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Περιφέρειες και Δήμους της Χώρας

ΘΕΜΑ:  10η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS) 2012: 
Έναρξη εγγραφών

ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.7468/29-2-2012 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, αναφορικά με την 10η Εβδομάδα των 
Περιφερειών και  των Πόλεων (OPEN DAYS)  2012,  σας  γνωρίζουμε  ότι  ξεκίνησαν  από 9 
Ιουλίου τ.ε.  οι  εγγραφές για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στην εν λόγω 
εκδήλωση.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η φετινή ευρωπαϊκή εβδομάδα με τίτλο «Οι Eυρωπαϊκές πόλεις και 
οι περιφέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά» θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 
από 8 έως 11 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, λίγο μετά την προβλεπόμενη πρώτη ανάγνωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής 2014-
2020 και  κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επί  του Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου.

Μεταξύ των 600  ομιλητών που αναμένονται,  περιλαμβάνονται  περίπου  100  εκλεγμένοι 
πολιτικοί,  συμπεριλαμβανομένων  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών.
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Τα εργαστήρια των φετινών  OPEN DAYS στα οποία οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση θα εστιαστούν σε τρία θεματικά πεδία: 

1. «Έξυπνη» και «πράσινη» ανάπτυξη για όλους : Διοργάνωση σεμιναρίων με αντικείμενο 
τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην προώθηση της «πράσινης» οικονομικής ανάπτυξης.

2.  Εδαφική  συνεργασία:  Ανταλλαγή  απόψεων  για  την  εδαφική  και  διασυνοριακή 
συνεργασία, καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών αναφορικά με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο 
Εδαφικής Συνεργασίας και τις μακροπεριφέρειες.

3. Αποτελεσματικότητα: Τοποθετήσεις για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής 
και τους μηχανισμούς αξιολόγησης που εισάγει το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως κάθε χρόνο, στόχος των εκδηλώσεων είναι να δοθεί η ευκαιρία στις περιφερειακές 
και  τοπικές  αρχές  να  εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  για  τις  ευρωπαϊκές  πολιτικές,  να 
προβάλουν τις  ορθές  πρακτικές  που εφαρμόζονται  στην  περιοχή τους,  να  ανταλλάξουν 
ιδέες  για  τις  μελλοντικές  προκλήσεις  και  να  αναπτύξουν  συνεργασίες  με  σκοπό  την 
προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αλλά και για την 
διαδικτυακή  εγγραφή  σας  σε  αυτές  μπορείτε  να  απευθυνθείτε  στην  εξής  ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/register.cf  m   

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

                                                                  H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                             

                                                                 Ο. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Κ.Ε.Δ.Ε.

Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8

Τ.Κ.106 78 Αθήνα 

2) ΕΝ.Π.Ε.

Μεσογείων 15

Τ.Κ. 11526 Αθήνα

3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/register.cfm


Βύρωνος 29

Τ.Κ.10558 ΑΘΗΝΑ

4) ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ-ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Τ.Κ.13673 ΑΧΑΡΝΕΣ

5) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής   

Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.), 

Μυλλέρου 73-77, 104 36, Αθήνα

6) Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης   (ΙΤΑ), 

Αθηνάς 60, 105 51, Αθήνα 

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού

- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site του 
Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή και Ευρωπαϊκά 
Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες-Ενημερώσεις-Ανακοινώσεις)

-Δ/νση Αναπτ. Προγρ/των & Διεθνών Οργανισμών, Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς 
Οργανισμούς (εις διπλούν) 


