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Μόνο µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKHΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KAΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

              Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016 
              Α.Π. 7554 

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: 
∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας 
 

 
ΘΕΜΑ:  Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις για µια Βιώσιµη, Χωρίς 
Αποκλεισµούς Ανάπτυξη - 14η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και 
Πόλεων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
 
Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυναν 
πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συµµετοχής εταίρων στην 14η Ευρωπαϊκή 
Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων. Οι ενδιαφερόµενες τοπικές και 
περιφερειακές αρχές από ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να υποβάλουν 
ηλεκτρονική αίτηση προκειµένου να συµµετάσχουν επισήµως ως εταίροι στην 
ετήσια εκδήλωση που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της περιφερειακής 
πολιτικής της ΕΕ στις 10-13 Οκτωβρίου τ.ε. στις Βρυξέλλες 

Υπό τον τίτλο "Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις για µια Βιώσιµη, Χωρίς 
Αποκλεισµούς Ανάπτυξη", η 14η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και 
Πόλεων θα εστιαστεί σε τρεις θεµατικές προτεραιότητες:  

«∆ιαρκής και βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη»: Ποιες είναι οι νέες ευκαιρίες για τις 
περιφέρειες και τις πόλεις για την προώθηση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης µε δεδοµένη τη διεθνοποίηση των οικονοµιών της Ευρώπης; Και 
ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες προσέλκυσης νέων παραγωγικών επενδύσεων 
στον 21ο αιώνα; Ποιες περιφέρειες και πόλεις είναι σήµερα πιο επιτυχηµένες 
στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και σε ποια βάση; Στόχος αυτής της 
προτεραιότητας είναι να αναλυθούν οι νέες ευκαιρίες που συνδέονται µε την 
καινοτοµία, µε ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την ανάπτυξη 
της οικονοµίας χαµηλών εκποµπών άνθρακα και την κυκλική οικονοµία, καθώς 
και την έξυπνη εξειδίκευση. 
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«Χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη»: Πώς µπορεί η αγορά εργασίας 
και οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης για τις µειονεκτούσες οµάδες του 
πληθυσµού να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν σε τοπικό επίπεδο; Ποια είναι 
τα µέτρα για τη δηµιουργία πολύ µικρών επιχειρήσεων; Ποιες περιφέρειες και 
πόλεις είναι σήµερα πιο «φιλικές προς την αυτο-απασχόληση»; Στόχος της εν 
λόγω θεµατικής είναι να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τις πόλεις να 
µοιραστούν µεταξύ άλλων τις εµπειρίες τους στην αντιµετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης µέσω και της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ. 

«Απλοποίηση των κανόνων των Ε∆ΕΤ»: Ποια είναι η εµπειρία και οι καλές 
πρακτικές των περιφερειακών και εθνικών αρχών στην αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταµείων (Ε∆ΕΤ); Πώς µπορεί η 
διαχείριση των προγραµµάτων να είναι πιο αποδοτική και αποτελεσµατική, πώς 
µπορεί να απλοποιηθεί; Πώς να οικοδοµήσουµε διοικητική και εκτελεστική 
ικανότητα; Στο πλαίσιο της ανωτέρω θεµατικής θα αναλυθούν θέµατα βέλτιστων 
πρακτικών στην αστική ανάπτυξη, στην αξιοποίηση ολοκληρωµένων 
προγραµµάτων εδαφικής επένδυσης κ.α. 

Το 2016 είναι µια κρίσιµη χρονιά για το µέλλον της περιφερειακής πολιτικής, 
καθώς πέραν της ενδιάµεσης αναθεώρησης του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 2014-2020 έχει ξεκινήσει και θα εντατικοποιηθεί  ο διάλογος και ο 
προβληµατισµός για το µέλλον της πολιτικής µετά το 2020. 

 Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων φορέων υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέχρι την  
1η Απριλίου 2016 στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-
cities/2016/become_partners.cfm. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε το φάκελο της αίτησης, τα 
κριτήρια επιλέξιµότητας και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα µπορείτε 
να αναζητήσετε στον οδηγό για τους εταίρους των εκδηλώσεων στον εξής 
δικτυακό σύνδεσµο: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-

cities/2016/doc/ewrc_guide_for_event_partners_2016.pdf 
 
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 
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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) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
6) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
7) 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)  
8) 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: 
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 
 
 
 
 
 
 
 


