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1. Γενικά 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 του Κανονισµού αριθ. 1301/2013  για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΤΠΑ µπορεί να 
στηρίζει καινοτόµες δράσεις στον τοµέα της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολόγησε την Πρωτοβουλία Urban 
Innovative Actions (UIA) µε σκοπό τον εντοπισµό και τη δοκιµή νέων λύσεων 
για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που συνδέονται µε τη βιώσιµη αστική 
ανάπτυξη και είναι σηµαντικά σε επίπεδο Ένωσης. Κύριος στόχος της 
Πρωτοβουλίας UIA είναι, ως εκ τούτου, να παράσχει στις τοπικές αρχές σε 
όλη την Ευρώπη χώρο και πόρους προκειµένου να δοκιµάσουν τολµηρές και 
µη αποδεδειγµένες ιδέες που αντιµετωπίζουν διασυνδεδεµένες προκλήσεις, 
καθώς και να ελέγξουν πώς οι εν λόγω λύσεις ανταποκρίνονται στην 
πολυπλοκότητα της πραγµατικής ζωής. Τα έργα που θα λάβουν στήριξη 
πρέπει να είναι καινοτόµα, ποιοτικά, να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται µε 
τη συµµετοχή βασικών ενδιαφερόµενων µερών, να είναι προσανατολισµένα 
στα αποτελέσµατα και να µπορούν να µεταφερθούν. Τα έργα UIA θα 
επιλεγούν µέσω ετήσιων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων από το 2015 
έως το 2020 επί ενός ή περισσότερων θεµάτων που θα προτείνει η Επιτροπή. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της Πρωτοβουλίας UIA από το ΕΤΠΑ 
ανέρχεται σε περίπου 372 εκατοµµύρια ευρώ. 
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Η Πρωτοβουλία UIA αποτελεί εργαλείο της Επιτροπής και τελεί υπό την 
έµµεση διαχείριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και 
Αστικής Ανάπτυξης. Για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας, η Επιτροπή έχει 
ορίσει ως Εντεταλµένη Οντότητα την Περιφέρεια Nord-Pas de Calais. Για τη 
διαχείριση της Πρωτοβουλίας, έχει συσταθεί Μόνιµη Γραµµατεία (ΜΓ) στη Λίλ 
της Γαλλίας. 
 
2. Θεµατικός χαρακτήρας δράσεων 

 Η Επιτροπή αποφάσισε να ευθυγραµµίσει στενά τα θέµατα που µπορούν να 
εξετάσουν οι τοπικές αρχές µέσω της Πρωτοβουλίας UIA µε εκείνα που 
ορίζονται στο πλαίσιο του Αστικού Θεµατολογίου της ΕΕ.  Ειδικότερα, κάθε 
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για UIA θα εστιάζει σε περιορισµένο 
αριθµό θεµάτων. Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, οι 
αιτούντες µπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργου που εξετάζουν τα 
ακόλουθα θέµατα:  
 

� Αστική φτώχεια (µε έµφαση στις υποβαθµισµένες αστικές συνοικίες)  
 
Προκειµένου να είναι σηµαντικός ο αντίκτυπος στη µείωση της αστικής 
φτώχειας, η Επιτροπή επιθυµεί να δει προτεινόµενα έργα που προβάλλουν 
καινοτόµες και νέες λύσεις, ιδίως όσον αφορά τους βασικούς παράγοντες της 
κυκλικής φτώχειας στις υποβαθµισµένες περιοχές. Η Επιτροπή επιθυµεί να 
δει έργα που αντιµετωπίζουν τη διασυνδεσιµότητα των βασικών αιτιωδών 
παραγόντων, συνδυάζοντας προσεγγίσεις που βασίζονται στους ανθρώπους 
και τους τόπους, µε στόχο τον εντοπισµό και την εφαρµογή βιώσιµων λύσεων 
που σπάνε τον κύκλο της κοινωνικής και χωρικής πόλωσης. 
 

� Ενσωµάτωση µεταναστών και προσφύγων  
 
Μολονότι πολλές τοπικές αρχές στην ΕΕ έχουν επί του παρόντος 
προσαρµοστεί στην πραγµατικότητα και στις λύσεις πολιτικής που 
απαιτούνται για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των µεταναστών και των 
προσφύγων, όσον αφορά το ΕΤΠΑ, υπάρχει ευρύ φάσµα µέτρων ικανών να 
στηρίξουν την αποτελεσµατική ενσωµάτωσή τους, π.χ.:  

o Επενδύσεις σε κοινωνικές υποδοµές και υποδοµές υγείας: 
κοινωνική περίθαλψη σε επίπεδο κοινοτήτων, κοινοτικά κέντρα, 
καταφύγια, υπηρεσίες πρόληψης και πρωτοβάθµιας υγειονοµικής 
περίθαλψης κ.λπ.  

o Επενδύσεις σε υποδοµές εκπαίδευσης: νηπιαγωγεία, σχολεία, 
σχολεία επαγγελµατικής κατάρτισης κ.λπ.  

o Αστική αναγέννηση: φυσική και κοινωνική αναγέννηση περιοχών 
όπου είναι συγκεντρωµένοι µετανάστες/πρόσφυγες  

o Υποδοµές στέγασης: κοινωνικές κατοικίες.  
 

� Ενεργειακή µετάβαση  
 
Ως ενεργειακή µετάβαση ορίζεται ενδεχοµένως καλύτερα η µετατόπιση από 
ένα σύστηµα στο οποίο κυριαρχεί η πεπερασµένη ενέργεια (η οποία βασίζεται 
κυρίως στα ορυκτά) προς ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί πλήθος 
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ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τις διαθέσιµες 
δυνατότητες από την αυξηµένη ενεργειακή απόδοση και την καλύτερη 
διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης. Όπως ισχύει για πολλές προκλήσεις, οι 
αστικές περιοχές αποτελούν τους τόπους όπου µπορεί να επιτευχθεί η 
µεγαλύτερη πρόοδος στον τοµέα της ενεργειακής µετάβασης. Ο τρόπος 
ανάπτυξης και λειτουργίας των πόλων έχει τεράστιο αντίκτυπο στην 
ενεργειακή ζήτηση καθώς αντιστοιχούν στο 60% µε 80% της παγκόσµιας 
ενεργειακής κατανάλωσης και περίπου στο ίδιο ποσοστό εκποµπών CO2. 
Εδώ και χρόνια οι πόλεις προωθούν τοπικές πρωτοβουλίες και έργα για τη 
βιώσιµη ενέργεια και ηγούνται του ζητήµατος της µετάβασης προς µια 
αποδοτικότερη και ασφαλέστερη ενεργειακή προοπτική. Σκοπός των UIA είναι 
να συµβάλουν στην επιτάχυνση της εν λόγω µετάβασης. Μολονότι δεν 
τίθενται περιορισµοί σχετικά µε τα επιθυµητά είδη έργων, υπάρχουν, ωστόσο, 
κάποια βασικά στοιχεία που πρέπει να λάβουν υπόψη οι τοπικές αρχές που 
προτείνουν έργα. Για παράδειγµα:  

o Αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές σε 
τοπικό επίπεδο και βελτίωση της διανοµής της  

o Ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κτιρίων – τα κτίρια 
καταναλώνουν περίπου το 40% της τελικής ενέργειας στην ΕΕ 
και πρόκειται για τον µεγαλύτερο και οικονοµικά πιο αποδοτικό 
τοµέα προς βελτίωση  

o Μέτρα ενεργειακής απόδοσης µε στόχο την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου ένδειας καυσίµων και των συνεπειών της (π.χ. κακή 
υγεία, παιδική φτώχεια, εκπαιδευτική µειονεξία κ.λπ)  

o Αύξηση της υιοθέτησης τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών 
άνθρακα  

o Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της ευφυούς ενεργειακής 
διαχείρισης στις δηµόσιες υποδοµές και στον τοµέα της 
στέγασης  

o Περιορισµός της ζήτησης θέρµανσης και ψύξης και ανάπτυξη 
καινοτόµων λύσεων που βασίζονται στη φύση για τη 
θέρµανση/ψύξη κτιρίων και συνοικιών  

o Αντιµετώπιση των µη τεχνολογικών εµποδίων, ήτοι προώθηση 
µιας αλλαγής της συµπεριφοράς προς περισσότερο βιώσιµες 
επιλογές και µείωση της ενεργειακής ζήτησης  

 
Είναι σαφές από το είδος των δραστηριοτήτων που περιγράφονται 
παραπάνω ότι η «ενεργειακή µετάβαση» περιλαµβάνει τεχνολογικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές πτυχές και 
προκύπτει σαφώς ότι σηµαίνει επίσης την ανάληψη ενεργότερου ρόλου από 
τους πολίτες και τις κοινότητες. Ως εκ τούτου, ενώ οι τοπικές αρχές πρέπει να 
νιώθουν ελεύθερες να πειραµατίζονται µε τολµηρές ιδέες, πρέπει να 
επιδιώκουν τη συµµετοχή και την ενηµέρωση των πολιτών τους, προκειµένου 
να διασφαλίζουν, µεταξύ άλλων, την έγκαιρη αποδοχή τυχόν νέων 
τεχνολογικών λύσεων που στοχεύουν στη βελτίωση των προοπτικών. 
 

� Θέσεις εργασίας και δεξιότητες στην τοπική οικονοµία  
 
Για άλλη µια φορά, τα είδη των αναµενόµενων έργων δεν καθορίζονται 
λεπτοµερώς, ωστόσο η έκθεση του URBACT «More jobs: better cities» 
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µπορεί να αποτελέσει πηγή έµπνευσης, καθώς περιγράφει ορισµένα από τα 
µέτρα που µπορούν να λάβουν οι τοπικές αρχές για την τόνωση της 
ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Για παράδειγµα: 
  

o Ενίσχυση των τοπικών αλυσίδων εφοδιασµού προκειµένου να 
επωφεληθεί η τοπική οικονοµία από την τοπική αγορά και 
ανάληψη ενεργού ρόλου στη δηµιουργία συνδέσεων µεταξύ 
τοπικών εταιρειών, ενδιαφερόµενων φορέων και τοπικών και 
ευρύτερων ευκαιριών της αγοράς.  

o Ανάληψη δράσεων για τη µεγιστοποίηση της ζήτησης και τη 
βελτίωση της σύνδεσης των τοπικών µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε τις ευρύτερες αγορές.  

o Παροχή στήριξης στις υφιστάµενες ΜΜΕ, µέσω του 
προσδιορισµού των βασικών προκλήσεων που αντιµετωπίζουν 
και της παροχής καινοτόµων λύσεων.  

o Παροχή περιβάλλοντος που ενισχύει την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα σε συνεργασία µε την επιχειρηµατική κοινότητα 
και χτίζοντας γέφυρες µεταξύ συµπληρωµατικών 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (ήτοι, κυκλική οικονοµία, τα 
απόβλητα από µια διαδικασία αποτελούν πρώτη ύλη για µια 
άλλη).  

o Ανάπτυξη ενισχυµένης επιχειρηµατικής νοοτροπίας και 
προαγωγή της δηµιουργίας νέων εταιρειών και κοινωνικών 
επιχειρήσεων µέσω της προώθησης ευνοϊκών τοπικών 
οικοσυστηµάτων, µεταξύ άλλων µέσω «φυτωρίων 
επιχειρήσεων» και παρόµοιων πρωτοβουλιών.  

o Προώθηση των τοµέων µε πληθώρα θέσεων εργασίας, όπως η 
πράσινη οικονοµία, η υγεία, οι τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) κ.λπ.  

 
Προκειµένου να αντληθούν µέγιστα οφέλη από την οικονοµική ανάπτυξη, η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι πόλεις πρέπει να διασφαλίσουν καλή 
αντιστοίχιση µεταξύ της ζήτησης (διαθέσιµες θέσεις εργασίας) και της 
προσφοράς (τα άτοµα που τις θέλουν) στις αγορές εργασίας τους. Η 
αναβάθµιση των επιπέδων δεξιοτήτων και η αύξηση της προορατικότητας 
όσον αφορά της ανάγκες της αγοράς εργασίας έχουν καίρια σηµασία. Οι 
άνθρωποι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες δεξιότητες για τη µακροπρόθεσµη 
απασχόλησή τους από ανταγωνιστικό εργοδότη. Στοιχεία που µπορούν να 
λάβουν υπόψη οι πόλεις κατά τον σχεδιασµό δράσεων: συνεργασία µε 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε σκοπό την αντιστοίχιση της διδασκαλίας τους µε τις 
εξελισσόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόνωση της ζήτησης 
δεξιοτήτων, συνεργασία µε εργοδότες προκειµένου οι απαιτούµενες 
δεξιότητες να είναι γνωστές εκ των προτέρων.  
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και λόγω του ότι τα έργα UIA θα είναι στην 
ουσία µεµονωµένες περιπτώσεις δοκιµής, θα εφαρµοστεί ευέλικτη ερµηνεία 
όσον αφορά τα έργα που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ ως 
τµήµατα ενός ενιαίου έργου UIA, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό έργο 
µπορεί να θεωρηθεί ότι συµβάλλει αποτελεσµατικά στους θεµατικούς στόχους 
και τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΤΠΑ και ότι το έργο δεν 
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επικεντρώνεται υπερβολικά σε µια δραστηριότητα που συνήθως καλύπτεται 
από το ΕΚΤ. Επιθυµία της Επιτροπής είναι να προταθούν έργα που 
προβάλλουν δηµιουργικές, καινοτόµες και βιώσιµες λύσεις για την 
αντιµετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που εντοπίζονται. Καθώς οι UIA θα 
αποτελέσουν επίσης εργαστήριο για νέες ιδέες, στόχος της Επιτροπής είναι 
να ενθαρρύνει τους καινοτόµους πειραµατισµούς που βασίζονται στην 
εµπειρία σε διάφορους κλάδους.  
 
3. Κριτήρια επιλεξιµότητας αιτούντων 

∆ικαίωµα υποβολής προτάσεων έχουν:  

� δήµοι µε πληθυσµό τουλάχιστον 50.000 κατοίκους 

� τοπικές ενώσεις δήµων µε πληθυσµό συνολικά τουλάχιστον 50.000 
κατοίκους. 

� Ενώσεις, δήµοι από διαφορετικές περιφέρειες και/ή κράτη-µέλη. 

� ∆ιασυνοριακά και ευρωπαϊκά δίκτυα ή ενώσεις πόλεων 

Στο πλαίσιο των έργων UIA, αναµένεται από τις τοπικές αρχές να 
δηµιουργήσουν ισχυρές τοπικές συµπράξεις µε το σωστό µείγµα 
συµπληρωµατικών εταίρων. Όλοι οι εταίροι πρέπει να προέρχονται από την 
ΕΕ. Μια σύµπραξη µπορεί να αποτελείται από:  
 

� Τοπική Αρχή: η Πρωτοβουλία UIA λειτουργεί βάσει µιας Αστικής Αρχής 
που είναι αρµόδια για τη συνολική υλοποίηση και διαχείριση ολόκληρου 
του έργου.  

� Εταίροι Παράδοσης: οργανισµοί, υπηρεσίες, οργανώσεις, εταίροι του 
ιδιωτικού τοµέα, ενώσεις που θα διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στην 
υλοποίηση του έργου. Θα είναι αρµόδιοι για την παράδοση 
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων και την ολοκλήρωση των συναφών 
παραδοτέων/υλοποιήσεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µόνο οργανισµοί 
µε νοµική προσωπικότητα µπορούν να συµµετέχουν σε ένα έργο ως 
επίσηµοι εταίροι. Εταιρείες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών µε 
κύριο σκοπό την ανάπτυξη και τη διαχείριση ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων δεν µπορούν να συµµετέχουν σε ένα έργο ως επίσηµοι 
εταίροι  

 

4. ∆ιαδικασία επιλογής 

Κατόπιν της υποβολής, κάθε αίτηση υπόκειται σε διαδικασία επιλογής που 
αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:  
 

� Έλεγχοι Επιλεξιµότητας και Αποδοχής 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία της πρόσκλησης, διενεργείται αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης των ληφθέντων Εντύπων Αίτησης και των παραρτηµάτων 
τους προς τα επίσηµα κριτήρια επιλεξιµότητας και αποδοχής. Τα εν λόγω 
κριτήρια αποτελούνται από ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες 
εφαρµόζονται άνευ όρων σε όλες τις υποβληθείσες προτάσεις. 
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� Στρατηγική Αξιολόγηση  

Η Στρατηγική Αξιολόγηση αντιστοιχεί στο 80% του συντελεστή βαρύτητας που 
δίνεται στη συνολική αξιολόγηση του έργου και αποτελείται από τα ακόλουθα 
κριτήρια:  

o Καινοτόµος χαρακτήρας (συντελεστής βαρύτητας 40%) – Σε ποιον 
βαθµό δύναται ο αιτών να καταδείξει ότι το προτεινόµενο έργο είναι 
νέο και ότι έχει σαφείς δυνατότητες να προσθέσει αξία.  

o Σύµπραξη (συντελεστής βαρύτητας 15%) – Σε ποιον βαθµό 
σχετίζεται η συµµετοχή βασικών ενδιαφερόµενων µερών µε την 
υλοποίηση του έργου.  

o Μετρησιµότητα (συντελεστής βαρύτητας 15%) – Σε ποιον βαθµό θα 
αποφέρει το έργο µετρήσιµα αποτελέσµατα.  

o ∆υνατότητα µεταφοράς (συντελεστής βαρύτητας 10%) – Σε ποιον 
βαθµό θα µπορεί το έργο να µεταφερθεί σε άλλες αστικές περιοχές 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

 
� Επιχειρησιακή Αξιολόγηση  

 
Κύριος στόχος της Επιχειρησιακής Αξιολόγησης είναι να αξιολογήσει την 
ποιότητα της πρότασης (συµπεριλαµβανοµένης της αιτιολόγησης του έργου, 
της σκοπιµότητας, της συνέπειας και της συνοχής του σχεδίου εργασίας, της 
ποιότητας των προτεινόµενων δοµών διαχείρισης, της συνοχής και της 
αναλογικότητας του προϋπολογισµού, της ποιότητας των προτεινόµενων 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας). 
 
 
5. Προϋπολογισµός 
 
Για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων διατίθεται 
προϋπολογισµός ύψους 80 εκατοµµυρίων ευρώ. Κάθε έργο µπορεί να λάβει 
συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους έως 5 εκατοµµυρίων ευρώ. ∆εν 
έχει καθοριστεί ελάχιστο µέγεθος για τους προϋπολογισµούς των έργων UIA. 
Ωστόσο, τα µικρά έργα (ήτοι όσα αιτούνται χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ 
χαµηλότερη από 1 εκατοµµύριο ευρώ) µπορεί να έχουν µειωµένες 
πιθανότητες να επιλεγούν καθώς ενδέχεται να είναι δύσκολο να καταδείξουν 
ότι οι δράσεις είναι ικανής κλίµακας ώστε να παράγουν ουσιαστικά 
αποτελέσµατα. 

Ένα έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ µέχρι ποσοστό 80% των 
επιλέξιµων δαπανών. Κάθε εταίρος που λαµβάνει στήριξη από το ΕΤΠΑ 
πρέπει να εξασφαλίσει δηµόσια ή ιδιωτική συνεισφορά για τη συµπλήρωση 
του προϋπολογισµού του (τουλάχιστον 20%) είτε από ίδιους πόρους είτε από 
άλλες πηγές. Ωστόσο, συνιστάται η πλειοψηφία των συνεισφορών να 
προέρχονται από δηµόσιες πηγές.  
 
Το σύστηµα πληρωµών των UIA βασίζεται κυρίως στην αρχή της 
προκαταβολικής πληρωµής από το ΕΤΠΑ:  
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� Μια πρώτη προκαταβολική πληρωµή από το ΕΤΠΑ, η οποία 

αντιστοιχεί στο 50% της χορήγησης, καταβάλλεται στην τοπική αρχή µε 
την υπογραφή της Σύµβασης Επιδότησης. 

� Μια δεύτερη προκαταβολική πληρωµή από το ΕΤΠΑ, η οποία 
αντιστοιχεί στο 30% της χορήγησης, καταβάλλεται στην τοπική αρχή 
µετά την υποβολή και την έγκριση τη ενδιάµεσης έκθεσης προόδου 
στην οποία περιλαµβάνονται οι ελεγχθείσες δαπάνες του έργου. 

� Μια τρίτη πληρωµή από το ΕΤΠΑ καταβάλλεται κατόπιν έγκρισης της 
τελικής έκθεσης προόδου στην οποία οµοίως περιλαµβάνονται οι 
ελεγχθείσες δαπάνες του έργου. 

�  Μια τελική πληρωµή από το ΕΤΠΑ καταβάλλεται στο έργο µετά την 
υποβολή και την έγκριση της τελικής έκθεσης ποιότητας  
 

6. Υποβολή αίτησης, προθεσµία και πληροφορίες 

Οι αιτήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή µέχρι τις 
31 Μαρτίου 2016. Η διαδικασία υποβολής αίτησης γίνεται 100% ηλεκτρονικά 
µέσω της Electronic Exchange Platform (EEP) της UIA. Η αίτηση αποτελείται 
από το Έντυπο Αίτησης και από ∆ελτίο Επιβεβαίωσης που φέρει σαρωµένη 
υπογραφή. Σύνδεσµος προς την EEP για τη δηµιουργία και την υποβολή των 
εν λόγω αρχείων διατίθεται µε τα παραπάνω έγγραφα στον ιστότοπο της UIA. 
Η EEP θα είναι διαθέσιµη για την υποβολή αίτησης το αργότερο έναν µήνα 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής. Συνιστάται θερµά στους 
αιτούντες να συµπληρώσουν το Έντυπο Αίτησης σε απλά αγγλικά, αν και 
µπορεί επίσης να υποβληθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσηµες γλώσσες της 
ΕΕ.  
 
Τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το υποστηρικτικό υλικό της παρούσας 
πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να λάβουν από την εξής 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals 

Επίσης, τα ερωτήµατα σχετικά µε την ανωτέρω πρόσκληση θα πρέπει να 
απευθύνονται στη Μόνιµη Γραµµατεία της εν λόγω πρωτοβουλίας (υπόψιν κ. 
Τim Caulfield, τηλ.: +33 (0)3 61 76 59 34) και  στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.uia-initiative.eu/en/contact 

Για την καλύτερη προετοιµασία των δικαιούχων διοργανώνονται 4 ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις σε Βρυξέλλες, Ρίγα, Ρώµη και Κρακοβία από 13 Ιανουαρίου έως και 
3 Φεβρουαρίου 2016. Για την πρώτη ηµερίδα που θα λάβει χώρα στις 
Βρυξέλλες, την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2015 µπορείτε να εγγραφείτε στον 
ακόλουθο σύνδεσµο: http://www.uia-initiative.eu/en/brussels-applicant-
seminar . Οι σύνδεσµοι για δήλωση συµµετοχής στις άλλες τρεις εκδηλώσεις θα 
ανακοινωθούν προσεχώς. 
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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. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

 

                                             H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

     

                   ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
3) ΠΕ∆ της Χώρας 
4) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr) 
5) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
6) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
(β) Επικεφαλής Συντονισµού ∆ικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu) 
7) 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) 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
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-Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 
- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
-Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης 
-∆/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) 
-∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 

 

 

 


