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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III: 2 η 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση ∆ικτύων 
Υλοποίησης ∆ράσεων (Implementation Networks) 
ΣΧΕΤ: Tα υπ’αριθ.10954/2-4-2015, 6173/16-2-2015 έγγραφά µας 
 
 
1. Γενικά  
 

Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα URBACT III (CCI 
2014TC16RFIR003), το οποίο επισήµως υιοθετήθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 
2014 µε την υπ’αριθ. C(2014)9857 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
το νέο πρόγραµµα UBACT III αποβλέπει στη βελτίωση του σχεδιασµού των 
αειφόρων αστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης στις πόλεις.  Προς 
αυτήν την κατεύθυνση, το πρόγραµµα θα στηριχτεί στα διεθνικά δίκτυα 
πόλεων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, 
κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2015 απόφασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του URBACT III δηµοσιεύθηκε η πρώτη πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για τη δηµιουργία δικτύων σχεδιασµού δράσης. Στη 
συνέχεια, η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος που 
συνεδρίασε στις 11 Σεπτεµβρίου 2015 ενέκρινε τη δηµιουργία 21 δικτύων µε 
τη συµµετοχή από την πλευρά της Ελλάδας των ∆ήµων Αγίων Αναργύρων-
Καµατερού (Sump Network), Αθηναίων (Refill), Θεσσαλονίκης (Arrival 
Cities) και Πύλης (Agri-Urban). Η χώρα µας ήλθε τέταρτη σε συµµετοχή 
µετά την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία µε 34 υποβληθείσες και 
επιλέξιµες προτάσεις. Πρόσφατα (22 Μαρτίου τ.ε.), δηµοσιεύθηκε η δεύτερη 
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πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα δίκτυα υλοποίησης δράσεων 
(Implementation Networks). 
 
2. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 
 

Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού 
προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας που χρηµατοδοτείται από κοινού 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης), καθώς και από τα κράτη µέλη. Θα διαρκέσει καθ’όλη την 
Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 

Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραµµα 
ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιµης αστικής 
ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να 
αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα αστικά κέντρα 
σήµερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγµατα µε 
όλους τους φορείς που εµπλέκονται στη διαµόρφωση και άσκηση αστικής 
πολιτικής στην Ευρώπη. 

Το URBACT III σκοπεύει να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020” µε την παροχή ενός µηχανισµού για τους 
φορείς εκείνους που εµπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της 
αστικής πολιτικής. Βασικός σκοπός η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων 
που θα βοηθήσουν στην αντιµετώπιση µιας σειράς αναδυόµενων αστικών 
ζητηµάτων, προωθώντας λύσεις για την έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη (οι τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020). Αυτό 
θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εφαρµογή των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020, όπου η αστική διάσταση της 
Πολιτικής Συνοχής είναι ιδιαίτερα ενισχυµένη. Το πρόγραµµα έχει τέσσερις 
κύριους στόχους: 

� Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Για να βελτιωθεί η ικανότητα των πόλεων στη 
διαµόρφωση και διαχείριση βιώσιµων αστικών πολιτικών και 
πρακτικών µε ένα ολοκληρωµένο και συµµετοχικό τρόπο. 

� Σχεδιασµός Πολιτικής: Για τη βελτίωση του σχεδιασµού των 
βιώσιµων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τις πόλεις. 

� Υλοποίηση Πολιτικής: Για τη βελτίωση της εφαρµογής των 
ολοκληρωµένων και βιώσιµων αστικών στρατηγικών και σχεδίων 
δράσης στις πόλεις. 

�  ∆ιαµόρφωση και Ανταλλαγή γνώσεων: Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
επαγγελµατίες και οι φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, 
έχουν αυξηµένη πρόσβαση στη γνώση για όλες τις πτυχές που 
αφορούν στην αειφόρο αστική ανάπτυξη, προκειµένου να 
βελτιώσουν τις πολιτικές τους. 
Το βασικό σκέλος των δράσεων του URBACT III αποτελείται από 

διακρατικές ανταλλαγές και µαθησιακά δίκτυα. Τα διακρατικά δίκτυα του 
URBACT  (∆ίκτυα Σχεδιασµού ∆ράσεων, ∆ίκτυα Υλοποίησης ∆ράσεων και 
∆ίκτυα Ανταλλαγών) υποστηρίζουν το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
αειφόρων και ολοκληρωµένων αστικών πολιτικών. 
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3.  Στόχος και προσδοκώµενα αποτελέσµατα της 2ης πρόσκλησης 

 
Βασικός στόχος των ∆ικτύων για την Υλοποίηση ∆ράσεων  

(Implementation Networks) είναι η βελτίωση της διαδικασίας υλοποίησης και 
εφαρµογής των υφιστάµενων στρατηγικών/σχεδίων δράσης για τη 
διασφάλιση του αντικτύπου των τοπικών πολιτικών και πρακτικών. Τα 
δίκτυα υλοποίησης προσδοκάται να υποστηρίξουν µια οργανωµένη 
διαδικασία ανταλλαγής και µάθησης µεταξύ οµοτίµων ευρωπαϊκών φορέων 
για τη βελτίωση τοπικών πολιτικών µέσω της υλοποίησης. Με τη συµµετοχή 
τους σε αυτά τα δίκτυα, οι πόλεις θα ανταλλάξουν εµπειρίες σε 
συγκεκριµένες πολιτικές προκλήσεις που σχετίζονται µε το βασικό 
αντικείµενο των ολοκληρωµένων αστικών στρατηγικών/σχεδίων δράσης 
τους και µε την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών/σχεδίων δράσης. Μέσω 
αυτής της διαδικασίας, θα αναδειχθούν νέες ιδέες για την αντιµετώπιση 
αυτών των προκλήσεων που σχετίζονται µε την αειφόρο αστική ανάπτυξη. 

Βασική προϋπόθεση της συµµετοχής των πόλεων σε αυτά τα δίκτυα 
είναι να διαθέτουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική και/ή σχέδιο δράσης που 
αφορά µια συγκεκριµένη πολιτική πρόκληση σε τοπικό επίπεδο και να 
έχουν εξασφαλίσει χρηµατοδότηση για την έναρξη ή συνέχιση της 
υλοποίησης αυτής της στρατηγικής/σχεδίου δράσης στο πλαίσιο του κύκλου 
ζωής του δικτύου. Περαιτέρω, οι πόλεις θα πρέπει να δεσµευθούν σε µια 
συµµετοχική προσέγγιση για την αντιµετώπιση αυτών των πολιτικών 
προκλήσεων, εµπλέκοντας όλους τους συναφείς ενδιαφερόµενους φορείς 
(προερχόµενοι από την τοπική αρχή, την κοινωνία πολιτών, τον ιδιωτικό 
τοµέα κ.α.) κατά τη διαδικασία υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της 
Τοπικής Οµάδας URBACT. Η συµµετοχική διαδικασία αναµένεται να 
βελτιώσει τη διαδικασία υλοποίησης των στρατηγικών/σχεδίων δράσης σε 
τοπικό επίπεδο. Ως εταίροι σε ένα δίκτυο υλοποίησης, οι πόλεις θα 
εκπονήσουν ένα επιχειρησιακό πλαίσιο για την υλοποίηση των 
στρατηγικών/σχεδίων δράσης τους. Αυτό θα αποτελείται από συγκεκριµένες 
λύσεις και εργαλεία πολιτικής που θα επιτρέψουν στις πόλεις να 
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις που έχουν εντοπίσει κατά 
τη διαδικασία υλοποίησης. Αυτό το επιχειρησιακό πλαίσιο θα αποτελέσει 
ταυτοχρόνως κινητήριος δύναµη για τις διαδικασίες ανταλλαγής και 
µάθησης, καθώς και βασικό αποτέλεσµα που οδηγεί σε επιτυχηµένη 
εφαρµογή της στρατηγικής/σχεδίου δράσης τους (σε σχέση µε το 
χρονοδιάγραµµα, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα). Στη βάση αυτών των 
δράσεων ανταλλαγών και µάθησης, τα δίκτυα, επίσης, θα παράγουν 
πρακτική γνώση, συστάσεις πολιτικής, εργαλεία, καλές πρακτικές κ.α. που 
θα είναι διαθέσιµα σε όλους τους ευρωπαϊκούς τοπικούς παράγοντες και 
αρχές. 
 
4. Θεµατικοί στόχοι του URBACT ΙΙΙ 
 

Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα URBACT III, η θεµατική 
κάλυψη του προγράµµατος είναι σύµφωνη µε τους θεµατικούς στόχους της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ 2014-2020 και συνδέονται µε τους πυλώνες της 
Στρατηγικής ΕΕ2020 για µια καινοτόµο, αειφόρο, χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη. 
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Οι παρεµβάσεις του προγράµµατος θα αφορούν στις ακόλουθες  
θεµατικές: 

�  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτοµίας. 

� Υποστήριξη της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των ΤΠΕ. 
� Υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. 
�  Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς. 
� Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, την αποτροπή 

και διαχείριση φυσικών κινδύνων. 
�  Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας 

των φυσικών πόρων. 
� Προώθηση των αειφόρων µεταφορών. 
� Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του 

εργατικού δυναµικού. 
� Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας. 
� Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και τη δια βίου µάθηση, 

δηµιουργώντας υποδοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Εκτός των ανωτέρω θεµατικών, οι ενδιαφερόµενες πόλεις θα πρέπει 

να αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατα και τις εµπειρίες των υφιστάµενων 
δικτύων στο πλαίσιο του URBACT II καθώς και άλλων προγραµµάτων 
(συναφών µε τα ανωτέρω θεµατικά πεδία). 
 
5. Προκλήσεις για τα ∆ίκτυα Υλοποίησης 
 

Σύµφωνα µε το κείµενο της πρόσκλησης, εκτός από τις δράσεις 
ανταλλαγών και µάθησης, τα δίκτυα υλοποίησης θα πρέπει να 
επικεντρώσουν την προσοχή τους στις εξής 9 προκλήσεις πολιτικής: 
 

1. Υποστήριξη της ολοκληρωµένης προσέγγισης (υποχρεωτική για όλα 
τα δίκτυα) µε τη σύγκλιση κοινωνικών, οικονοµικών και 
περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών. 

2. Εµπλοκή τοπικών παραγόντων (υποχρεωτική για όλα τα δίκτυα). 
3. Μέτρηση του αντικτύπου µε σαφή ορισµό δεικτών αποτελεσµάτων 

(υποχρεωτική για όλα τα δίκτυα). 
4. ∆ιαµόρφωση της πορείας του έργου για την επιλογή και 

παρακολούθησή του µέσω τριών σταδίων: προέγκριση της 
υποστήριξης και προετοιµασίας του έργου· προετοιµασία των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των προσφορών· 
υποστήριξη της παράδοσης του έργου (προαιρετική). 

5. ∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση 
στρατηγικής/σχεδίου δράσης (προαιρετική). 

6. Από τη στρατηγική στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης (προαιρετική). 
7. ∆ηµιουργία Σ∆ΙΤ (προαιρετική). 
8. Έξυπνο σύστηµα δηµοσίων προµηθειών (προαιρετική). 
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9. Καινοτόµος χρηµατοδότηση πολιτικών αστικής ανάπτυξης 
(προαιρετική). 

Τα δίκτυα καλούνται να διερευνήσουν υποχρεωτικά τις τρεις πρώτες 
προκλήσεις και τουλάχιστον µία από τις έξι προαιρετικές. 
 
6. ∆ικαιούχοι 
 
 Επιλέξιµοι δικαιούχοι για τα δίκτυα υλοποίησης είναι πόλεις 
(ανεξαρτήτως πληθυσµού) από τα 28 κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και 
την Ελβετία, που διαθέτουν µια ολοκληρωµένη αστική στρατηγική/σχέδιο 
δράσης και έχουν διασφαλίσει πόρους για ολόκληρο ή µέρος των 
έργων/δράσεων που περιλαµβάνονται στη στρατηγική/σχέδιο δράσης 
προκειµένου να επιδείξουν ότι δύνανται να εισέλθουν στη φάση της 
υλοποίησης. Στην έννοια της δικαιούχου «πόλης»,  το URBACT ΙΙΙ 
αναφέρεται σε δήµους, δηµοτικά διαµερίσµατα, µητροπολιτικές αρχές και 
τοπικούς ή περιφερειακούς φορείς στους οποίους έχει εκχωρηθεί η 
αρµοδιότητα για το σχεδιασµό και υλοποίηση πολιτικών που εµπίπτουν στα 
δίκτυα URBACT. 
 
7. Χαρακτήρας εταιρικών σχέσεων 
 
 Μόνον πόλεις µπορούν να είναι επικεφαλής εταίροι των δικτύων 
πόλεων για την υλοποίηση δράσεων. Αυτή η δυνατότητα περιορίζεται σε 
ένα και µόνον έργο και όχι σε περισσότερα στο πλαίσιο της ίδιας 
πρόσκλησης. 
 Η δηµιουργία αυτής της πολυµερούς διακρατικής συνεργασίας 
διέρχεται δύο στάδια: 
 
(α) Πρώτη φάση εταιρικής σχέσης (6 µήνες για την ανάπτυξη του δικτύου) 
 
 Η διαµόρφωση της αρχικής εταιρικής σχέσης λαµβάνει χώρα στο 
πλαίσιο της υποβολής της αίτησης. Σε αυτό το στάδιο του κύκλου ζωής του 
δικτύου, η πολυµερής συνεργασία θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 
7 έως 9 πόλεις από 3 τουλάχιστον κράτη-µέλη µεταξύ των οποίων 
ορίζεται ο επικεφαλής εταίρος. Μάλιστα, η εν λόγω εταιρική σχέση θα 
πρέπει να προβλέπει τη συµµετοχή τουλάχιστον 4 πόλεων από τις λιγότερο 
ανεπτυγµένες περιφέρειες όπου ο αριθµός των πόλεων-εταίρων είναι 8 ή 9 
και τουλάχιστον 3 πόλεων από τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες όπου 
ο αριθµός των πόλεων-εταίρων είναι 7. Μία πόλη δεν µπορεί να συµµετέχει 
ως εταίρος σε περισσότερα από δύο εγκεκριµένα δίκτυα υλοποίησης. 
 
(β) ∆εύτερη φάση εταιρικής σχέσης (24 µήνες για την υλοποίηση δράσεων) 
 
 Στη δεύτερη φάση, η εταιρική σχέση θα βασιστεί στην εγκεκριµένη 
εταιρική σχέση της πρώτης φάσης. Μάλιστα οι αρχικές συµπράξεις µπορεί  
να προσαρµοστούν ως απόρροια των αναληφθεισών δράσεων για την 
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αντικατάσταση ή προσθήκη εταίρου, τηρώντας, ωστόσο, τα αριθµητικά 
δεδοµένα όσον αφορά το εύρος των συµπράξεων της πρώτης φάσης. 
 
8. ∆ράσεις και πακέτα εργασίας 
 

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των δύο σταδίων 
οργανώνονται σε πακέτα εργασίας, τα οποία έχουν συγκεκριµένους 
στόχους, προσδιορισµένες δράσεις και συναφή προσδοκώµενα παραδοτέα. 
 
Φάση 1 

� Πακέτο εργασίας 1: ∆ιοίκηση Έργου και Συντονισµός. 
� Πακέτο εργασίας 2: Ανάπτυξη ∆ικτύου 

Φάση 2 
� Πακέτο εργασίας 1: ∆ιοίκηση Έργου και Συντονισµός. 
� Πακέτο εργασίας 2: ∆ιακρατική ανταλλαγή και µάθηση. 
� Πακέτο εργασίας 3: Αντίκτυπος στην τοπική διακυβέρνηση και στις 

αστικές πολιτικές. 
� Πακέτο εργασίας 4: Επικοινωνία και διάχυση (αποτελεσµάτων). 

 
9. Προϋπολογισµός 
 
 Η συνολική επιλέξιµη δαπάνη για τα δίκτυα σχεδιασµού δράσεων 
κυµαίνεται από 600.000€ µέχρι 750.000€. Ο προϋπολογισµός των έργων 
καθορίζεται από τον αριθµό των εταίρων και τις συγκεκριµένες ανάγκες 
τους. Ο αρχικός προϋπολογισµός για τη Φάση 1 δεν ξεπερνά τα 150.000€. 
Οι κατηγορίες των δαπανών περιλαµβάνουν το προσωπικό, τις διοικητικές 
δαπάνες, τη µετακίνηση και τη διαµονή, τους εµπειρογνώµονες και 
υπεργολαβίες, και τον εξοπλισµό. 
 
10. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων 
 
 Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα έντυπα των αιτήσεων 
µέσω του διαδικτυακού συστήµατος Synergie-CTE µέχρι τις 22 Ιουνίου 
2016. 
 
11. Περισσότερες πληροφορίες και Ενηµερωτική Ηµερίδα (Αθήνα, 11   
Απριλίου 2016) 
 

Το πλήρες κείµενο της ανωτέρω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, 
καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα 
µπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του URBACT III: 

 
http://urbact.eu/open-calls-networks 

 
Περαιτέρω, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 2ης πρόσκλησης για τα 

δίκτυα υλοποίησης δράσεων, θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα η πρώτη 
ενηµερωτική ηµερίδα για την παροχή αναλυτικής πληροφόρησης σχετικά µε 
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την πρόσκληση. Στην ηµερίδα θα παρουσιαστούν το πρόγραµµα URBACT III, 
το περιεχόµενο της 2ης πρόσκλησης για τα δίκτυα υλοποίησης δράσεων, ο 
τρόπος συµµετοχής των πόλεων στα δίκτυα του URBACT III, οι ηλεκτρονικοί 
τρόποι πληροφόρησης κ.α.  
 

Κατόπιν τούτου, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα 
ερωτήµατά τους τόσο για το περιεχόµενο της πρόσκλησης όσο και για την 
ηµερίδα στo Εθνικό Σηµείο Επαφής URBACT  Ελλάδας-Κύπρου: Ειδική 
Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης (Μονάδα Στρατηγικής 
και Παρακολούθησης Πολιτικών) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισµού (υπόψιν κας Μ. Κωνσταντοπούλου, τηλ.: 2103726031, 
2103726000, Ε-mail: urbact.eyssa@mnec.gr & mkonstantopoulou@mnec.gr). 

 
12. Σύµφωνη γνώµη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005 
 

Tέλος, 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) Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού  
Εθνικό Σηµείο Επαφής URBACT  Ελλάδας-Κύπρου 
(E-mails: urbact.eyssa@mnec.gr & mkonstantopoulou@mnec.gr) 
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
4) ΠΕ∆ της Χώρας 
5) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr),  
6) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
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7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mails: info@eetaa.gr  &  gonou@eetaa.gr) 
8) 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)  
9) 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 
 
 
 
 


