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     Μόνο µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KAI ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 

              Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017 
              Α.Π. 5828 

Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr  

Προς: 
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
β) ∆/νσεις ∆ιοίκησης  
2) ∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ: ∆ίκτυο ∆ηµιουργικών Πόλεων UNESCO: Πρόσκληση 
υποβολής υποψηφιοτήτων προς ένταξη 
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.8.22/ΑΣ59/16-2-2017  έγγραφο της Μόνιµης 
Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην ΟΥΝΕΣΚΟ 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουµε ότι µε 
επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ για τον 
Πολιτισµό καλούνται υποψήφιες πόλεις όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους 
για ένταξη στο δίκτυο των ∆ηµιουργικών Πόλεων του εν λόγω οργανισµού. 

Υπενθυµίζουµε ότι το ∆ίκτυο ∆ηµιουργικών Πόλεων (Creative Cities 
Network) της ΟΥΝΕΣΚΟ  δηµιουργήθηκε το 2004 µε σκοπό την προώθηση 
της συνεργασίας µεταξύ πόλεων στο πλαίσιο της βιώσιµης αστικής 
ανάπτυξης µε γνώµονα τη δηµιουργικότητα και τον πολιτισµό. Η σηµασία 
του ∆ικτύου Πόλεων έγκειται στο ότι διευκολύνει τις Πόλεις-Μέλη του στην 
ανταλλαγή εµπειριών, τεχνογνωσίας και πόρων έτσι ώστε να αναπτυχθούν 
τοπικές δηµιουργικές βιοµηχανίες και να δηµιουργηθούν βιώσιµες πόλεις. 
Κάθε πόλη που γίνεται µέρος του δικτύου κατατάσσεται στην κατάλληλη 
κατηγορία, ανάλογα µε τη µορφή δηµιουργίας που αναπτύσσει. Οι πόλεις 
µπορούν να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, να ανταλλάσσουν εµπειρίες και να 
προβάλουν τα πολιτιστικά τους πλεονεκτήµατα προσελκύοντας επισκέπτες 
από κάθε γωνιά της γης.  Μέσω πιλοτικών projects, ερευνών και 
συναντήσεων, η UNESCO πιστεύει ότι είναι εφικτή τόσο η ανάπτυξη 
τοπικών δηµιουργικών βιοµηχανιών, όσο και η συνεργασία και ο 
συντονισµός µεταξύ τους σε παγκόσµιο επίπεδο µε σκοπό την 
ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη του αστικού χώρου. 

Ε λλη ν ικ ή
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Σήµερα το δίκτυο αριθµεί 116 µέλη από 54 χώρες που δραστηριοποιούνται 
σε κάποιον από τους 7 τοµείς δηµιουργικής δραστηριότητας: χειροτεχνίες 
και λαϊκή τέχνη, γαστρονοµία, λογοτεχνία, κινηµατογράφος, µουσική και 
τέχνες µε χρήση τεχνολογικών µέσων. ∆εν συµµετέχει ακόµη ελληνικός 
δήµος στο εν λόγω δίκτυο. 

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόµενων δήµων θα πρέπει να γίνει 
µέχρι την 16η Ιουνίου 2017 µέσω της αποστολής του σχετικού εντύπου στο 
εξής e-mail: 

ccnapplications@unesco.org 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο και τα έντυπα του φακέλου 
της αίτησης µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του δικτύου:  
 
http://en.unesco.org/creative-cities/events/2017-call-applications-unesco-

creative-cities-network-open 

 

Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες, 

αποστέλλοντας τα ερωτήµατά τους στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

creativecities@unesco.org 

 
Τέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω δίκτυο πρέπει 
να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006. 
 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
                                                         

. 
        Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

       
              
 
      ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Υπουργείο Εξωτερικών 
Ε1∆/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων 
(E-mail: e01@mfa.gr) 
2) Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού  
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(E-mail: ced.greece@culture.gr) 
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
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5) ΠΕ∆ της Χώρας 
6) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr),  
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού (Υπόψιν κας Μ. Σύρκου & κ. Θ. Αναστόπουλου) 
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 

 

 

 

 

 

 


