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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

              Αθήνα,  4 Απριλίου 2017 
              Α.Π. 10723 

Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
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Προς: 
 
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  
∆/νσεις ∆ιοίκησης 
2) ∆ήµους και Περιφέρειες της 
Χώρας 
 
 

ΘΕΜΑ: 2ο Φόρουµ για τη Στρατηγική της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια 
Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), Ιωάννινα, 11 - 12 Μαΐου, 2017 (Έναρξη 
εγγραφών) 
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.6933/3-3-2017 έγγραφό µας 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, σας γνωρίζουµε ότι ξεκίνησαν οι 
εγγραφές για το 2ο Φόρουµ για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου 
(EUSAIR) που συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 
Ελληνική ∆ηµοκρατία και θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 11 και 12 
Μαΐου 2017.  
 
1. Γενικά 
 

Στο 2ο Forum της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής 
και Ιονίου (EUSAIR) θα γίνει απολογισµός της προόδου της Στρατηγικής 
από την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Οκτώβριο του 2014, 
επικεντρώνοντας κυρίως στα επιτεύγµατα µετά το 1ο Forum της EUSAIR, 
που πραγµατοποιήθηκε στο Ντουµπρόβνικ το Μάιο του 2016 και θα 
συµβάλει σηµαντικά ώστε να καθορισθεί η µελλοντική πορεία της 
εφαρµογής της Στρατηγικής.  
 
Ήδη, από το Εναρκτήριο Συνέδριο της EUSAIR (Βρυξέλλες, 18 Νοεµβρίου 
2014), οι δοµές διακυβέρνησης και διαχείρισης της Στρατηγικής έχουν τεθεί 
σε εφαρµογή. Το Σχέδιο ∆ράσης της Στρατηγικής έχει καθορίσει τους 
τέσσερις θεµατικούς Πυλώνες της Στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους 
όπως προέκυψαν από διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους: (1) Γαλάζια 
Ανάπτυξη, (2) ∆ιασύνδεση της Μακροπεριφέρειας, (3) Ποιότητα του 
περιβάλλοντος, (4) Αειφόρος/Βιώσιµος Τουρισµός. Για κάθε έναν από τους 
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Πυλώνες αυτούς, οι σχετικές Θεµατικές Οµάδες Καθοδήγησης έχουν 
αποφασίσει ∆ράσεις Προτεραιότητας. Σηµαντική δουλειά έχει γίνει σχετικά 
µε µια βασική µεθοδολογία για την «επισήµανση» έργων ενδιαφέροντος 
EUSAIR. Επίσης, έχουν αναζητηθεί οι προσήκοντες τρόποι και διαδικασίες 
βελτίωσης της αµοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας 
µεταξύ των δοµών διακυβέρνησης της EUSAIR και των ∆ιαχειριστικών 
Αρχών των συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων (εθνικών, 
περιφερειακών και εδαφικής συνεργασίας).  
 
Το 1ο EUSAIR Forum, που πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2016 στο 
Ντουµπρόβνικ της Κροατίας, ήταν περιεκτικό και έθεσε σε κίνηση τις 
αναγκαίες διαδικασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Στρατηγικής. 
Αποτελεί συναίνεση όλων των εµπλεκόµενων µερών ότι το 2ο EUSAIR 
Forum θα πρέπει τώρα να κινηθεί σε µια προσέγγιση που θα εστιάζει αυτή 
τη φορά σε έναν από τους θεµατικούς Πυλώνες της EUSAIR, δίνοντας 
παράλληλα πλήρη προσοχή στους άλλους τρεις Πυλώνες και τις οριζόντιες 
προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, έχοντας υπόψη και την Επικοινωνία της 
Επιτροπής σχετικά µε τη Θαλάσσια Στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα 
και το Ιόνιο Πέλαγος, από την οποία η EUSAIR ωφελείται, η Γαλάζια 
Ανάπτυξη έχει επιλεγεί ναείναι το κεντρικό θέµα του 2ου Forum. Οι 
αλληλεπιδράσεις και η οικοδόµηση συνεργειών µε τους άλλους Πυλώνες 
της EUSAIR θα αποτελέσουν εξίσου αντικείµενο συζήτησης.  Η πρόοδος 
που έχει επιτευχθεί και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζονται στην 
υλοποίηση της Στρατηγικής συνολικά θα αποτελέσουν τα θέµατα συζήτησης 
της ολοµέλειας την πρώτη ηµέρα του Forum. Από µια πιο τεχνική σκοπιά, η 
ολοµέλεια της δεύτερης µέρας θα εστιάσει στη Γαλάζια Ανάπτυξη. Με 
δεδοµένο ότι οι εργασίες των Θεµατικών Οµάδων Καθοδήγησης έχουν 
υπογραµµίσει τις ισχυρές αλληλεξαρτήσεις που υφίστανται µεταξύ των 
Πυλώνων, οι συνεδριάσεις της δεύτερης ηµέρας θα εξετάσουν επίσης την 
αλληλεπίδραση µεταξύ Γαλάζιας Ανάπτυξης και των άλλων τριών Πυλώνων 
και θα αναζητηθούν τρόποι να διασφαλισθεί και να ενισχυθεί η απαραίτητη 
συνεργασία µεταξύ τους. 
 
2. Συµµετοχή  
 
Το 2ο EUSAIR Forum θα αποτελέσει µια σπουδαία ευκαιρία να 
προσεγγισθεί ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων για τη Μακροπεριφέρεια 
Αδριατικής και Ιονίου, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών διοικήσεων, της ακαδηµαϊκής κοινότητας, του επιχειρηµατικού 
τοµέα και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα. Οι απόψεις και οι ιδέες 
τους για τη βέλτιστη πορεία της Στρατηγικής και την αποκόµιση κερδών από 
αυτήν θα είναι πολύτιµες και θα επηρεάσουν σηµαντικά την περαιτέρω 
ανάπτυξη και εφαρµογή της EUSAIR.  Ενδιαφερόµενοι φορείς, δυνητικοί 
δικαιούχοι, ακαδηµαϊκοί, επιχειρηµατίες και φορείς χάραξης πολιτικής σε 
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αρχές που είναι αρµόδιες για τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταµεία και το Μηχανισµό Προενταξιακής Βοήθειας και 
οικονοµικοί και κοινωνικοί φορείς, θα συζητήσουν τις ευκαιρίες περαιτέρω 
συνεργασίας στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και για τους τέσσερις 
Πυλώνες της Στρατηγικής, καθώς επίσης και οριζόντια θέµατα της EUSAIR 
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(καινοτοµία και ΜΜΕ, ανάπτυξη διοικητικών και άλλων ικανοτήτων στην 
περιοχή κλπ).  
 
Υπουργοί από τις οκτώ χώρες της EUSAIR, Επίτροπος της ΕΕ, 
εκπρόσωποι των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές 
διοικήσεις, εκπρόσωποι του συστήµατος διακυβέρνησης της EUSAIR και 
άλλων µακροπεριφερειακών στρατηγικών και αρχές υπεύθυνες για τη 
διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ, θα είναι µεταξύ των οµιλητών του Forum. 
Σηµαντικές παρεµβάσεις αναµένονται επίσης από διακεκριµένα µέλη της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας και του επιχειρηµατικού τοµέα. 

 

3. Συναντήσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Φόρουµ  
 
Υπουργική Σύνοδος  
Το πρωί της Πέµπτης 11 Μαΐου, µία Υπουργική Σύνοδος, µε τη συµµετοχή 
των Υπουργών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υπουργών 
αρµόδιων για τα Ταµεία της ΕΕ και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, 
Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας, Karmenu VELLA, θα δώσει 
ανανεωµένη πολιτική ώθηση στην Στρατηγική, παρέχοντας γενικές 
κατευθύνσεις, καθορίζοντας προτεραιότητες και λαµβάνοντας σηµαντικές 
αποφάσεις για την ανάπτυξη, τον εµπλουτισµό και την αποτελεσµατική 
εφαρµογή της Στρατηγικής.  
 
Παράλληλες εκδηλώσεις (µε την Υπουργική Σύνοδο)  
∆ύο σηµαντικές παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν, στο 
πλαίσιο του Forum, παράλληλα µε την Υπουργική Σύνοδο:  
 
Παράλληλη Εκδήλωση 1 – Εργαστήριο για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της EUSAIR  
Η εκδήλωση αυτή θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 11 Μαΐου, 2017 (9:00-
13:00), µε τη συµµετοχή στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
συστήµατος διακυβέρνησης της EUSAIR και άλλων µακροπεριφερειακών 
στρατηγικών, εθνικών και περιφερειακών αρχών αρµόδιων για τη διαχείριση 
κονδυλίων της ΕΕ στις χώρες της EUSAIR, καθώς και διακεκριµένων µελών 
της ακαδηµαϊκής κοινότητας και της διεθνούς κοινότητας συµβούλων. 
Σκοπός της εκδήλωσης θα είναι η συζήτηση των βασικών στοιχείων 
(µεθοδολογικών, θεµατικών, θεσµικού πλαισίου) ενός αποτελεσµατικού και 
αποδοτικού µηχανισµού παρακολούθησης και αξιολόγησης της EUSAIR. 
Αυτό θα συµβάλει στον εντοπισµό βέλτιστων πρακτικών και θα βοηθήσει 
στην επισήµανση πιθανών πληροφοριακών ή θεσµικών/διαδικαστικών 
ελλείψεων που χρειάζεται να αντιµετωπιστούν. 
 
Παράλληλη Εκδήλωση 2 – EUSAIR Business-to-business (B2B)  

Την Πέµπτη 11 Μαΐου 2017 (9:30-13:00), το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
Επιχειρηµατικότητας (Enterprise Europe Network - EEN-) διοργανώνει, σε 
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική ∆ηµοκρατία, 
συναντήσεις Business-to-Business (B2B), στο πλαίσιο του 2ου EUSAIR 
Forum. Η εκδήλωση αυτή θα συγκεντρώσει εµπορικά επιµελητήρια, ΜΜΕ, 
πανεπιστήµια, ερευνητικά ινστιτούτα, επιχειρηµατικά clusters και άλλους 
ενδιαφερόµενους από τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου. Θα 
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παράσχει ευρείες δυνατότητες δικτύωσης, µε στόχο την εξεύρεση 
κατάλληλων εταίρων για νέα έργα, την προώθηση της ανάπτυξης πιο 
µακροπρόθεσµων διασυνδέσεων, την ενίσχυση της πληροφόρησης και των 
συνεργασιών και τη διερεύνηση νέων, αµοιβαίως επικερδών 
επιχειρηµατικών ευκαιριών. Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα σε 
επιχειρηµατικούς και ερευνητικούς οργανισµούς, καθώς και σε φορείς 
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης από τις χώρες της Αδριατικής και του 
Ιονίου (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, 
Σερβία, Σλοβενία)  να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και 
να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνείς συνεργασίες. Κατά τη 
διάρκεια του Φόρουµ, οι συµµετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
ενηµερωθούν από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
περιφερειακούς φορείς σχετικά µε πολιτικές, προγράµµατα και δυνατότητες 
συνεργασίας σε τοµείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης.   
  
Βασικοί θεµατικοί τοµείς 
• Θαλάσσιες τεχνολογίες 
• Υδατοκαλλιέργειες 
• Τρόφιµα και ποτά 
• Θαλάσσιες µεταφορές και υπηρεσίες 
• Θαλάσσιο περιβάλλον 
• Τουρισµός 
 
4. Πληροφορίες 
Η προθεσµία για την εγγραφή των ενδιαφεροµένων φορέων ολοκληρώνεται 
στις 3 Μαΐου 2017 (για την παράλληλη εκδήλωση 2 η προθεσµία εγγραφών 
εκπνέει στις 5 Μαΐου 2017). Περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω 
εκδήλωση και την εγγραφή σε αυτήν µπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα 
της Στρατηγικής (http://www.adriatic-ionian.eu/)  
 

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
. 

                                                        H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 

  ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Υπουργείο Εξωτερικών 
(E-mail: vas.tselios@mfa.gr) 
2) Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης  
(E-mails: firbas@mnec.gr; rorfanou@mnec.gr 
& mkonstantopoulou@mnec.gr)  
3) Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 
(Ε-mails: tzenou@ekt.gr) 
4) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
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(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
5) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
6) ΠΕ∆ της Χώρας 
7) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr),  
8) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
9) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
10) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
11) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο     
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
12) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,  Επικεφαλής Κέντρων 
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης 
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 

3. Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης 

4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί 
στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και 
∆ράσεις-∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & Συνεργασίες- 
Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
5. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

• Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 


