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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την 
Έρευνα και την Καινοτοµία, 2014-2020:  Έξυπνες Πόλεις και 
Κοινότητες (Smart Cities and Communities) 
ΣΧΕΤ: Τα υπ’αριθ.11772/21-3-2014, 27577/10-7-2014, 27900/11-7-2014, 
28263/15-7-2014, 28264/15-7-2014, 28265/15-7-2014, 34676/15-9-2014, 
2897/22-1-2015, 6172/16-2-2015, 7944/5-3-2015 & 3593/8-2-2016 
έγγραφά µας 
 
1. Γενικά  
 
Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για την ΕΕ συνίσταται στη µετατροπή 
των ευρωπαϊκών πόλεων σε έξυπνους και βιώσιµους τόπους διαβίωσης. 
Για το λόγο αυτό, µε την ανακοίνωση «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες – 
ευρωπαϊκή σύµπραξη καινοτοµίας (ΕΣΚ)»1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανέλαβε το 2012 πρωτοβουλία για µία ευρωπαϊκή σύµπραξη καινοτοµίας µε 
στόχο την κοινή αξιοποίηση πόρων, τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την 
ολοκλήρωση των τοµέων της ενέργειας, των µεταφορών και των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις πόλεις. Η 
Επιτροπή πρότεινε µία σύµπραξη που θα καθοδηγείται από τη βιοµηχανία 
σε συνεργασία µε τις πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας για τις 
Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες αφορά την επένδυση στη βιώσιµη ανάπτυξη 
σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις. Η δηµιουργία ισότιµων 
συµπράξεων µεταξύ πόλεων και εταιρειών µε συνδυασµένες δράσεις στους 
τοµείς των ΤΠΕ, της ενέργειας και της κινητικότητας θα οδηγήσει σε έργα 

                                                           
1 Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες – ευρωπαϊκή 
σύµπραξη καινοτοµίας» – C(2012) 4701 τελικό. 
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που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθηµερινή µας ζωή. Επιπλέον, η 
πρωτοβουλία θα διευκολύνει, στις πόλεις, την είσοδο στην αγορά των 
καινοτόµων λύσεων αιχµής, οι οποίες βασίζονται σε ολοκληρωµένες 
ενεργειακές και µεταφορικές τεχνολογίες και υποστηρίζονται από 
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Ένας µακροπρόθεσµος στόχος 
είναι να προταθούν και να διαδοθούν, στο πλαίσιο της σύµπραξης 
καινοτοµίας «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες» ("Smart Cities and 
Communities" – SCC), έως το 2020 τουλάχιστον 20 σηµαντικές καινοτόµες 
λύσεις, οι οποίες να συνδυάζουν ενεργειακές και µεταφορικές τεχνολογίες 
και ΤΠΕ.  
 
Φέρνοντας σε επαφή τοπικές αρχές, επιχειρηµατίες και εκπροσώπους 
κοινοτήτων, η σύµπραξη προσφέρει ένα φόρουµ όπου οι διάφοροι 
συµµετέχοντες µπορούν να προτείνουν, να επεξεργαστούν και να 
αναπτύξουν καινοτόµες λύσεις και στη συνέχεια να τις κάνουν πράξη. Η 
ΕΣΚ για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες θα επικεντρωθεί στη βιώσιµη 
αστική κινητικότητα, στις βιώσιµες γειτονιές και στο βιώσιµο δοµηµένο 
περιβάλλον, καθώς και στις ολοκληρωµένες υποδοµές και διαδικασίες 
στους τοµείς ενέργειας, ΤΠΕ και µεταφορών. Οι ευρωπαϊκές πόλεις και 
περιφέρειες διαφέρουν µεταξύ τους, αλλά έχουν και πολλές παρόµοιες 
ανάγκες που µπορούν να αντιµετωπισθούν καλύτερα µέσω µιας κοινής 
προσέγγισης. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο µπορεί η σύµπραξη να 
προσδώσει προστιθέµενη αξία. Στο πλαίσιο της σύµπραξης προβλέπονται 
επίσης δράσεις για ενίσχυση της θέσης του πολίτη και ενθάρρυνση της 
συµµετοχής του στα κοινά, καθώς και ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών και 
χρηµατοδοτικών µοντέλων που θα συµβάλουν στην ευρεία διάδοση και 
ανάπτυξη λύσεων υπέρ των έξυπνων πόλεων.  

Τα «έργα-φάροι» (light house projects) αποτελούν σηµαντικό συστατικό 
στοιχείο της σύµπραξης «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες» (ΕΠΚ) και 
περιλαµβάνουν στρατηγικές συµπράξεις µεταξύ επιχειρήσεων από τους 
τρεις τοµείς, οι οποίες δραστηριοποιούνται µε γνώµονα την καινοτοµία πέρα 
από τα γεωγραφικά σύνορα. Στο πλαίσιο των έργων πρέπει να συναφθούν 
ισχυρές σχέσεις µε τους τοπικούς ηγέτες και τις δηµοτικές αρχές, ώστε να 
επιτευχθεί η ισχυρή υποστήριξη που είναι απαραίτητη για τη συµµετοχή των 
πολιτών και των τοπικών ενδιαφεροµένων φορέων. Τα έργα-φάροι 
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από διάφορες πηγές, ήτοι από ενωσιακή, 
εθνική και περιφερειακή χρηµατοδότηση και από ιδιωτικές επενδύσεις.  
 
Για τις δραστηριότητες κάθε έργου καθορίζονται δείκτες, οι οποίοι 
σχετίζονται µε τις ενωσιακές προτεραιότητες και τις κεντρικές προκλήσεις 
στους τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών και των ΤΠΕ, όπως είναι π.χ. οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και η ενεργειακή απόδοση των πόλεων, το 
ποσοστό ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας, η 
κοινή χρήση υποδοµών κ.λπ.. Ο βαθµός φιλοδοξίας των στόχων για τους 
µεµονωµένους δείκτες θα πρέπει να καθοριστεί από τις πόλεις σε 
συνεργασία µε τις κοινοπραξίες βιοµηχανικών κλάδων. 
 
Η σύµπραξη «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες» διοικείται από δύο αρχές, µία 
οµάδα υψηλού επιπέδου και µία πλατφόρµα των ενδιαφεροµένων φορέων 
(στην οποία ήδη συµµετέχουν 37 δήµοι από τη χώρα µας). Η εν λόγω δοµή 
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διακυβέρνησης άρχισε να λειτουργεί την άνοιξη του 2012. Ο δικτυακός 
τόπος της πλατφόρµας των ενδιαφεροµένων φορέων βρίσκεται στη 
διεύθυνση: http://eu-smartcities.eu/ .  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα έρευνας και καινοτοµίας 
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» διαθέτει συνολικά περίπου 200 εκατ. ευρώ την 
τελευταία διετία προκειµένου να επιταχυνθεί η πρόοδος και να υπάρξουν 
περισσότερες λύσεις για τις έξυπνες πόλεις. Προβλέπονται επίσης 
δυνατότητες χρηµατοδότησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταµεία.  

 
2. Στόχοι του προγράµµατος 
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.1291/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 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, 
περιλαµβανοµένου 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 επιδιώκεται µέσω τριών 
αλληλοενισχυόµενων προτεραιοτήτων που αφορούν τα 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 νανοτεχνολογία-
µικροηλεκτρονική, συµµετοχή ιδιωτικού τοµέα, δηµιουργία 
καινοτόµων επιχειρήσεων.  

� Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):  Αντιµετώπιση 
σηµαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση 
πληθυσµού, η εξάντληση ενεργειακών πόρων, 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. 

 
3. Στόχοι της παρούσας πρόσκλησης 
 
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να αναδείξει λύσεις σε επίπεδο 
διοικητικών διαµερισµάτων που ενσωµατώνουν έξυπνα κτίρια, έξυπνα 
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δίκτυα (ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεθέρµανσης, των τηλεπικοινωνιών, του 
νερού, κλπ), αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρικά οχήµατα και έξυπνες 
υποδοµές φόρτισης, χρησιµοποιώντας τις πιο πρόσφατες πλατφόρµες ΤΠΕ 
(και υποδοµές). Αυτό µε τη σειρά του θα συµβάλει σε µια επιτυχηµένη 
µετάβαση σε ευφυείς, µε γνώµονα το χρήστη και προσανατολισµένη στη 
ζήτηση, υποδοµές και υπηρεσίες της πόλης. Αυτό θα πρέπει να 
συνοδεύεται από µέτρα ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας στο επίπεδο των διοικητικών διαµερισµάτων. 
 
4. Πεδίο εφαρµογής της παρούσας πρόσκλησης  
 
Οι «πόλεις φάροι» (lighthouse cities) εκπονούν και δοκιµάζουν 
ολοκληρωµένες καινοτόµες πρακτικές σε µεγάλη κλίµακα (τουλάχιστον σε 
επίπεδο διοικητικού διαµερίσµατος). Αυτές οι πόλεις θα πρέπει να 
αποτελέσουν τις πιο προηγµένες πόλεις στην Ευρώπη και λειτουργούν ως 
υποδείγµατα για την περιφέρειά τους, ανοίγοντας τον δρόµο για τη διάχυση 
και υιοθέτηση αυτών των πρακτικών από άλλες πόλεις, σαφώς 
προσαρµοσµένων σε διαφορετικά µεγέθη και σε ιδιαίτερες τοπικές 
συνθήκες. Οι εν λόγω πόλεις είναι πλήρως δεσµευµένες να εφαρµόσουν 
Σχέδια ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας που  έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας του Συµφώνου των ∆ηµάρχων. Θα πρέπει επίσης να 
επιδιωχθεί να υπάρξει σύνδεση µε τις ευρύτερες Στρατηγικές Βιώσιµης και 
Ολοκληρωµένης Αστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 
∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων. Μια πόλη µπορεί να 
χρηµατοδοτείται ως «πόλη φάρος» µόνο µία φορά στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Ορίζοντας 2020». 
 
Το επίκεντρο της παρούσας πρόσκλησης είναι η διάχυση και υιοθέτηση 
αυτών των πρακτικών από εκείνες τις πόλεις (follower cities) που δεν έχουν 
αποκτήσει ακόµα την πλήρη τεχνική επάρκεια για να γίνουν πόλεις 
φάρoι. Ωστόσο, αυτές οι πόλεις θα πρέπει να συµµετέχουν πλήρως στο 
έργο από την έναρξή του και να έχουν δεσµεύσει πόρους για να 
εκπονήσουν ένα σχέδιο υιοθέτησης των περισσοτέρων (αν όχι όλων) των 
καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου. Απόδειξη της 
µακροπρόθεσµης δέσµευσης αυτών των πόλεων να αναπαράγουν 
πιστοποιηµένες πρακτικές συνιστά το γεγονός ότι η υιοθέτηση αυτών των 
πρακτικών θα αποτελέσει µέρος της αξιολόγησης του έργου. Οι εν λόγω 
πόλεις θα πρέπει να υιοθετήσουν πλήρως αυτές τις πρακτικές λίγα χρόνια 
µετά το τέλος του έργου µε τη συνδροµή των διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταµείων. 
 
Εν προκειµένω, τα έργα πρέπει να καλύπτουν τις εξής θεµατικές: 

� Σε επίπεδο διοικητικού διαµερίσµατος, κτίρια, παλαιά ή νεόδµητα 
µηδενικής ή χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. Οι περιοχές αυτές θα 
πρέπει να προσαρµόζονται στα διαφορετικές µεγέθη των πόλεων και 
των τοπικών συνθηκών. Κάθε κτίριο πρέπει να γίνει «έξυπνο», 
δηλαδή να χαρακτηρίζεται από εφαρµογές της τελευταίας γενιάς των 
ΤΠΕ, έξυπνους µετρητές, έξυπνες συσκευές, έξυπνη διαχείριση 
ενέργειας, έξυπνη χρήση της θερµικής µάζας, έξυπνη διαχείριση της 
ψύξης κλπ. Ένας µεγαλύτερος αριθµός των έξυπνων κτιρίων θα 
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δηµιουργήσει µια πιο έξυπνη περιοχή µέσω της εντατικής 
αλληλεπίδρασής τους για την αύξηση των συνεργιών και τη µείωση 
των του ενεργειακού κόστους. 

� Έξυπνη αλληλεπίδραση των διαφόρων ενεργειακών συστηµάτων, 
υπερβαίνοντας κατά πολύ τις κλασικές πρακτικές διαχείρισης 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας: έξυπνη διαχείριση της ηλεκτρικής 
ενέργειας, έξυπνη χρήση της θερµικής µάζας κτιρίων που αξιοποιούν 
τις συνέργειες µεταξύ αυτών των αστικών δικτύων, προκειµένου να 
αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και να µειωθεί το κόστος της 
ενέργειας. 

� Ενοποίηση µε ή/και την ενοποίηση των συστηµάτων ΤΠΕ χαµηλής 
κατανάλωσης άνθρακα (δίκτυα επικοινωνίας, κέντρα δεδοµένων). 

� Ηλεκτροκίνηση (σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία 2014/94). 
 
Κάθε έργο θα πρέπει να αντιµετωπίσει συγκεκριµένες αστικές προκλήσεις 
που προσδιορίζονται από τις αντίστοιχες τοπικές αρχές· να προϋποθέτει 
εταιρικό σχήµα στο οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι από τη βιοµηχανία, τις 
δηµόσιες αρχές, τις ερευνητικές κοινότητες και τις µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις· να διαθέτει σύστηµα παρακολούθηση της ενεργειακής 
απόδοσης που διαρκεί για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 2 ετών· να 
διαθέτει ένα πειστικό επενδυτικό σχέδιο για κάθε «πόλη φάρο» και κάθε 
πόλη που υιοθετεί καλές πρακτικές που θα περιγράφει (α) ρόλο κάθε πόλης 
για την επιτυχηµένη υιοθέτηση καλών πρακτικών µετά το πέρας του έργου 
(β) την πηγή προέλευσης της χρηµατοδότησης (ο βαθµός συµµετοχής των 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταµείων)·  να διαθέτει εταιρική σύµπραξη µε 
σαφώς προσδιορισµένους ρόλους και ευθύνες για όλους τους 
συµµετέχοντες φορείς· να εξασφαλίζει ισόρροπη γεωγραφική κάλυψη 
µεταξύ πόλεων-φάρων και πόλεων που υιοθετούν τις καλές πρακτικές· να 
υποστηριχθεί σε επιστηµονικό και τεχνικό  επίπεδο για την αξιοπιστία και 
βιωσιµότητά του· να συνεισφέρει σε κοινά συστήµατα συλλογής δεδοµένων, 
µέτρησης και µεθοδολογίας γνωστοποίησης, προκειµένου να διευκολυνθεί 
µια κοινή µεθοδολογία υπολογισµού του αποτυπώµατος άνθρακα και άλλες 
µετρήσεις· να ενσωµατώνει όλα τα στοιχεία απόδοσης στη βάση δεδοµένων 
για τις έξυπνες πόλεις· να χρησιµοποιεί ένα βιώσιµο πρωτόκολλο 
παρακολούθησης που θα είναι σε ισχύ και µετά το τέλος του έργου, έτσι 
ώστε στο µέλλον τα δεδοµένα να µπορούν εύκολα να εισαχθούν στην 
ανωτέρω βάση δεδοµένων. 
 
5. Επιλεξιµότητα φορέων-εταιρικό σχήµα 
 
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, κάθε έργο πρέπει να υλοποιηθεί 
σε 3 νέες πόλεις φάρος που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη µέλη της ΕΕ ή 
συνδεδεµένες χώρες. Επίσης στο έργο θα πρέπει να συµµετέχουν 
τουλάχιστον 3 πόλεις από τουλάχιστον 3 διαφορετικά κράτη µέλη της ΕΕ ή 
συνδεδεµένες χώρες (που διαφέρουν επίσης από τις χώρες των πόλεων 
φάρων του έργου), οι οποίες θα υιοθετήσουν τις καλές πρακτικές. Κάθε 
«πόλη φάρος» πρέπει να έχει ένα Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
(Σ∆ΑΕ), που έχει αξιολογηθεί θετικά από το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων. 
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6. Προϋπολογισµός 

Ο συνολικός προϋπολογισµός που προβλέπεται για την παρούσα 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ. Το ύψος 
της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται στο 70% της συνολικής δαπάνης. 

7. Προθεσµία υποβολής προτάσεων 

Οι προτάσεις υποβάλλονται µε ηλεκτρονικό τρόπο µέχρι την 5η Απριλίου 
2016 (17:00 τοπική ώρα Βρυξελλών). 

8. Περισσότερες πληροφορίες 

Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τα έντυπα των 
αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω 
πρόγραµµα µπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα της 
πρόσκλησης: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/opportunities
/h2020/topics/4082-scc-1-2016-2017.html  

Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους στο 
Εθνικό Σηµείο Επαφής του προγράµµατος (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, 
υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου, Project Manager, η οποία συντονίζει το δίκτυο 
Enterprise Europe Network-Hellas, τηλ.: 210 7273965, e-mail: 
tzenou@ekt.gr, fax: 210 7259070).  
 
Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραµµα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση 
µε αντίστοιχους οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) 
και τις όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις 
περιφέρειες). 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και 
διευκρινίσεις. 
.                                                                             H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

        
              
               ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Yπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
Πλατεία Κάνιγγος 20, Τ.Κ.: 10200, Αθήνα 
2) Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 
Εθνικό Σηµείο Επαφής για το πρόγραµµα "Ορίζοντας 2020" 
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Yπόψιν κας Γ. Τζένου 
(Ε-mail: horizon2020@ekt.gr, tzenou@ekt.gr) 
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, Τ.Κ. 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
5) ΚΕ∆Ε 
(E-mail: info@kedke.gr) 
6) ENΠΕ 
(E-mail: info@enpe.gr) 
7) ΠΕ∆ της Χώρας  
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
 (E-mail: info@eetaa.gr) 
9) 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)  
10) 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) 
11) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,  Επικεφαλής Κέντρων 
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης 
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουµπλή 
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Μπαλάφα 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη 
4. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης, κ. Κ. Θεοδωρόπουλου 
5. ∆/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) 
6. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
(Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων) 


