προβληµατισµοί των συµµετεχόντων από όλα τα 

κράτη- µέλη για την οικονοµική κρίση και 

παρουσιάστηκαν χρήσιµα συµπεράσµατα για τον 

ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι φορεί̋ 

Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ αλλά και τα γυναικεία 

σωµατεία για την έξοδο από αυτήν. 
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2. 2. 2. 2. ∆ήµο̋∆ήµο̋∆ήµο̋∆ήµο̋    ΤρικκαίωνΤρικκαίωνΤρικκαίωνΤρικκαίων: : : :     

Έξυπνε̋Έξυπνε̋Έξυπνε̋Έξυπνε̋    Οικίε̋ Ασθενών µε ΆνοιαΟικίε̋ Ασθενών µε ΆνοιαΟικίε̋ Ασθενών µε ΆνοιαΟικίε̋ Ασθενών µε Άνοια        

(7(7(7(7οοοο Πρόγρα Πρόγρα Πρόγρα Πρόγραµµαµµαµµαµµα----Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την 

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

στην ΕΕ)στην ΕΕ)στην ΕΕ)στην ΕΕ)    
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν το 2o Workshop για 

το έργο ΙSISEMD τηλε-παρακολούθηση̋ «έξυπνων 

οικιών» ασθενών µε άνοια, στο πλαίσιο του 7ου 

Π.Π. για την Έρευνα και την Τεχνολογική 

Ανάπτυξη στην ΕΕ, από το ∆ήµο Τρικκαίων, 

καθώ̋ και το Workshop από του̋ εκπρόσωπου̋ 

των τεσσάρων ευρωπἀκών ∆ήµων που 

συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα (Τρίκαλα-

Ελλάδα, Frederikshavn-∆ανία, Lappeenranta-

Φινλανδία, Belfast-Ηνωµένο Βασίλειο) και του̋ 

τεχνικού̋ εταίρου̋, όπου έγινε η παρουσίαση τη̋ 

πορεία̋ και ολοκλήρωση̋ του Ευρωπἀκού 

Προγράµµατο̋ ISISEMD στο ∆ήµο Τρικκαίων του̋ 

τελευταίου̋ 12 µήνε̋. Το ISISEMD αποτέλεσε µία 

ακόµη πρωτοποριακή υπηρεσία του ∆ήµου 

Τρικκαίων, µε στόχο την αναβάθµιση και 

επέκταση των υπαρχόντων υπηρεσιών τηλε-

φροντίδα̋, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών.  

Συγκεκριµένα, µέσω του ευρωπἀκού 

προγράµµατο̋ ISISEMD www.isisemd.eu 

εξοπλίστηκαν εδώ και ένα χρόνο δωρεάν 

κατοικίε̋ ασθενών µε ήπια άνοια, που 

επιθυµούσαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα 

µετατρέποντα̋ έτσι το σπίτι του̋ σε «έξυπνε̋ 

 

οικίε̋», οι οποίε̋ είναι σε θέση να ειδοποιούν 

το κέντρο τηλεπρόνοια̋ του ∆ήµου Τρικκαίων 

ή/και του̋ συγγενεί̋ του ασθενή για κάποιο 

πρόβληµα ή κίνδυνο λόγω προβληµάτων 

µνήµη̋ του ασθενή. Οι "έξυπνε̋" αυτέ̋ οικίε̋ 

διαθέτουν αισθητήρε̋, που είναι σε θέση να 

ειδοποιούν το κέντρο τηλεπρόνοια̋ και του̋ 

συγγενεί̋ του ασθενού̋ για κάποιο πρόβληµα 

ή κίνδυνο, λόγω των προβληµάτων µνήµη̋ του 

ασθενού̋ (π.χ. ξεχασµένο διακόπτη ηλεκτρική̋ 

κουζίνα̋, ανοιχτή πόρτα, απώλεια 

προσανατολισµού σε εξωτερικό χώρο, 

αδυναµία εκτέλεση̋ µια̋ εργασία̋ κτλ). 

 

Στο Πρόγραµµα ISISEMD (Intelligent System for 

ιndependent living and self – care of seniors with 

cognitive problems οr mild dementia) 

συµµετέχουν συνολικά 12 εταίροι από όλη την 

Ευρώπη, όπω̋ ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστήµια, πάροχοι υπηρεσιών 

ηλεκτρονική̋ υγεία̋ κι εταιρίε̋ νέων 

τεχνολογιών. Από την Ελλάδα συµµετέχει ο 

∆ήµο̋ Τρικκαίων σε συνεργασία µε την 

εταιρεία Converge ICT Solutions & Services Α.Ε., 

µέλο̋ του οµίλου PRC Group , καθώ̋ και το 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο 

Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

(ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.     

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Τρικκαίων 

Ε-Trikala Α.Ε. 

Στρατηγού Σαράφη 44 

42100 Τρίκαλα 

Τηλ: 24310 22899 

Ιστοσελίδα έργου: http://www.isisemd.eu/ 
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Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

Αστικό̋ ∆ηµόσιο̋ Χώρο̋Αστικό̋ ∆ηµόσιο̋ Χώρο̋Αστικό̋ ∆ηµόσιο̋ Χώρο̋Αστικό̋ ∆ηµόσιο̋ Χώρο̋----    

Οικονοµικά και Οικονοµικά και Οικονοµικά και Οικονοµικά και ∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση    

 ( ( ( (Κατοβίτσε, 1Κατοβίτσε, 1Κατοβίτσε, 1Κατοβίτσε, 1----2 ∆εκεµβρίου2 ∆εκεµβρίου2 ∆εκεµβρίου2 ∆εκεµβρίου 2011) 2011) 2011) 2011)    

 

Το Πανεπιστήµιο Οικονοµικών του Κατοβίτσε (Πολω-

νία) διοργανώνει συνέδριο µε θέµα την οικονοµική  

αξία του δηµόσιου χώρου και, εν προκειµένω, τι̋  

 

 
 

µεθόδου̋ οικονοµική̋ εκτίµηση̋ του αστικού δηµό-

σιου χώρου και του αστικού τοπίου, τη διακυβέρνη-  

ση του αστικού δηµόσιου χώρου, τη δηµιουργία νέων 

λειτουργιών και τι̋ χρήσει̋ του δηµόσιου χώρου κ.α.

 

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....ersaersaersaersa....orgorgorgorg////homehomehomehome////articlearticlearticlearticle////urbanurbanurbanurban----publicpublicpublicpublic----

spacespacespacespace----economicseconomicseconomicseconomics----andandandand    

    

Η Πολιτιστική Κληρονοµιά των ΠόλεωνΗ Πολιτιστική Κληρονοµιά των ΠόλεωνΗ Πολιτιστική Κληρονοµιά των ΠόλεωνΗ Πολιτιστική Κληρονοµιά των Πόλεων    

 ( ( ( (Βερολίνο, 8Βερολίνο, 8Βερολίνο, 8Βερολίνο, 8----9999 ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου 2011) 2011) 2011) 2011)    

 

Το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, 

Κατασκευών και Αστική̋ Ανάπτυξη̋ τη̋ Γερµανία̋ 

διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα την 

κληρονοµιά και τη µνήµη των πόλεων καθώ̋ και τι̋ 

νέε̋ ευκαιρίε̋ για µια ολοκληρωµένη αστική 

ανάπτυξη. Ο ρόλο̋ των πόλεων, του πολιτισµού και 

τη̋ συντήρηση̋ τη̋ ιστορική̋ κληρονοµιά̋ σε 

συνδυασµό µε εθνικέ̋ και διεθνεί̋ βέλτιστε̋ 

πρακτικέ̋ θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτηση̋ 

σχετικά µε την ευρωπἀκή πολιτική για την 

αρχιτεκτονική κληρονοµιά. Ευρωπἀκά δίκτυα και  

 

 
 

εθνικοί φορεί̋ καλούνται για ανταλλαγή 

απόψεων, προσεγγίσεων και ιδεών για τη 

διατήρηση και ανάπτυξη τη̋ ιστορική̋ 

κληρονοµιά̋ στην ευρωπἀκή πόλη του αύριο. 

    

Πληρφορίε̋:Πληρφορίε̋:Πληρφορίε̋:Πληρφορίε̋:    

http://www.welterbeprogramm.de/cln_030/sid_06http://www.welterbeprogramm.de/cln_030/sid_06http://www.welterbeprogramm.de/cln_030/sid_06http://www.welterbeprogramm.de/cln_030/sid_06

D8288FBFF7C046239A201D18A9A4E4/INUW/DE/HD8288FBFF7C046239A201D18A9A4E4/INUW/DE/HD8288FBFF7C046239A201D18A9A4E4/INUW/DE/HD8288FBFF7C046239A201D18A9A4E4/INUW/DE/H

ome/homepage__node.html?__nnn=trueome/homepage__node.html?__nnn=trueome/homepage__node.html?__nnn=trueome/homepage__node.html?__nnn=true    

    

Η Αστική ∆ιάσταση τη̋ Πολιτική̋ Η Αστική ∆ιάσταση τη̋ Πολιτική̋ Η Αστική ∆ιάσταση τη̋ Πολιτική̋ Η Αστική ∆ιάσταση τη̋ Πολιτική̋ 

Συνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕ    

((((Βαρσοβία, 8Βαρσοβία, 8Βαρσοβία, 8Βαρσοβία, 8----9 ∆εκεµβρίου9 ∆εκεµβρίου9 ∆εκεµβρίου9 ∆εκεµβρίου 2011) 2011) 2011) 2011)    

 

Οι πρακτικέ̋ όψει̋ τη̋ αστική̋ διάσταση̋ τη̋ 

πολιτική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ και εν προκειµένω του 

ρόλου των πόλεων στην υλοποίηση τη̋ 

στρατηγική̋ ΕΕ2020 αποτελεί το θέµα του 4ου 

ετήσιου συνεδρίου του ευρωπἀκού δικτύου για 

την αστική γνώση (EUKN) που πραγµατοποιείται 

στη Βαρσοβία υπό την αιγίδα τη̋ Πολωνική̋ 

Προεδρία̋ του Συµβουλίου τη̋ ΕΕ. 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eukn.org/Meetings/Register_for_the_Ehttp://www.eukn.org/Meetings/Register_for_the_Ehttp://www.eukn.org/Meetings/Register_for_the_Ehttp://www.eukn.org/Meetings/Register_for_the_E
UKN_Annual_Conference_2011UKN_Annual_Conference_2011UKN_Annual_Conference_2011UKN_Annual_Conference_2011    
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Ευρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά Θέµατα    
    

Πολίτε̋ τη̋ Ευρώπη̋Πολίτε̋ τη̋ Ευρώπη̋Πολίτε̋ τη̋ Ευρώπη̋Πολίτε̋ τη̋ Ευρώπη̋    ----    

Ευρωπἀκό Συνέδριο για τον Ενεργό Ευρωπἀκό Συνέδριο για τον Ενεργό Ευρωπἀκό Συνέδριο για τον Ενεργό Ευρωπἀκό Συνέδριο για τον Ενεργό     

Πολίτη και τι̋ Αδελφοποιήσει̋Πολίτη και τι̋ Αδελφοποιήσει̋Πολίτη και τι̋ Αδελφοποιήσει̋Πολίτη και τι̋ Αδελφοποιήσει̋    

 

Με τη συµµετοχή άνω των 300 συµµετεχόντων 

από 31 ευρωπἀκέ̋ χώρε̋ και υπό την αιγίδα 

τη̋ Πολωνική̋ Προεδρία̋ πραγµατοποιήθηκε 

στο Ρύµπνικ από 29 Σεπτεµβρίου έω̋ την 1η 

Οκτωβρίου τ.ε. το πανευρωπἀκό συνέδριο για 

τι̋ αδελφοποιήσει̋ πόλεων του Συµβουλίου των 

Ευρωπἀκών ∆ήµων και Περιφερειών (CEMR). Ο 

πρόεδρο̋ του CEMR και δήµαρχο̋ τη̋ Στουτγ-

κάρδη̋, κ. Wolfgang Schuster, υπογράµµισε τον 

ενεργό ρόλο των πολιτών στην µελλοντική 

ευρωπἀκή ολοκλήρωση. Μάλιστα, ο δήµαρχο̋ 

του Ρύµπνικ, κ.Adam Fudali, τόνισε ότι  η 

οικονοµική συνδροµή τη̋ ΕΕ στην πόλη του και 

σε άλλε̋ πολωνικέ̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ οδήγησε σε 

γενναίε̋ επενδυτικέ̋ στρατηγικέ̋. Ειδικότερα, οι 

δεσµοί αδελφοποίηση̋ µε άλλου̋ αλλοδαπού̋ 

οργανισµού̋ επέτρεψαν στην πολωνική πόλη να 

επιδείξει τη µεταµόρφωσή τη̋ σε διεθνέ̋ 

επίπεδο. 

Στη διάρκεια τη̋ δεύτερη̋ ηµέρα̋ του συνεδρίου 

συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν την 

Ευρώπη χωρί̋ σύνορα, τη φυλετική ισότητα και 

τι̋ αδελφοποιήσει̋ πόλεων ω̋ µέσο σύγκλιση̋ 

των ευρωπἀκών λαών. Επίση̋ συζητήθηκε το 

ζήτηµα τη̋ εκπαίδευση̋ ω̋ µέσου προώθηση̋  

 

 

  

 

τη̋ ευρωπἀκή̋ ιδιότητα̋ του πολίτη και το 

άνοιγµα τη̋ Ευρώπη̋ στι̋ γειτονικέ̋ τη̋ 

περιφέρειε̋. Την τελευταία ηµέρα του 

συνεδρίου, οι συµµετέχοντε̋ είχαν την ευκαιρία 

να αναζητήσουν τρόπου̋ προώθηση̋ τη̋ 

ενεργού ιδιότητα̋ του πολίτη και τη̋ 

ποικιλοµορφία̋ ω̋ ευκαιρία̋ και πρόκληση̋. 

Στην τελική διακήρυξη του συνεδρίου 

επισηµαίνεται η ανάγκη για µια νέα µορφή 

διακυβέρνηση̋ στην Ευρώπη, όπου θα µετέχουν 

οι τοπικέ̋, περιφερειακέ̋, εθνικέ̋ αρχέ̋, καθώ̋ 

και η κοινωνία πολιτών, οικονοµικοί δρώντε̋ και 

ο ακαδηµἀκό̋ κόσµο̋. Περαιτέρω, υπογραµ-

µίζεται ο ρόλο̋ των αδελφοποιήσεων πόλεων 

στην ενδυνάµωση του διαλόγου και τη̋ φιλία̋ 

µεταξύ των λαών και στην ευαισθητοποίηση για 

του̋ άλλου̋ πολιτισµού̋. Ιδιαίτερα δόθηκε 

έµφαση στην οικονοµική ενίσχυση που παρέχει η 

ΕΕ στι̋ αδελφοποιήσει̋ πόλεων µέσω του 

προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013’ και προτάθηκε η αύξηση του 

πρὁπολογισµού του για την περίοδο 2014-2020 

στο ύψο̋ των 495 εκ. ευρώ (1 ευρώ ανά 

ευρωπαίο πολίτη). 

  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.rybnik2011.eu/en/news.htmlhttp://www.rybnik2011.eu/en/news.htmlhttp://www.rybnik2011.eu/en/news.htmlhttp://www.rybnik2011.eu/en/news.html    
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Η Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Πολιτική̋ Η Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Πολιτική̋ Η Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Πολιτική̋ Η Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Πολιτική̋ 

Συνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕΣυνοχή̋ τη̋ ΕΕ    

 

Η πολιτική τη̋ EE για τη συνοχή υπήρξε δύναµη 

αλλαγή̋ κατά την περασµένη δεκαετία, 

συµβάλλοντα̋ πραγµατικά στη σύγκλιση και την 

ανάπτυξη στην ΕΕ και δηµιουργώντα̋ άµεσα 

πάνω από ένα εκατοµµύριο θέσει̋ εργασία̋, 

επενδύοντα̋ στην κατάρτιση για τη βελτίωση 

τη̋ απασχολησιµότητα̋ άνω των δέκα 

εκατοµµυρίων ατόµων, συγχρηµατοδοτώντα̋ 

την κατασκευή άνω των 2 000 χλµ αυτοκινητο-

δρόµων και 4 000 χλµ σιδηροδροµικών γραµµών 

και δηµιουργώντα̋ τουλάχιστον 800.000 

µικροµεσαίε̋ επιχειρήσει̋ (ΜME). Για να συνεχί-

σει το έργο αυτό στο µέλλον και να ενισχύσει την 

επικέντρωση στι̋ ευρωπἀκέ̋ οικονοµικέ̋ προ-

τεραιότητε̋, η Ευρωπἀκή Επιτροπή ενέκρινε  

στι̋ 6 Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο δέσµη̋ 

νοµοθετικών µέτρων για την πολιτική για τη 

συνοχή κατά την περίοδο 2014 έω̋ 2020. Αυτή η 

δέσµη έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει την 

ανάπτυξη και την απασχόληση ανά την Ευρώπη, 

στοχοθετώντα̋ τι̋ επενδύσει̋ τη̋ ΕΕ, καθώ̋ και 

για να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσει̋ τη̋ ΕΕ 

στοχεύουν στην ατζέντα τη̋ Ευρώπη̋ για 

ανάπτυξη και απασχόληση («Ευρώπη 2020»).  

 

Η δέσµη νοµοθετικών µέτρων περιλαµβάνει: 

� Έναν γενικό κανονισµό που καθορίζει του̋ 

κοινού̋ κανόνε̋ που διέπουν το Ευρωπἀκό 

Ταµείο Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΤΠΑ), το 

Ευρωπἀκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ταµείο 

Συνοχή̋, το Ευρωπἀκό Γεωργικό Ταµείο για 

την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και το 

Ευρωπἀκό Ταµείο Θάλασσα̋ και Αλιεία̋ 

(ΕΤΘΑ). Αυτό θα επιτρέψει τον καλύτερο 

συνδυασµό των ταµείων για εντονότερο 

αντίκτυπο τη̋ δράση̋ τη̋ ΕΕ. 

� Τρει̋ ειδικού̋ κανονισµού̋ για το ΕΤΠΑ, το 

ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχή̋.  

� ∆ύο κανονισµού̋ που αφορούν τον στόχο 

«Ευρωπἀκή εδαφική συνεργασία» και τον 

«Ευρωπἀκό όµιλο εδαφική̋ συνεργασία̋» 

(ΕΟΕΣ). 

� ∆ύο κανονισµού̋ σχετικά µε το Ευρωπἀκό 

Ταµείο Προσαρµογή̋ στην Παγκοσµιοποίηση 

(ΕΤΠ) και το Πρόγραµµα για την κοινωνική 

αλλαγή και καινοτοµία. 

� Ανακοίνωση για το Ταµείο Αλληλεγγύη̋  

Τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΤΑΕΕ). 

Οι προτάσει̋ αυτέ̋ θα συζητηθούν πλέον στο 

πλαίσιο του Συµβουλίου και του Ευρωπἀκού 

Κοινοβουλίου µε σκοπό την έγκρισή του̋ έω̋ το 

τέλο̋ του 2012, ώστε να καταστεί δυνατό να 

ξεκινήσει µια νέα γενιά προγραµµάτων τη̋ 

πολιτική̋ για τη συνοχή το 2014. Η Επιτροπή 

έχει ήδη προτείνει τη διάθεση 336 δισ. ευρώ για 

τα µέσα τη̋ πολιτική̋ για τη συνοχή την 

περίοδο 2014-2020. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/phttp://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/phttp://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/phttp://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/p
roposals_2014_2020_en.cfroposals_2014_2020_en.cfroposals_2014_2020_en.cfroposals_2014_2020_en.cfmmmm    
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συµπληρώνουν του̋ ελλείποντε̋ κρίκου̋ στη 

σπονδυλική στήλη τη̋ Ευρώπη̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ 

ενέργεια̋, των µεταφορών και τη̋ ψηφιακή̋ 

τεχνολογία̋. Επίση̋, θα καταστήσει την οικονο-

µία τη̋ Ευρώπη̋ περισσότερο οικολογική, 

προωθώντα̋ καθαρότερου̋ τρόπου̋ µεταφορά̋ 

και ευρυζωνικέ̋ συνδέσει̋ υψηλή̋ ταχύτητα̋ και 

διευκολύνοντα̋ τη χρήση ανανεώσιµη̋ ενέργεια̋ 

σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

Εξάλλου, η χρηµατοδότηση των ενεργειακών 

δικτύων θα ενισχύσει την ολοκλήρωση τη̋ 

εσωτερική̋ αγορά̋ ενέργεια̋, θα µειώσει την 

ενεργειακή εξάρτηση τη̋ ΕΕ και θα ενισχύσει την 

ασφάλεια εφοδιασµού. Για να βοηθήσει τη 

χρηµατοδότηση «Συνδέοντα̋ την Ευρώπη», η 

Επιτροπή ενέκρινε επίση̋ την εντολή για την 

Πρωτοβουλία για τα Οµόλογα Έργου στο πλαίσιο 

τη̋ στρατηγική̋ «Ευρώπη 2020», η οποία θα 

είναι ένα από τα µέσα επιµερισµού του κινδύνου 

όπου θα µπορεί να στρέφεται η διευκόλυνση για 

να προσελκύει χρηµατοδότηση έργων από τον 

ιδιωτικό τοµέα. Η πιλοτική φάση θα ξεκινήσει τον 

επόµενο χρόνο. 
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Μακροπεριφέρεια Αδριατική̋Μακροπεριφέρεια Αδριατική̋Μακροπεριφέρεια Αδριατική̋Μακροπεριφέρεια Αδριατική̋----Ιονίου: Ιονίου: Ιονίου: Ιονίου:     

Η Εδαφική Συνεργασία στη ΜεσόγειοΗ Εδαφική Συνεργασία στη ΜεσόγειοΗ Εδαφική Συνεργασία στη ΜεσόγειοΗ Εδαφική Συνεργασία στη Μεσόγειο    

 

Κατά τη διάρκεια τη̋ 92α̋ συνόδου τη̋ 

Ολοµέλεια̋ τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών 

τονίστηκε σε σχετική γνωµοδότηση ότι η 

µακροπεριφερειακή στρατηγική στην περιοχή τη̋ 

Αδριατική̋ και του Ιονίου, δεν µπορεί να 

περιλαµβάνει όλου̋ του̋ τοµεί̋ παρέµβαση̋    

    

Εδαφική Συνεργασία: Εδαφική Συνεργασία: Εδαφική Συνεργασία: Εδαφική Συνεργασία:     

∆ηµιουργώντα̋ γέφυρε̋ µεταξύ των ∆ηµιουργώντα̋ γέφυρε̋ µεταξύ των ∆ηµιουργώντα̋ γέφυρε̋ µεταξύ των ∆ηµιουργώντα̋ γέφυρε̋ µεταξύ των 

λαώνλαώνλαώνλαών    

 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ δηµοσίευσε τον 

περασµένο Σεπτέµβριο ένα νέο οδηγό για τον  

τρόπο, τι̋ µορφέ̋ και τι̋ προοπτικέ̋ τη̋ 

ευρωπἀκή̋ εδαφική̋ συνεργασία̋, συµπεριλαµ-

βανοµένων των Ευρωπἀκών Οµίλων Εδαφική̋ 

Συνεργασία̋ και τι̋ Στρατηγικέ̋ για τι̋ 

Μακροπεριφέρειε̋.  
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Συνδέοντα̋ την ΕυρώπηΣυνδέοντα̋ την ΕυρώπηΣυνδέοντα̋ την ΕυρώπηΣυνδέοντα̋ την Ευρώπη::::    

Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο για την για την για την για την 

προώθησηπροώθησηπροώθησηπροώθηση ευρωπἀκών δικτύων ευρωπἀκών δικτύων ευρωπἀκών δικτύων ευρωπἀκών δικτύων    

    

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή υπέβαλε στι̋ 19 

Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο χρηµατοδότηση̋ ύψου̋ 50 

δισ. ευρώ για επενδύσει̋ µε σκοπό τη βελτίωση 

των ευρωπἀκών δικτύων στου̋ τοµεί̋ των 

µεταφορών, τη̋ ενέργεια̋ και τη̋ ψηφιακή̋ 

τεχνολογία̋. Η διευκόλυνση «Συνδέοντα̋ την 

Ευρώπη» (∆ΣΕ) θα χρηµατοδοτήσει έργα που 
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αλλά θα πρέπει να επικεντρώνεται στι̋ 

προκλήσει̋ και τι̋ προβληµατικέ̋ που τίθενται 

στο πλαίσιο από κοινού αξιολόγηση̋ των 

εταίρων (προστασία και διατήρηση του 

περιβάλλοντο̋, ενέργεια, κλιµατική αλλαγή, 

έρευνα και καινοτοµία κλπ.). Στην ίδια 

γνωµοδότηση επισηµαίνεται ότι η µακροπερι-

φέρεια, ω̋ λειτουργικό̋ χώρο̋, δεν έχει 

προκαθορισµένα όρια, ενώ υπενθυµίζεται ότι η 

αρχή των «τριών όχι» τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ για τι̋ µακροπεριφερειακέ̋ 

στρατηγικέ̋ (όχι σε νέου̋ κανόνε̋, όχι σε νέα 

θεσµικά όργανα και όχι σε πρόσθετου̋ πόρου̋) 

θα πρέπει να συνοδεύεται από «τρία ναι»: 

υλοποίηση και παρακολούθηση των 

υφιστάµενων κανόνων στην µακροπεριφέρεια, 

δηµιουργία ενό̋ εδαφικού διαύλου, δικτύου ή 

συνασπισµού περιφερειακών και τοπικών αρχών 

και κρατών µελών, συντονισµένη χρήση των 

υφιστάµενων χρηµατοδοτικών πόρων. 
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Σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ Σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ Σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ Σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ 

Γεωργική̋ ΠΓεωργική̋ ΠΓεωργική̋ ΠΓεωργική̋ Πολιτική̋ολιτική̋ολιτική̋ολιτική̋    

    

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή παρουσίασε στι̋ 12 

Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο αναµόρφωση̋ τη̋ Κοινή̋ 

Γεωργική̋ Πολιτική̋ (ΚΓΠ) για µετά το 2013. Το 

σχέδιο αυτό προσβλέπει στην ενίσχυση τη̋ 

ανταγωνιστικότητα̋ και τη̋ βιωσιµότητα̋ τη̋ 

γεωργία̋ σε όλη την ΕΕ. Τα 10 σηµεία-κλειδιά 

τη̋ αναµόρφωση̋ είναι τα εξή̋: 

 

1) Καλύτερα στοχευµένε̋ εισοδηµατικέ̋ 

ενισχύσει̋ που προωθούν την ανάπτυξη 

και την απασχόληση 

2) ∆ραστικότερα και καταλληλότερα µέσα 

για καλύτερη αντιµετώπιση των νέων 

οικονοµικών προκλήσεων 

3) Μια «περιβαλλοντική» πληρωµή µε στόχο 

τη µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα και 

τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων 

4) Συµπληρωµατικέ̋ επενδύσει̋ για έρευνα 

και καινοτοµία 

5) Πιο ανταγωνιστική και ισόρροπη τροφική 

αλυσίδα 

6) Ενθαρρύνονται οι αγροπεριβαλλοντικέ̋ 

πρωτοβουλίε̋ 

7) ∆ιευκολύνεται η εγκατάσταση νέων 

αγροτών 

8) Κίνητρα για την αγροτική απασχόληση 

και την επιχειρηµατικότητα 

9) Μεγαλύτερη προσοχή στι̋ ευάλωτε̋ 

περιοχέ̋ 

10) Μια απλούστερη και αποτελεσµατικότερη 

Κοινή Γεωργική Πολιτική 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 
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∆ιεθν∆ιεθν∆ιεθν∆ιεθνή Θέµαταή Θέµαταή Θέµαταή Θέµατα        

    

Κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για κοινωνικά Κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για κοινωνικά Κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για κοινωνικά Κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για κοινωνικά 

περιεκτικέ̋ και οικολογικέ̋ πόλει̋περιεκτικέ̋ και οικολογικέ̋ πόλει̋περιεκτικέ̋ και οικολογικέ̋ πόλει̋περιεκτικέ̋ και οικολογικέ̋ πόλει̋    

 

Η οικονοµική και κοινωνική επιτροπή των ΗΕ 

για την Ασία και τον Ειρηνικό, η οικονοµική  

 

επιτροπή των ΗΕ για τη Λατινική Αµερική και 

τι̋ χώρε̋ τη̋ Καρἀβική̋ καθώ̋ και το 

πρόγραµµα των ΗΕ για ανθρώπινου̋ 

οικισµού̋ σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο 

Columbia προετοίµασαν και δηµοσίευσαν 

κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για την ανάπτυξη 

οικολογικά αποδοτικών και κοινωνικά 

περιεκτικών υποδοµών, παρέχοντα̋ πρακτικά 

εργαλεία για του̋ πολεοδόµου̋ σχεδιαστέ̋ 

για τη µεταρρύθµιση του αστικού σχεδιασµού 

και το σχεδιασµό των αστικών υποδοµών 

σύµφωνα µε τι̋ αρχέ̋ τη̋ οικολογική̋ 

αποδοτικότητα̋ και τη̋ κοινωνική̋ 

περιεκτικότητα̋. Αυτέ̋ οι αρχέ̋ βασίζονται 

στη συσσωρευµένη γνώση και τι̋ εµπειρίε̋ 

πιλοτικών σχεδίων και επιµέρου̋ 

περιπτώσεων από τα αστικά κέντρα τη̋ Ασία̋ 

και τη̋ Λατινική̋ Αµερική̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για τη διαχείριση τη̋ Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για τη διαχείριση τη̋ Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για τη διαχείριση τη̋ Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για τη διαχείριση τη̋ 

βιοποικιλότητα̋βιοποικιλότητα̋βιοποικιλότητα̋βιοποικιλότητα̋    

 

Η σηµασία των εταιρικών σχέσεων για τη 

δηµιουργία εργαλείων για τη διαχείριση τη̋ 

βιοποικιλότητα̋ σε τοπικό επίπεδο αναδεικνύεται 

µέσα από την έκθεση του Φόρουµ για τι̋ βιώσιµε̋ 

πόλει̋ που διοργανώθηκε τον περασµένο Αύγουστο 

στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τα σηµαντικότερα 

σηµεία τη̋ έκθεση̋ µπορούν να συνοψιστούν στα 

εξή̋: 

 

� Η προστασία τη̋ βιοποικιλότητα̋ είναι 

κατεξοχήν τοπικό ζήτηµα και η µείωση των 

επιπτώσεων τη̋ απώλειά̋ τη̋ σε τοπικό 

επίπεδο στα αστικά κέντρα επιβάλει στου̋ 

φορεί̋ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ να 

δηµιουργεί εταιρικέ̋ σχέσει̋ για τη 

συλλογική αναζήτηση λύσεων. 

� Τα αστικά κέντρα επιδρούν την τοπική, 

περιφερειακή και παγκόσµια βιοποικιλότητα. 

Εποµένω̋, είναι σηµαντικό οι πόλει̋ να 

συντηρήσουν την τοπική βιοποικιλότητα 

µέσω τη̋ αειφόρου χρήση̋ πόρων  πέραν 

τη̋ εδαφική̋ του̋ επικράτεια̋. 

 

 

 

� Είναι σηµαντικό για του̋ δήµου̋ να 

δηµιουργήσουν εταιρικέ̋ σχέσει̋ µε τοπικέ̋ 

κοινωνίε̋, ακαδηµἀκά ιδρύµατα και 

οργανώσει̋. 

� Οι ολοκληρωµένε̋ πολιτικέ̋ βοηθούν στην 

ενσωµάτωση τη̋ βιοποικιλότητα̋. 
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εναλλακτικέ̋ λύσει̋ σε αρκετά χαµηλό κόστο̋ 

και µε τη βελτίωση τη̋ στεγανότητα̋ του 

εξοπλισµού  όπου τα φθοριούχα αέρια δεν 

µπορούν να αντικατασταθούν από βιώσιµε̋ 

εναλλακτικέ̋ λύσει̋. Επιπλέον η Οδηγία 

2006/40/ΕΚ σχετικά µε τι̋ εκποµπέ̋ των 

συστηµάτων κλιµατισµού των µηχανοκίνητων 

οχηµάτων απαγορεύει τη χρήση των 

φθοριούχων αερίων µε δυναµικό θέρµανση̋ 

του πλανήτη άνω των 150. Σε διεθνέ̋ επίπεδο, 

η ΕΕ υποστηρίζει κατάλληλα µέτρα για τη 

φάση προ̋ τα κάτω, δηλαδή τη σταδιακή 

µείωση τη̋ παραγωγή̋ και τη̋ κατανάλωση̋ 

υδροφθορανθράκων, στο πλαίσιο του 

πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τι̋ ουσίε̋ που 

καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντο̋. 

 

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση για 

την επανεξέταση των διατάξεων του 

Κανονισµού για τα φθοριούχα αέρια. Η έκθεση 

βασίζεται σε αναλυτικέ̋ εργασίε̋ που έχουν 

αναληφθεί για λογαριασµό τη̋ Επιτροπή̋, η 

οποία δείχνει ότι, χωρί̋ τα σηµερινά µέτρα 

τη̋ ΕΕ, για την αύξηση τη̋ χρήση̋ πρὀόντων 

και εξοπλισµού που βασίζονται σε φθοριούχα 

αέρια, θα είχε οδηγήσει σε ένα διπλασιασµό 

των εκποµπών έω̋ το 2050. Τα µέτρα αυτά – 

αν εφαρµοστούν σωστά – θα κρατήσουν 

σταθερέ̋ τι̋ εκποµπέ̋ µέχρι το 2050. Ωστόσο, 

για να επιτευχθεί πραγµατική µείωση των 

αερίων θερµοκηπίου είναι απαραίτητη η 

περαιτέρω δράση σε κοινοτικό επίπεδο. 

 

Η έκθεση προσδιορίζει µια σειρά επιλογών 

πολιτική̋ για τη µελλοντική νοµοθετική 

πρόταση τη̋ Επιτροπή̋ που αξίζει να 

εξεταστούν περαιτέρω στο πλαίσιο τη̋ 

παρούσα̋ διαβούλευση̋ από όλου̋ του̋ 

ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋.   
  
        

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 19 ∆εκεµβρίου19 ∆εκεµβρίου19 ∆εκεµβρίου19 ∆εκεµβρίου 2011 2011 2011 2011    
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∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

    

Η Η Η Η µείωση των εκποµπών φθοριούχων µείωση των εκποµπών φθοριούχων µείωση των εκποµπών φθοριούχων µείωση των εκποµπών φθοριούχων 

αερίων του θερµοκηπίου αερίων του θερµοκηπίου αερίων του θερµοκηπίου αερίων του θερµοκηπίου –––– Νέα µέτρα σε  Νέα µέτρα σε  Νέα µέτρα σε  Νέα µέτρα σε 

επίπεδο ΕΕεπίπεδο ΕΕεπίπεδο ΕΕεπίπεδο ΕΕ 
 
Η ΕΕ έχει δεσµευθεί να µειώσει τι̋ εκποµπέ̋ 

αερίων θερµοκηπίου κατά 80-95% (από τα 

επίπεδα του 1990) µέχρι το 2050. Για να 

επιτευχθεί αυτή η µείωση µε το χαµηλότερο 

κόστο̋ ο οδικό̋ χάρτη̋ τη̋ Επιτροπή̋ για τη 

µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία 

χαµηλών εκποµπών άνθρακα το 2050 δείχνει την 

προοπτική µείωση̋ τη̋ τάξη̋ του 70-78% έω̋ 

το 2050. Τα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου 

έχουν υψηλό δυναµικό θέρµανση̋ του πλανήτη 

µέχρι και χιλιάδε̋ φορέ̋ υψηλότερε̋ από το 

διοξείδιο του άνθρακα. Χρησιµοποιούνται ω̋ 

ψυκτικά µέσα σε εξοπλισµού̋ ψύξη̋, 

κλιµατισµού και αντλιών θερµότητα̋, 

διογκωτικά για αφρού̋. Αέρια µόνωση̋ σε 

ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ κπλ τα οποία διαρρέουν 

στην ατµόσφαιρα. 

 

Ο Κανονισµό̋ υπ’αριθ.842/2006 για ορισµένα 

φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου αποσκοπεί στη 

µείωση των εκποµπών, αποφεύγοντα̋ τα 

φθοριούχα αέρια, όπου υπάρχουν διαθέσιµε̋  
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋     

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο Ευρωπἀκό Ινστιτούτο 

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

    

UnderstandinUnderstandinUnderstandinUnderstanding Decisiong Decisiong Decisiong Decision----Making in the European Making in the European Making in the European Making in the European 

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

Ηµεροµηνία: 1111----2 2 2 2 ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋:    ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4315=4315=4315=4315    

 

Financial Management and Audit of EU Structural Financial Management and Audit of EU Structural Financial Management and Audit of EU Structural Financial Management and Audit of EU Structural 

FundsFundsFundsFunds    

Ηµεροµηνία: 1111----2 2 2 2 ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου 2011 2011 2011 2011 
Τόπος: Μάαστριχτ  

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4338 http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4338 http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4338 http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4338     

    

Making Europe More Energy EfficientMaking Europe More Energy EfficientMaking Europe More Energy EfficientMaking Europe More Energy Efficient  

Ηµεροµηνία: 5555----6666    ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου    2011201120112011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activihttp://seminars.eipa.eu/en/order_activihttp://seminars.eipa.eu/en/order_activihttp://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4500ty/one/&tid=4500ty/one/&tid=4500ty/one/&tid=4500    

    

Performance Management in the Context of Total Performance Management in the Context of Total Performance Management in the Context of Total Performance Management in the Context of Total 

Quality Management Quality Management Quality Management Quality Management     

Ηµεροµηνία: 7777----9999    ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου    2011201120112011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4317=4317=4317=4317    
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The New European Rules on Concessions: What Will The New European Rules on Concessions: What Will The New European Rules on Concessions: What Will The New European Rules on Concessions: What Will 

They Mean in Practice?They Mean in Practice?They Mean in Practice?They Mean in Practice?    

Ηµεροµηνία: 11112222----13131313    ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4480=4480=4480=4480    

 

Embracing the Future of Communication: Putting Embracing the Future of Communication: Putting Embracing the Future of Communication: Putting Embracing the Future of Communication: Putting 

Social Media to use in Public AdministrationSocial Media to use in Public AdministrationSocial Media to use in Public AdministrationSocial Media to use in Public Administration    

Ηµεροµηνία: 12121212----13 13 13 13 ∆∆∆∆εκεµβρίουεκεµβρίουεκεµβρίουεκεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4815=4815=4815=4815    

    

Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU 

Institutions and Member StatesInstitutions and Member StatesInstitutions and Member StatesInstitutions and Member States    

Ηµεροµηνία: 15151515----16161616    ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seseseseminarsminarsminarsminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4433=4433=4433=4433 

 

How Can Member States Better Promote CrossHow Can Member States Better Promote CrossHow Can Member States Better Promote CrossHow Can Member States Better Promote Cross----

Border Mobility? Free Movement of Persons, Border Mobility? Free Movement of Persons, Border Mobility? Free Movement of Persons, Border Mobility? Free Movement of Persons, 

Recognition of Qualifications and Social Security Recognition of Qualifications and Social Security Recognition of Qualifications and Social Security Recognition of Qualifications and Social Security 

RightsRightsRightsRights    

Ηµεροµηνία: 15151515----16161616    ∆εκ∆εκ∆εκ∆εκεµβρίουεµβρίουεµβρίουεµβρίου 2011 2011 2011 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4821=4821=4821=4821 

 

 
 



ΗΗΗΗ    ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη    τη̋τη̋τη̋τη̋    Τοπική̋Τοπική̋Τοπική̋Τοπική̋    

Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋    
 

Reinventing Local and Regional Economies Reinventing Local and Regional Economies Reinventing Local and Regional Economies Reinventing Local and Regional Economies 

(Public Administration and Public (Public Administration and Public (Public Administration and Public (Public Administration and Public Policy)Policy)Policy)Policy)    
 

 

 

Σελ.391 

Dr. Gerald Gordon 

Εκδ. CRC PRESS 

 

Η πρόσφατη οικονοµική ιστορία των ΗΠΑ βρίθει 

από παραδείγµατα πόλεων που αντιµετώπισαν 

διαχειριστικά προβλήµατα. ∆ιενεργώντα̋ 70 

συνεντεύξει̋ µε στελέχη τοπικών αρχών 

αµερικανικών πόλεων που έφτασαν στα όρια τη̋ 

πτώχευση̋, ο Dr. Gerald Gordon, πρόεδρο̋ τη̋ 

αναπτυξιακή̋ αρχή̋ στην κοµητεία Fairfax τη̋ 

Βιρτζίνια̋, κατέγραψε στο ανωτέρω έργο του τα 

θεµελιώδη µαθήµατα για µια ενεργητική 

στρατηγική που τοποθετεί µια τοπική αρχή σε µια 

πορεία βιωσιµότητα̋ και ευηµερία̋, ανεξαρτήτω̋ 

δυσµενών οικονοµικών συνθηκών. ∆εν πρόκειται 

τόσο για «συνταγέ̋» επιτυχία̋, όσο για τρόπου̋ 

αποφυγή̋ και πρόληψη̋ φαινοµένων οικονοµική̋ 

αποσταθεροποίηση̋.    

 

  

Σύγχρονη Πόλη. Η ∆ιακυβέρνηση τη̋ Σύγχρονη Πόλη. Η ∆ιακυβέρνηση τη̋ Σύγχρονη Πόλη. Η ∆ιακυβέρνηση τη̋ Σύγχρονη Πόλη. Η ∆ιακυβέρνηση τη̋ 

Ελευθερία̋Ελευθερία̋Ελευθερία̋Ελευθερία̋    

    

 

 

Σελ.334 

Patrick Joyce 

Εκδ. ΠΛΕΘΡΟΝ 

 
Η φιλελεύθερη διακυβέρνηση του κράτου̋ και τη̋ 

πόλη̋ του 19ου αιώνα βασιζόταν στην "κυριαρχία 

τη̋ ελευθερία̋". Ω̋ µορφή κυριαρχία̋, χρειαζό-

ταν την παραγωγή ενό̋ ορισµένου είδου̋ πολιτών 

αλλά και προτύπων κοινωνική̋ ζωή̋, κάτι που 

απαιτούσε τον µετασχηµατισµό τόσο τη̋ υλική̋ 

µορφή̋ τη̋ πόλη̋ (τη̋ χωροταξία̋, τη̋ αρχιτεκ-

τονική̋ και των υποδοµών τη̋) όσο και των τρό-

πων µε του̋ οποίου̋ κατοικούσαν σ' αυτήν οι 

ηγέτε̋, οι κάτοικοι και οι φύλακέ̋ τη̋, σε πραγ-

µατικό και φαντασιακό επίπεδο.  Εστιάζοντα̋ 

κυρίω̋ στο Λονδίνο και το Μάντσεστερ, ο Πάτρικ 

Τζόυ̋ αναπτύσσει τι̋ φουκωικέ̋ προσεγγίσει̋ 

στην ιστοριογραφία για να µελετήσει τι̋ 

απρόσωπε̋, συχνά αόρατε̋, µορφέ̋ τη̋ 

κοινωνική̋ διοίκηση̋ και ελέγχου που βρίσκονται 

ενσωµατωµένε̋ στι̋ υποδοµέ̋ τη̋ σύγχρονη̋ 

ζωή̋, καθώ̋ και του̋ τρόπου̋ µε του̋ οποίου̋ οι 

µηχανισµοί αυτοί διαµορφώνουν τον πολιτισµό 

και την κοινωνική ζωή αλλά και γεννούν την 

αντίσταση.  
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Ε λλη ν ικ ή

    

    

    

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
 

Τηλ: 210 3744735 
Fax: 210 3744713 

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

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το µηνιαίο ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπἀκών Θεµάτων τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ 

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

ηλεκτρονική σα̋ διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του ∆ελτίου, µπορείτε να το 

κάνετε µέσω τη̋ κάτωθι ηλεκτρονική̋ διεύθυνση̋:  

a.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gr 
 


