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Ελληνική

1. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013: 

Διαρθρωτική στήριξη σε ευρωπαϊκά δίκτυα 

δήμων/περιφερειών (& ΕΟΕΣ), ερευνητικούς 

οργανισμούς (δεξαμενές γνώσης) και σε 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’ 

έχει ως στόχο να συμβάλει στην εκπλήρωση των 

παρακάτω γενικών στόχων:  

 να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να 

συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης 

ακόμα πιο προσιτής, δημοκρατικής και με 

παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο 

πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και 

εμπλουτισμένης μέσω αυτής, αναπτύσσοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιδιότητας 

του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

 



 

 ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη 

δημοκρατική ζωή της ΕΕ. 

Το πρόγραμμα επομένως θα υποστηρίξει την 

ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και δημοκρατίας 

μέσω της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ, των 

αξιών της και των επιπτώσεών της στην 

καθημερινή ζωή των πολιτών καθώς και με την 

παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες να συμμετέχουν 

ενεργά στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ. 

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων είναι οι ακόλουθοι:  

 να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση και 

τον προβληματισμό αναφορικά με την 

ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη και τη 

δημοκρατία, τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, 

την κοινή ιστορία και τον κοινό πολιτισμό, 

μέσω των δραστηριοτήτων και της 

συνεργασίας δεξαμενών γνώσης και 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, 

 να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών όλων των συμμετεχουσών χωρών, 

συμβάλλοντας έτσι στο διαπολιτισμικό 

διάλογο και προβάλλοντας ταυτόχρονα την 

πολυμορφία και την ενότητα της Ευρώπης. 

Τα δε θέματα προτεραιότητας αναφέρονται στα 

εξής: 

 Πρώτη προτεραιότητα —  ΕΕ: αξίες, 

δικαιώματα και ευκαιρίες για τους πολίτες  

 Δεύτερη προτεραιότητα — Συμμετοχή των 

πολιτών στον δημοκρατικό βίο της ΕΕ 
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 να καλλιεργήσει ένα αίσθημα ευρωπαϊκής 

ταυτότητας, βασιζόμενο σε κοινές αξίες, 

κοινή ιστορία και κοινό πολιτισμό,  

 να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες να 

προσεγγίσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή 

Ένωση,  

 να βελτιώσει την αμοιβαία κατανόηση 

μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσα από 

το σεβασμό και την προαγωγή της 

πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, 

συμβάλλοντας παράλληλα στο 

διαπολιτισμικό διάλογο. 

 

Στη διάρκεια του έτους 2013 το Πρόγραμμα θα 

υλοποιηθεί εντός του ακόλουθου πολιτικού 

πλαισίου: 

 

 Το 2013 έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος 

των Πολιτών. 

 Στις 9 Μαΐου του 2013 πρόκειται να 

δημοσιευθεί η επόμενη έκθεση για την 

ιδιότητα του πολίτη ως συνέχεια των 25 

δράσεων που περιγράφηκαν στην 

προηγούμενη έκθεση του 2010. 

Οι συνέπειες του ιδιαίτερου πολιτικού πλαισίου 

του 2013 και ειδικότερα των στόχων που 

περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής 

για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών σε σχέση με 

τις μόνιμες προτεραιότητες του Προγράμματος 

έχουν ως εξής: 

 Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τις αξίες 

και τα δικαιώματα των ευρωπαίων 

πολιτών και για τις ευκαιρίες που δίνονται 

από την ΕΕ 

 

 



Τεύχος 29       
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
   

   

  11/2012       

Για να είναι επιλέξιμος για επιδότηση 

λειτουργίας, ένας οργανισμός που επιδιώκει ένα 

σκοπό γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος πρέπει:  

α) να είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με 

νομική προσωπικότητα. Στην περίπτωση δικτύων 

με ίδιο καταστατικό που δεν διαθέτουν χωριστή 

δομή λειτουργίας, αίτηση δύναται να υποβάλει ο 

οργανισμός που έχει αναλάβει τον συντονισμό του 

δικτύου,  

β) να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα της 

συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, 

και να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες 

κατηγορίες οργανώσεων:  

Μέτρο 1:  

 Ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα των 

ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (think 

tanks – δεξαμενές γνώσης).  

Μέτρο 2:  

 Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

o Ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις 

(πλατφόρμες)  

o Ευρωπαϊκά δίκτυα  

o Οργανώσεις που αναπτύσσουν 

δραστηριότητες ευρείας απήχησης 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

 Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή μνήμη  

 Πανευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις.  

γ) Να εκτελεί την πλειονότητα των 

δραστηριοτήτων του σε επιλέξιμες χώρες του 

προγράμματος.  

 

Για ετήσια επιδότηση:  

δ) να έχει συσταθεί νομίμως και να διαθέτει 

καθεστώς νομικού προσώπου επί τουλάχιστον ένα 

(1) έτος (την 15η Νοεμβρίου 2012) σε επιλέξιμη 

χώρα  

ε) να έχει την ακόλουθη γεωγραφική κάλυψη  

 για ευρωπαϊκή κεντρική οργάνωση ή 

ευρωπαϊκό δίκτυο, να έχει μέλη σε 

τουλάχιστον 8 επιλέξιμες χώρες. 

Για επιδότηση μετάβασης  

στ) να έχει συσταθεί νομίμως και να διαθέτει 

καθεστώς νομικού προσώπου επί τουλάχιστον 

τέσσερα έτη σε επιλέξιμη χώρα (την 15η Νοεμβρίου 

2012)  

ζ) να έχει την ακόλουθη γεωγραφική κάλυψη:  

 για ευρωπαϊκή κεντρική οργάνωση ή 

ευρωπαϊκό δίκτυο, να έχει μέλη σε 

τουλάχιστον 12 επιλέξιμες χώρες  

 για οργάνωση που αναπτύσσει 

δραστηριότητες ευρείας απήχησης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, να δραστηριοποιείται 

σε τουλάχιστον 12 επιλέξιμες χώρες  

 για πλατφόρμες πανευρωπαϊκών 

οργανώσεων, μεταξύ των μελών τους πρέπει 

να συγκαταλέγονται τουλάχιστον έξι 

κεντρικές οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στα 27 κράτη μέλη.  

Οι ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα των 

ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (think thanks – 

δεξαμενές σκέψης) και οι οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

μνήμη δεν χρειάζεται να έχουν ορισμένη 

γεωγραφική κάλυψη για να καταστούν επιλέξιμες.  

Ιδιώτες και δημόσιοι φορείς δεν είναι επιλέξιμοι στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 
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Οι δράσεις του αιτούντος οργανισμού πρέπει να 

συμβάλουν με απτό τρόπο στην ανάπτυξη και την 

υλοποίηση των ειδικών στόχων και των θεμάτων 

προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων. Πρέπει να καλύπτουν 

τουλάχιστον έναν ειδικό στόχο και ένα θέμα 

προτεραιότητας από αυτά που αναφέρονται 

ανωτέρω.  

Το πρόγραμμα εργασίας του αιτούντος 

οργανισμού για το 2013 πρέπει να καλύπτει τις 

δραστηριότητες του οργανισμού που 

προβλέπονται από το καταστατικό του, ιδίως 

συνέδρια, σεμινάρια, στρογγυλές τράπεζες, 

δράσεις εκπροσώπησης, επικοινωνίας και 

ανάδειξης, καθώς και άλλες τακτικές του 

δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Η περίοδος επιλεξιμότητας πρέπει να αντιστοιχεί 

στο οικονομικό έτος του αιτούντος οργανισμού, 

όπως αποδεικνύεται από τους πιστοποιημένους 

λογαριασμούς του οργανισμού. Εάν το οικονομικό 

έτος αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, η 

περίοδος επιλεξιμότητας θα είναι από την 1η 

Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.  

Για τους αιτούντες με οικονομικό έτος που 

διαφέρει από το ημερολογιακό έτος, η περίοδος 

επιλεξιμότητας θα αντιστοιχεί στη 12μήνη 

περίοδο από την ημερομηνία έναρξης του 

οικονομικού τους έτους το 2013. 

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη 

συγχρηματοδότηση των επιδοτήσεων λειτουργίας 

ανέρχεται σε περίπου 7,7 εκατομμύρια ευρώ το 

2013. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός (EACEA) 

σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 52 

οργανισμούς. 

 

 

Προθεσμία: 15 Νοεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Διεύθυνση Αναπτυξιακών  

Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών 

Εθνικό σημείο επαφής:  Αντώνης Καρβούνης 

Τηλ: 210 3744975 

Φαξ: 210 3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Regions/ 

EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCooper

ations/ 

 

2. Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης για 

τη Νεολαία (EURO-MED YOUTH IV) 

 

Το Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα για τη Νεολαία 

συνιστά έναν από τους πυλώνες του έργου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νεολαία στις χώρες 

του τρίτου κόσμου. Πρόκειται για ένα από τα 

περιφερειακά προγράμματα του τρίτου κεφαλαίου 

της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, το οποίο 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ανεπίσημης 

εκπαίδευσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου στα 

ευρωμεσογειακά κράτη–εταίρους. Το πρόγραμμα 

δημιουργήθηκε το 1999 και μπορεί να θεωρηθεί 

προέκταση του Προγράμματος Νεολαίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή αυτή. 

 

Το εν λόγω Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω ειδικών 

διαρθρωμένων δομών που καλούνται Ευρω-

μεσογειακές Μονάδες Νεολαίας (EMYU), και 

εδρεύουν στις Χώρες Εταίρους της Μεσογείου 

(Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, 

Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή και Τυνησία).  
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Εν προκειμένω, το πρόγραμμα Euro-Med για τη 

νεολαία προσφέρει στις 12 χώρες εταίρους της 

Μεσογείου προνομιακή θέση στο πλαίσιο της 

συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στον τομέα της 

νεολαίας. Στόχοι του είναι η διευκόλυνση της 

ένταξης των νέων στην κοινωνική και επαγγελ-

ματική ζωή και η ενθάρρυνση της δημοκρατικής 

διαδικασίας της κοινωνίας των πολιτών των 

μεσογειακών εταίρων. Ειδικός στόχος του 

προγράμματος είναι η βελτίωση της αμοιβαίας 

κατανόησης μεταξύ των νέων που κατοικούν στη 

λεκάνη της Μεσογείου με βάση τον αμοιβαίο 

σεβασμό, την ανοχή και το διάλογο μεταξύ των 

διαφορετικών πολιτισμών. Επιπλέον, στοχεύει στην 

ενίσχυση της σημασίας των οργανώσεων νέων, 

ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των νέων, και 

ειδικά των νέων γυναικών, στα κοινά και 

προωθώντας την ανταλλαγή πληροφοριών, 

εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των 

οργανώσεων νέων.  

Στο πλαίσιο της τέταρτης φάσης του 

Ευρωμεσογειακού Προγράμματος για τη Νεολαία 

(EuroMed Youth Programme) δημοσιεύθηκε 

πρόσκληση για υλοποίηση δράσεων στο Λίβανο. 

Μέσω του προγράμματος, επιδοτούνται οι κάτωθι 

δράσεις: 

 Ευρωμεσογειακές ανταλλαγές Νέων 

 Ευρωμεσογειακή Υπηρεσία Εθελοντών 

 Ευρωμεσογειακή δικτύωση και κατάρτιση 

Νέων 

Επιλέξιμοι εταίροι είναι ΜΚΟ, τοπικές αρχές και 

οργανώσεις ή ιδρύματα για την άτυπη εκπαίδευση. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνά τις 

110.000 ευρώ, με τη μέγιστη επιδότηση να 

ανέρχεται στα 25.000 ευρώ και την ελάχιστη στα 

5.000 ευρώ. 

Προθεσμία: 1 Νοεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: http://www.euromedyouth.net/ 

 
 

 

3. Προκήρυξη Ευρωπαϊκών Βραβείων για 

Σχέδια Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας 

 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 

‘Ευφυής Ενέργεια- Ευρώπη’, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εκπόνησε τριετές σχέδιο (Μάιος 2010-Απρίλιος 

2013) με σκοπό την προώθηση σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο Σχεδίων για την Αειφόρo Αστική 

Κινητικότητα (ΣΑΑΚ). Προς τούτο δημοσίευσε πέρυσι 

κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη αυτών των 

σχεδίων, οι οποίες επικαιροποιούνται ανά τακτά 

διαστήματα. Πρόσφατα, η Επιτροπή προκήρυξε 

χρηματικό βραβείο για τα σχέδια αειφόρου αστικής 

κινητικότητας για τα έτη 2012, 2013 και 2014. Για 

το 2012 το ύψος του χρηματικού βραβείου ανέρχεται 

σε 10.000 ευρώ για δράσεις ευαισθητοποίησης σε 

τοπικό επίπεδο για το ΣΑΑΚ. 

Το εν λόγω βραβείο είναι απόλυτα εναρμονισμένο 

με το πνεύμα των κατευθυντήριων οδηγιών που 

ορίζουν ένα ΣΑΑΚ ως ένα «στρατηγικό σχέδιο, 

σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις κινητικές 

ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων στις 

πόλεις και στα προάστιά τους για μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Βασίζεται σε υφιστάμενες 

πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει ιδιαιτέρως 

υπόψη τις αρχές της ένταξης, της συμμετοχής και 

της αξιολόγησης». Οι κατευθυντήριες οδηγίες 

παρέχουν πληροφόρηση για τις αναγκαίες δράσεις 

για τις διαφορετικές όψεις και τα διαφορετικά 

στάδια του ΣΑΑΚ, καθώς προσδιορίζουν τις 

δραστηριότητες πέρα από τις τυπικές 

προϋποθέσεις.  

Οι τρεις θεματικές προτεραιότητες του βραβείου 

για τα προσεχή έτη ορίστηκαν ως εξής: 

 

 2012: Συμμετοχή πολιτών και κοινωνικών 

φορέων  κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του ΣΑΑΚ. 

 

http://www.euromedyouth.net/spip.php?page=countries
http://dotherightmix.eu/
http://dotherightmix.eu/
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 2013: Ένταξη των οικονομικών, κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών κριτηρίων πολιτικής. 

 2014: Παρακολούθηση υλοποίησης για τη 

βελτίωση του ΣΑΑΚ. 

Οι δραστηριότητες για το τρέχον έτος, αναφορικά 

με ‘τη συμμετοχή των πολιτών και φορέων κατά 

το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΑΑΚ’, 

προϋποθέτουν διαφόρους τύπους κοινωνικών 

φορέων σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, 

προσδίδοντας ευρύτερη νομιμοποίηση στο σχέδιο, 

αναβαθμίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την 

ποιότητά του. Η ενημέρωση και η συμμετοχή των 

πολιτών, των επιχειρήσεων, των οργανώσεων της 

κοινωνίας πολιτών θεωρείται κρίσιμος 

παράγοντας για την ευαισθητοποίηση και 

ευρύτερη αποδοχή του ΣΑΑΚ σε όλα τα στάδια της 

προετοιμασίας και της υλοποίησης. Επιλέξιμοι 

φορείς για το εν λόγω βραβείο είναι όλες οι 

τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ, του 

Ευρωπαϊκοί Οικονομικού Χώρου καθώς και της 

Κροατίας που είναι αρμόδιες για την εκπόνηση 

ενός ΣΑΑΚ. Δεν είναι αναγκαίο οι αρμόδιες αρχές 

να έχουν ολοκληρώσει ένα ΣΑΑΚ. Τουλάχιστον, 

όμως, πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο της 

προετοιμασίας του. Για τη θεματική του 2012, η 

επιτροπή αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της πέντε 

κατηγορίες κριτηρίων: 

 Στρατηγική  και σχεδιασμός της 

συμμετοχής των κοινωνικών φορέων και 

των πολιτών. 

 Συμμετοχή κοινωνικών φορέων. 

 Συμμετοχή των πολιτών και ενεργός 

παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό. 

 

 

 

 

 

 Δημιουργία μιας αίσθησης του ανήκειν για 

το ΣΑΑΚ. 

 Αξιολόγηση του ΣΑΑΚ. 

Προθεσμία: 9 Νοεμβρίου 2012 

Ιστοσελίδα βραβείου: http://dotherightmix.eu 

E-mail: contact@dotherightmix.eu 

 

4. Πολιτισμός, 2007-2013 

 

Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάδειξη του 

πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός 

για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή 

πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτισ-

τικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη 

δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας. 

Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους: 

 ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας 

των εργαζομένων στον τομέα του 

πολιτισμού· 

 ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των 

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και 

προϊόντων· 

 ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.  

 

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο 

πλαίσιο του προγράμματος ανήκουν σε τρεις κύριες 

τυπολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα σκέλη του 

προγράμματος. Στην τρέχουσα περίοδο, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις 

για μέτρα στα Σκέλη 1 και 2. 

 

http://dotherightmix.eu/node/12
http://dotherightmix.eu/node/12
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επίπεδο, από τρεις τουλάχιστον χώρες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα για μέγιστο 

διάστημα δύο ετών. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται σε 

δράσεις που προωθούν μέσα μακροπρόθεσμης 

συνεργασίας. Διατίθενται κονδύλια ύψους από 

τουλάχιστον 50.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ 

κατά το μέγιστο, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 

50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. 

Σκέλος 3.2: Σχέδια συνεργασίας μεταξύ 

οργανισμών που συμμετέχουν στην ανάλυση 

πολιτιστικής πολιτικής 

Αυτή η κατηγορία έχει στόχο τη στήριξη σχεδίων 

συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών ή δημόσιων 

οργανισμών (όπως υπηρεσίες πολιτισμού των 

εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών, 

πολιτιστικά παρατηρητήρια ή ιδρύματα, τμήματα 

πανεπιστημίων ειδικευόμενα σε πολιτιστικά 

θέματα, επαγγελματικοί οργανισμοί και δίκτυα) οι 

οποίοι διαθέτουν άμεση και πρακτική εμπειρία 

στην ανάλυση, εκτίμηση ή αξιολόγηση του 

αντικτύπου των πολιτιστικών πολιτικών σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όσον αφορά έναν ή περισσότερους από 

τους 3 στόχους της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον 

πολιτισμό (πολιτιστική πολυμορφία και 

διαπολιτισμικός διάλογος˙ πολιτισμός ως 

καταλύτης για τη δημιουργικότητα˙ και προβολή 

πολιτισμού ως ζωτικού στοιχείου στις διεθνείς 

σχέσεις της Ένωσης). Οι δράσεις πρέπει να 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις οργανισμούς 

που έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το νόμο σε 

τουλάχιστον τρεις χώρες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. Το μέγιστο ποσό επιδότησης 

ανέρχεται σε 120.000 ευρώ ετησίως, το οποίο 

αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των 

επιλέξιμων δαπανών. 

Προθεσμία: 7 Νοεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας 

Πληροφορίες: κα Ειρήνη Κομνηνού 

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894 

E-mail: ccp.greece@culture.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr 

 

 

 

Σκοπός αυτού του σκέλους 1 είναι να βοηθήσει 

διάφορους οργανισμούς, όπως θέατρα, μουσεία, 

επαγγελματικές ενώσεις, ερευνητικά κέντρα, 

πανεπιστήμια, πολιτιστικά ινστιτούτα και δημόσιες 

αρχές, των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

να συνεργαστούν μεταξύ τους έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 

τομέων και να επεκταθεί η πολιτιστική και 

καλλιτεχνική τους εμβέλεια σε διασυνοριακό 

επίπεδο. 

 

Σκέλος 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασίας (διάρκειας 

από τουλάχιστον τριάντα έξι έως και εξήντα μήνες) 

 

Στόχος της πρώτης κατηγορίας του σκέλους 1 είναι 

να καλλιεργήσει πολυετείς, διακρατικούς 

πολιτιστικούς δεσμούς, ενθαρρύνοντας έξι 

τουλάχιστον πολιτιστικούς παράγοντες από έξι 

τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα να συνεργαστούν σε τομεακό και 

διατομεακό επίπεδο προκειμένου να αναπτύξουν 

κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες για διάστημα 

τριών έως πέντε ετών. Διατίθενται κονδύλια ύψους 

από 200.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ κατά το 

μέγιστο ανά έτος, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν 

υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους. Η χρηματοδότηση επιδιώκει να 

υποβοηθήσει την έναρξη ή να επεκτείνει τη 

γεωγραφική εμβέλεια του κάθε σχεδίου και να το 

καταστήσει βιώσιμο και μετά το πέρας της 

περιόδου χρηματοδότησης. 

 

Σκέλος 1.2.1: Σχέδια συνεργασίας (διάρκειας έως 

είκοσι τέσσερις μήνες) 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά δράσεις στις οποίες 

συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον πολιτιστικοί φορείς, 

συνεργαζόμενοι σε τομεακό και διατομεακό 

 



 
 

Για να είναι επιλέξιμος για επιδότηση λειτουρ-

γίας, ο οργανισμός πρέπει να είναι μη κερδοσκο-

πικός, μη κυβερνητικός, να είναι νομίμως κατα-

χωριμένος για ένα τουλάχιστον έτος κατά την 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, να αφορά τη 

νεολαία ή να έχει ευρύτερο σκοπό ο οποίος όμως 

περιλαμβάνει έναν τομέα αφιερωμένο στη 

νεολαία, να προβλέπει τη συμμετοχή των νέων σε 

δραστηριότητες διαχείρισης που σχεδιάστηκαν 

για νέους και να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα 

μόνιμο υπάλληλο στο προσωπικό του (αμειβόμενο 

ή μη). Εξαίρεση γίνεται μόνο για τους οργανισμούς 

εκείνους στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 

επιδότηση στο πλαίσιο αυτής της δράσης και οι 

οποίοι, σε περίπτωση χορήγησης της επιδότησης, 

προτίθενται να προσλάβουν έναν μόνιμο υπάλ-

ληλο. Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατί-

θεται για τη συγχρηματοδότηση της λειτουργίας 

των φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρω-

παϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων εκτιμάται σε 800 000 ευρώ.  

Η οικονομική υποστήριξη από τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των 

προβλεπόμενων δαπανών (για αιτούντες που 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο υπολογισμού της 

επιδότησης βάσει του προϋπολογισμού, το 80% 

αναφέρεται στις επιλέξιμες δαπάνες.  

Η μέγιστη επιδότηση για κάθε φορέα θα ανέρχεται 

σε 35.000 ευρώ για ετήσια συμφωνία.  

 

Προθεσμία: 15 Νοεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

Συντονίστρια Προγράμματος: 

κα Αναστασία Φιλίνη 

τηλ. 210 2599360, 210 2599363 
E-mail: a.filini@neagenia.gr 

5. Νεολαία σε Δράση, 2007-2013 

 

Στόχος του Προγράμματος Νεολαία σε Δράση είναι 

να ανταποκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις 

ανάγκες των νέων που διανύουν την περίοδο της 

ενηλικίωσης. Συμβάλει σημαντικά στην απόκτηση 

ικανοτήτων τόσο μέσω της μη τυπικής μάθησης, 

όσο και μέσω της προώθησης της ενεργού 

συμμετοχής των νέων στην κοινωνία. Υποστηρίζει 

την καινούργια πολιτική για νέους στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας 

που υιοθετήθηκε το 2009, η οποία σκιαγραφεί μία 

διατομεακή προσέγγιση σε ζητήματα νεολαίας, που 

θέτει ως στόχο, όχι μόνο τη δημιουργία 

περισσότερων και ίσων ευκαιριών. Επιπλέον, 

συνεισφέρει στην υποστήριξη του «Youth on the 

Move», πρωτοβουλίας πυλώνα της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής 2020, η οποία τοποθετεί τους νέους 

στο επίκεντρο της ατζέντας της Ε.Ε., προκειμένου 

να δημιουργηθεί μια οικονομία που θα βασίζεται 

στη γνώση, στην καινοτομία, στα υψηλά επίπεδα 

εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, στην ικανότητα 

προσαρμογής και τη δημιουργικότητα, την ένταξη 

στην αγορά εργασίας και την ενεργό συμμετοχή 

στην κοινωνία. Στόχος της πρόσφατης πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για τη δράση 4.1 είναι η 

υποστήριξη φορέων, οι οποίοι μέσω των διαρκών, 

συνήθων και τακτικών δραστηριοτήτων τους 

συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος «Νεολαία σε Δράση». Οι 

δραστηριότητες αυτές πρέπει να συμβάλουν στην 

προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων 

πολιτών στο δημόσιο βίο και στην κοινωνία, καθώς 

και στην ανάπτυξη και στην πραγματοποίηση 

δράσεων ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 

νεολαίας με την ευρεία έννοια.  
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 
 

 

 
 

 

Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων που 

συμβάλουν στην α) αποσυμφόρηση αστικών 

κέντρων και η εξασφάλιση πρόσβασης σε 

φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους, β) στη 

βελτίωση των συνθηκών των οδικών μεταφορών. 

Ειδικότερα, προβλέπεται η σύνδεση αστικών 

κέντρων με πύλες εισόδου, καθώς και αστικών 

κέντρων με νέους τουριστικούς προορισμούς ή 

προορισμούς σημαντικού πολιτιστικού ή και 

οικολογικού ενδιαφέροντος. 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Προθεσμία: 8/11/2012 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2181 

 

Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών στην 

προσχολική, Α’ βάθμια και Β’ βάθμια 

εκπαίδευση. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Προθεσμία: 12/11/2012 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=774 

 

 

 

 

Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες 

συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης 

Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες 

συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις 

που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για 

την ωρίμανση/υλοποίηση τους. Ενίσχυση της 

διοικητικής οργάνωσης των δικαιούχων φορέων 

ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους 

αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της 

διαδικασίας ωρίμανσης/υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική 

Υποστήριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 

Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Προθεσμία: 23/11/2011 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=1896 

Περιφερειακές - Τοπικές Οδοί Περιφέρειας Δυτ. 

Ελλάδας 

Δημιουργία νέων οδικών τμημάτων και αξόνων, 

Βελτίωση τμημάτων οδικού δικτύου που λόγω 

γεωμετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών 

παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό οδικής ασφάλειας. 

Αναβάθμιση παλιών οδικών τμημάτων, που 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις τουριστικής 

ανάπτυξης περιοχών της Περιφέρειας. 

Εξασφάλιση οδικών προσβάσεων στα 

εμπορευματικά κέντρα και σε ΒΕΠΕ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας 

- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Προθεσμία: 29/11/2012 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=1435 
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1. Δήμος Ρόδου:  

Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας 

ρύπανσης σε εμπορικούς και 

τουριστικούς λιμένες  

(Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013) 
 

Με τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου, της 

Περιφέρειας Β. Αιγαίου, του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου υλοποιείται  έργο για την πρόληψη και 

περιστολή της θαλάσσιας ρύπανσης σε 

εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες , στο 

πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος 

συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Το έργο 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα 

συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα μέσω 

σύγχρονων αισθητήρων ανίχνευσης 

συγκεκριμένων ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το είδος 

των ρυπαντών στα ιδιαίτερα ευαίσθητα 

κλειστά οικοσυστήματα των λιμένων. Οι 

πληροφορίες που θα συλλέγονται, θα οδηγούν σε 

συγκεκριμένα μέτρα καταπολέμησής τους, με 

απώτερο στόχο την επαναφορά της ισορροπίας 

στα οικοσυστήματα αυτά, με άμεσο όφελος στους  

 

 

 

γειτνιάζοντες πληθυσμούς, την οικονομική 

ανάπτυξή τους και τη βελτίωση της αειφο-

ρικής σχέσης που πρέπει να διακατέχει την 

οικονομική δραστηριότητα και τους φυσικούς 

πόρους. Οι αναμενόμενες εκροές του έργου 

αναφέρονται στα εξής: 

 Στην ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης από πλευράς ρύπανσης 

του θαλασσίου ιδιαίτερου οικοσυστή-

ματος των κλειστών λιμένιων περιοχών 

(τουριστικών και εμπορικών).  

 Στην ανάπτυξη υποσυστημάτων s/w για 

την προσομοίωση εξάπλωσης των 

θαλάσσιων ρύπων, την εφαρμογή 

συστημάτων GIS, την διαχείριση των 

αισθητήρων ανίχνευσης, την 

προσομοίωση ροών εργασίας σε 

περίπτωση περιστολής περιστατικού 

ρύπανσης και το σύστημα εξόρυξης 

γνώσης. 

 Στην προμήθεια και εγκατάσταση 

αισθητήρων ανίχνευσης ρυπαντών σε 

επιλεγμένες θέσεις σε Ελληνικούς και 

Κυπριακούς εμπορικούς και τουριστι-

κούς λιμένες. 

 Στην εκπαίδευση των χρηστών των 

ολοκληρωμένων συστημάτων 

παρακολούθησης και καταπολέμησης 

ρύπανσης. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Ρόδου 

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Υπόψιν κου Β. Μωραΐτη 

Τηλ: 22410 43083 

Fax: 22410 43081 

E-mail: sxediasmos@rhodes.gr 

 

 



Η διαχείριση των ΑΣΑ στην Ελλάδα εξακολουθεί 

να αποτελεί πρόκληση. Η Ελλάδα περιλαμβάνει 

περισσότερα από 3.500 διαφορετικά νησιά, έχει 

ιδιαίτερη γεωμορφολογία  και έντονη τουριστική 

ανάπτυξη. Τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν 

το σύνθετο πρόβλημα της διαχείρισης των 

αποβλήτων, που συνδέεται με τη δημιουργία 

πολυάριθμων μη ειδικά σχεδιασμένων χώρων 

υγειονομικής ταφής. Έτσι, δόθηκε προτεραιότητα 

στη μείωση αυτών των ανεξέλεγκτων χώρων 

διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), ενώ ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχει δοθεί στη δημιουργία βιώσιμων 

λύσεων για συστήματα ολοκληρωμένης 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Μέχρι το 2015, 

στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας Πλαίσιο για τα 

απόβλητα, η Ελλάδα πρέπει να εισάγει τη 

διαλογή στην πηγή για κάθε τύπο 

ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ έως το 2020, η 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και  

ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, για 

τουλάχιστον το χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και 

γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης 

προέλευσης στο βαθμό που αυτές τα απόβλητα 

αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των 

νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί στο ελάχιστο 

κατ’ ελάχιστον στο 50 % ως προς το συνολικό 

βάρος. Επιπλέον, σύμφωνα με την Οδηγία για την 

υγειονομική ταφή, η Ελλάδα πρέπει να μειώσει 

την ποσότητα των βιοαποδομήσιμων αστικών 

αποβλήτων που οδηγούνται για τελική διάθεση 

κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2000 

έως το 2010 και κατά 50% μέχρι το 2050 και είναι 

σήμερα μακριά από τους στόχους αυτούς. 

 

Πληροφορίες: 

Δήμο Τήνου 

Υπόψιν κ. Βιδάλη 

Τηλ: 22833 60100 
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2. Δήμος Τήνου: 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων» 

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘LIFE+, 2007-

2013’) 

 

Το έργο ISWM-TINOS είναι ένα συγχρηματοδο-

τούμενο έργο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

LIFE+, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον. Η διάρκεια 

του έργου είναι 32 μήνες, με αρχή της 1η 

Οκτωβρίου  2011. Η υλοποίηση του έργου θα 

λάβει χώρα στο νησί της Τήνου, στην Ελλάδα. Ο 

συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Τήνου και οι 

εξής εταίροι: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 

Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του 

ΕΚΕΤΑ. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η 

ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός Ολοκληρωμένου 

Σχεδίου Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων για 

την Τήνο, σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για 

τα Απόβλητα 2008/98/ΕΕ. Συγκεκριμένα, 

προβλέπεται η οργάνωση ξεχωριστής συλλογής 

των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, 

γυαλί και μέταλλο) καθώς και η ξεχωριστή 

συλλογή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και η 

μετέπειτα αερόβια βιολογική επεξεργασία τους 

με κομποστοποίηση στην Τήνο. Το πιλοτικό 

σχέδιο θα εφαρμοσθεί σε δείγμα 100 νοικοκυριών 

του Δήμου Τήνου. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η 

δυνατότητα αναερόβιας επεξεργασίας 

«συνθετικού» δείγματος οργανικών αποβλήτων σε 

πιλοτικό επίπεδο στις πειραματικές διατάξεις 

του Πανεπιστημίου της Βερόνα στην πόλη Treviso 

στην Ιταλία 

 

 

 

 

 

 



Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

1ο Διεθνές Συνέδριο για την Αστική 

Αειφορία και Ανθεκτικότητα 

 (Λονδίνο, 5-6 Νοεμβρίου 2012) 

Οι όψεις της αστικής ανθεκτικότητας, η 

ολοκλήρωση και δημιουργία αειφόρων και ανθεκτι- 

 

κών αστικών συστημάτων, η στροφή προς χαμηλής 

κατανάλωσης άνθρακα αστικού περιβάλλοντος 

είναι μερικά από τα θέματα που θα εξετάσει 

διεθνές συνέδριο που θα συγκεντρώσει 

εκπροσώπους τοπικών αρχών, αρχιτέκτονες, 

πολεοδόμους και μηχανικούς από διάφορες χώρες 

του πλανήτη. 

Πληροφορίες: 

http://www.usar-conference-2012.org/index.html 

Ασφαλής Ποδηλασία 

 (Χέλμοντ, 7-8 Νοεμβρίου 2012) 

 

Το ολλανδικό Υπουργείο Υποδομών και 

Περιβάλλοντος διοργανώνει διεθνές συνέδριο για 

την ασφάλεια στην ποδηλασία με σκοπό να 

αποτελέσει κορυφαίο φόρουμ για ερευνητές και  

 

μηχανικούς ανάπτυξης για την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και εμπειριών, τη διεύρυνση του 

δικτύου των επαφών τους και την ανάδειξη 

προτάσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων 

ασφάλειας στην πολιτική για την ποδηλασία σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πληροφορίες: 

http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=en&sect

ion=Bijeenkomsten&mode=detail&eventYear=2012

&itemTitle=International+Cycling+Safety+Confere

nce+2012 

Το Αειφόρο Μέλλον των Παγκόσμιων 

Πόλεων και Προαστίων 

 (Νέα Υόρκη, 8-10 Νοεμβρίου 2012) 

Με επίκεντρο τη μητροπολιτική περιοχή της 

Νέας Υόρκης αλλά και άλλων περιοχών πόλεων-

περιφερειών σε παγκόσμιο επίπεδο, διοργανώ- 

 

νεται διεθνές συνέδριο για τα περιβαλλοντικά 

και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

τα προάστια των μεγαλουπόλεων.  

Πληροφορίες: 

http://www.hofstra.edu/community/culctr/culctr_e

vents_sustainability.html 

Αστικά Συστήματα Μεταφορών 

 (Παρίσι, 11-14 Νοεμβρίου 2012) 

 

Η γαλλική Επιτροπή για τις δημόσιες μεταφορές 

και η αμερικανική εταιρεία πολιτικών μηχανικών 

συνδιοργανώνουν διεθνές συνέδριο για τις 

αστικές μεταφορές, του οποίου οι βασικοί 

άξονες καλύπτουν τα εξής θεματικά πεδία: 

 

 Σχεδιασμός, περιβάλλον και οικονομικά. 

 Λειτουργία και συντήρηση συστημάτων 

υποδομών. 
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Το ευρωπαϊκό σύμπλεγμα συγκεντρώνει στους 

κόλπους του 200 μέλη και έχει υλοποιήσει 

περίπου 80 έργα – 15 κοινοτικά – συνολικού 

προϋπολογισμού ύψους 212 εκατ. ευρώ. 

Πληροφορίες: 

http://www.mobilisconference.com/en/about/abo

ut-mobilis.html  

Ετήσια Σύνοδος Αθλητικών Πόλεων 

 (Λοζάνη, 14-16 Νοεμβρίου 2012) 

 

Η προετοιμασία για τη διεκδίκηση μιας 

αθλητικής διοργάνωσης και ο σχεδιασμός μιας 

επιτυχούς εκστρατείας από μία τοπική αρχή 

 

 

αποτελούν τις βασικές θεματικές της ετήσιας 

συνόδου των αθλητικών πόλεων.  

Πληροφορίες: 

http://www.cityevents-
sport.com/index.php/en/program-2012  

  

 Σχεδιασμός και κατασκευή υποδομών. 

 Καινοτόμα συστήματα και πρακτικές. 

 

Πληροφορίες: 

http://content.asce.org/conferences/tdi/utsconferen

ce/call.html 

Ευημερούσες Γειτονιές 

 (Μελβούρνη, 12-14 Νοεμβρίου 2012) 

 

Οι αναδυόμενες παγκόσμιες προσεγγίσεις για το 

σχεδιασμό και τη διαχείριση πόλεων και 

κοινοτήτων με σκοπό τη βελτίωση με  

 

 

ριζοσπαστικό τρόπο της αειφορίας, της 

βιωσιμότητας, της υγείας και της 

παραγωγικότητας των κοινοτήτων, αποτελούν τα 

κύρια θέματα του διεθνούς συνεδρίου που 

διοργανώνει το παράρτημα της Ωκεανίας του 

διεθνούς δικτύου ICLEI. 

Πληροφορίες: 

http://www.thrivingneighbourhoods.org/Thriving_Ne

ighbourhoods_2012/Home.html 

Mobilis 2012 

 (Μιλούζ, 13-14 Νοεμβρίου 2012) 

 

Η ετήσια σύνοδος του ευρωπαϊκού συμπλέγματος 

Pôle Véhicule du Futur στοχεύει στην πρόοδο της 

διεθνούς συνεργασίας και προάγει την ανταλλαγή 

απόψεων σε έργα για την κινητικότητα του 

μέλλοντος. 
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Αγροαστική Διάσκεψη 

(Μετς, 15-16 Νοεμβρίου 2012) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε πρόσφατα τη 

σύνταξη μελέτης για τις εταιρικές σχέσεις για την 

αειφόρο αγροαστική ανάπτυξη κατόπιν σχετικής 

πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος 

της μελέτης είναι η καταγραφή προτάσεων 

αναφορικά με το δυνητικό ρόλο των αγροαστικών 

εταιρικών σχέσεων για τη βελτίωση της  

 

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και εδαφικής 

συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί την 

έναρξη διαλόγου με τα κράτη-μέλη, τις 

περιφέρειες και τις πόλεις για να συζητήσει το 

ρόλο της αγροαστικής ανάπτυξης στην πολιτική 

συνοχής της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020. Το ευρωπαϊκό σεμινάριο με τίτλο ‘Αειφόρες 

Αγρο-αστικές Συμπράξεις’ που θα πραγματοποι-

ηθεί στη γαλλική περιφέρεια της Λορένης 

εντάσσεται στο πλαίσιο της ανωτέρω 

πρωτοβουλίας. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rur

ban/2012/index_en.cfm 

Ευρωπαϊκό συνέδριο για τη μετανάστευση 

και τους αστέγους 

(Βαρκελώνη, 16 Νοεμβρίου 2012) 

 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των εθνικών 

οργανώσεων που εργάζονται για την 

αποκατάσταση των αστέγων διοργανώνει 

πανευρωπαϊκό συνέδριο για να εξετάσει τις 

 

  

συνθήκες διαβίωσης των αστέγων μεταναστών 

στα αστικά κέντρα. 

Πληροφορίες: 

http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=14

19 

Διαχείριση Πλημμυρών 

 (Ρότερνταμ, 20-22 Νοεμβρίου 2012) 

 

Η πρόοδος στον τομέα της έρευνας και οι 

καινοτομίες για τη διαχείριση του κινδύνου των 

πλημμυρών αποτελεί το βασικό θέμα του ευρω- 

 

 

παϊκού συνεδρίου για τον κίνδυνο, τα αίτια, τις 

συνέπειες στους ανθρώπους, στις ιδιοκτησίες 

και στο περιβάλλον των πλημμυρών. 

Πληροφορίες: 

http://www.floodrisk2012.net/ 

Πράσινος Αστικός Σχεδιασμός 

(Μπανγκαλόρε, 26-28 Νοεμβρίου 2012) 

 

Το διεθνές πράσινο συνέδριο 2012 που 

διοργανώνεται από το δίκτυο πράσινων  
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υποδομών της Ινδίας και το παγκόσμιο δίκτυο 

πράσινων υποδομών θα ενθαρρύνει συζητήσεις 

για τον πράσινο αστικό σχεδιασμό και άλλα 

βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις. 

Πληροφορίες: 

http://www.internationalgreenconference.com/ 

1ο Ετήσιο Φόρουμ για την 

Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της ΕΕ 

για την Περιφέρεια του Δούναβη 

 (Ρέγκενσμπουργκ (Μπαβαρία),  

27-28 Νοεμβρίου 2012) 

 

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για την Περιφέρεια 

του Δούναβη, αναφορικά με τις δυνατότητες 

επένδυσης, οικονομικής ανταγωνιστικότητας, 

 

 

ανάπτυξης των υποδομών, ενεργειακής 

αποδοτικότητας κ.α., αποτελούν βασικό 

αντικείμενο του πρώτου ετήσιου φόρουμ για την 

μακροπεριφερειακή στρατηγική της ΕΕ για την 

περιφέρεια του Δούναβη. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/da

nube_forum2012/index_en.cfm 

 

Ο ρόλος των Πόλεων και των 

Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό Έτος των 

Πολιτών (2013) 

(Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2012)  

 

Υπό την αιγίδα της Επιτροπής των Περιφερειών 

διοργανώνεται φόρουμ με αντικείμενο τον 

αντίκτυπο της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη 

στη διαμόρφωση της τοπικής και περιφερειακής 

διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. 

 

 
 
 

 

 

Μέσω των εργασιών της ολομέλειας και των 

εργαστηρίων θα αναδειχθούν οι τρόποι με τους 

οποίους πόλεις και περιφέρειες μπορούν να 

διαχειριστούν και να ενθαρρύνουν την 

ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/news/forums/Pages/citiz

ens-agenda-local.aspx 

 

Η Διαπολιτισμική Πόλη 

(Βενετία, 29-30 Νοεμβρίου 2012) 

 

Το διεθνές συνέδριο, που διοργανώνεται από 

την έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Βενετία, πρόκειται να  
 

 
διερευνήσει το θεωρητικό και πολιτικό δυναμικό 

της έννοιας της διαπολιτισμικής πόλης στο 

πλαίσιο της σύγχρονης παγκόσμιας πόλης όπου 

οι διαφορές αναγνωρίζονται εξίσου 

νομιμοποιημένες, ενώ οι πολίτες μοιράζονται 

μια κοινή αίσθηση του ανήκειν, σεβόμενοι την 

πολιτιστική πολυμορφία. 

Πληροφορίες: 

http://www.unescochair-iuav.it/?page_id=1296 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
   

Ο απολογισμός της Πολιτικής Συνοχής 

της ΕΕ, 2007-2013 

 

Σε έκθεση που συντάχθηκε από δίκτυο εθνικών 

εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την παρακο-

λούθηση της απόδοσης προγραμμάτων στα 27 

Κράτη Μέλη που συγχρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-

2013 προέκυψε ότι ο ρυθμός υλοποίησης της 

πολιτικής συνοχής αυξήθηκε το 2010, αν και 

υφίσταται ένα πραγματικό ερώτημα σε 

ορισμένες χώρες σχετικά με το αν έχουν την 

ικανότητα να απορροφήσουν τη διαθέσιμη 

χρηματοδότηση μέσα στο υπόλοιπο της 

προγραμματικής περιόδου. 

Οι περιορισμοί στις εθνικές δαπάνες για την 

ανάπτυξη έχουν γίνει πλέον πιο αυστηροί και τα 

Κράτη Μέλη βρίσκουν πιο δύσκολα τα απαραί-

τητα κονδύλια για να συγχρηματοδοτήσουν τα 

προγράμματα πολιτικής συνοχής. Ταυτόχρονα, – 

στο πνεύμα των περικοπών στους εθνικούς 

προϋπολογισμούς – η χρηματοδότηση της ΕΕ 

αποτελεί πλέον τη μόνη πηγή χρηματοδότησης 

για αναπτυξιακές δαπάνες για πολλά από τα 

νέα Κράτη Μέλη. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι 

τα μέτρα που ελήφθησαν για τη μείωση των 

ελλειμμάτων του προϋπολογισμού συνέδραμαν 

στη διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ 

περιφερειών.  
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Πράγματι, οι μειώσεις στις μεταβιβάσεις του 

δημοσίου τομέα έχουν μειώσει τη διαθέσιμη 

χρηματοδότηση για αναπτυξιακές δαπάνες τόσο 

άμεσα, όσο και μέσω συγχρηματοδότησης. Οι 

περιφέρειες με πιο παραδοσιακές βιομηχανίες, 

όπως η υφαντουργία, παραμένουν σε 

μειονεκτική θέση λόγω της τρέχουσας ύφεσης. 

Όσες εξαρτώνται από τη επεξεργασία υλών, αν 

και δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα στις εξαγωγές 

τους, αποδείχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις 

ικανές να ανακάμψουν καθώς οι αγορές εκτός ΕΕ 

παρουσίασαν άνοδο. Αν και η διαθέσιμη εθνική 

χρηματοδότηση μειώθηκε, η περιφερειακή 

πολιτική στα περισσότερα Κράτη Μέλη παρέμει-

νε επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση των 

υποκείμενων διαρθρωτικών προβλημάτων αντί 

να προσαρμοστεί και να διοχετευθεί σε νέες 

δραστηριότητες. 

 

Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της προγραμματικής 

περιόδου, εντοπίστηκε ένας αριθμός σημαντικών 

επιτευγμάτων. Σε γενικές γραμμές, εκτιμάται ότι 

δημιουργήθηκαν περίπου 189.000 θέσεις 

εργασίας (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) 

στην ΕΕ ως άμεσο αποτέλεσμα των έργων που 

διενεργήθηκαν. Περίπου 24.000 νέες  επιχειρή-

σεις έλαβαν υποστήριξη και περισσότερες από 

100.000 ΜΜΕ υποβοηθήθηκαν να επενδύσουν και 

να καινοτομήσουν. Υποστηρίχθηκαν περί τα 

19.000 έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης  
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και καινοτομίας (RTDI) και 6.000 έργα 

επιχειρηματικής έρευνας-συνεργασίας. Σε 

επίπεδο υποδομών, περίπου 920.000 

συνδεθήκαν με ευρυζωνικό ίντερνετ. Επιπλέον 

1,5 εκατ. άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε 

δίκτυο παροχής καθαρού πόσιμου νερού και 

πάνω από 3,3 εκατ. συνδέθηκαν με κεντρική 

αποχέτευση. Προστέθηκαν περί τα 280 χλμ. 

αυτοκινητοδρόμων και 285 χλμ. σιδηροδρομικών 

γραμμών στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών 

και επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στους 

χρόνους ταξιδιού με την αναβάθμιση οδών και 

σιδηροδρομικών γραμμών, ειδικά στα νέα Κράτη 

Μέλη της ΕΕ (ΕΕ12), ενώ καθαρίστηκαν 800 τ.χλμ. 

εγκαταλελειμμένων ή μολυσμένων εδαφών. Ο 

ρυθμός υλοποίησης προγραμμάτων πολιτικής 

συνοχής ενισχύθηκε το 2010 αν και ήταν 

εμφανείς σοβαρές καθυστερήσεις σε ορισμένες 

χώρες, ιδίως τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την 

Ιταλία. Όντως, υπάρχει ένα πραγματικό 

ερώτημα, προειδοποιούν οι εμπειρογνώμονες, 

σχετικά με την ικανότητα ορισμένων χωρών να 

διαθέσουν κονδύλια με τρόπο ορθό στο 

υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου. 

Υπάρχει ο κίνδυνος σε μερικές χώρες να δοθεί 

έμφαση στην απορρόφηση κονδυλίων και, ως 

αποτέλεσμα, να υποβαθμιστεί η ποιότητα των 

υποστηριζόμενων έργων και η αποτελεσματι- 

κότητά τους στην επίτευξη των αναπτυξιακών 

στόχων. Δεδομένου του αρνητικού οικονομικού 

κλίματος και της πίεσης στους κρατικούς 

προϋπολογισμούς, είναι ακόμα πιο σημαντικό 

να δαπανώνται τα κονδύλια με τον πιο 

αποδοτικό τρόπο. Η συμβολή στην υποστήριξη 

από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής προς τις 

αναπτυξιακές δαπάνες υπολογίζεται κατά 

μέσον όρο στο 40% περίπου της κρατικής 

 

κεφαλαιουχικής δαπάνης ανά έτος στο 

υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου στα 

νέα Κράτη Μέλη (ΕΕ12), με τους αριθμούς να 

ποικίλουν από 8% στην Κύπρο και 28% στη 

Σλοβενία έως περίπου 75% στην Ουγγαρία και τη 

Σλοβακία. Σε όλη την ΕΕ συνολικά, περίπου 55% 

του διαθέσιμου προϋπολογισμού για προγράμ-

ματα έχει κατανεμηθεί σε έργα μέχρι το τέλος 

του 2010, πολύ παραπάνω από το διπλάσιο του 

ποσοστού στα τέλη του προηγούμενου έτους 

(23%). Οι κατανομές στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία 

και την Ιταλία, ωστόσο, ήταν πολύ μικρότερες, 

ισοδυναμώντας με το ένα τρίτο της διαθέσιμης 

χρηματοδότησης. Σε αυτές και λίγες άλλες 

χώρες, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση είναι 

εμφανείς στις περισσότερες περιοχές πολιτικής, 

γεγονός που αντανακλά μια έλλειψη θεσμικής 

επάρκειας και προγραμματισμού, καθώς και 

δυσκολίες στην εξεύρεση συγχρηματοδότησης 

λόγω της κρίσης και της ισχνής ζήτησης για 

χρηματοδότηση από επιχειρήσεις λόγω της 

αβέβαιης προοπτικής. Εν είδει θεραπείας, τα 

μέτρα που ελήφθησαν για τη μείωση των 

καθυστερήσεων, περιλαμβάνουν ανακατανομή 

των δαπανών σε περιοχές όπου η  χρηματοδότη-

ση μπορεί να δαπανηθεί πιο γρήγορα, όπως από 

κατασκευή σιδηροδρόμων έως έργα οδοποιίας. 

Τα συστήματα πληρωμών έχουν αναδιοργανωθεί 

με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας 

παράλληλα με την απλοποίηση των κανονισμών. 

Ενισχύθηκε η κατάρτιση του προσωπικού και η 

χρήση εξωτερικών συμβούλων, ενώ αξιοποιήθη-

κε η καταφυγή σε δάνεια από την ΕΤΕ και αλλού 

με σκοπό να περιορισθούν τα προβλήματα 

συγχρηματοδότησης. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/ 

evaluations/index_en.cfm#1 
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λογής των έργων έχουν ήδη ληφθεί στην 

προγραμματική φάση όταν η διαχειριστική αρχή 

κάνει επιλογή μεταξύ προσωρινών ή μόνιμων 

προκηρύξεων υποβολής προγραμμάτων, 

αποφασίζει αν θα δομηθούν οι προκηρύξεις σε 

ένα ή πολλαπλά στάδια και καθορίζει και 

υιοθετεί, από κοινού με την επιτροπή παρακο-

λούθησης, τα κριτήρια επιλογής των έργων που 

ισχύουν για την προκήρυξη. Σε αυτό το πλαίσιο 

συνιστάται να: 

 Περιληφθούν ενδιαφερόμενα μέρη, 

ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα και 

εκείνους που είναι σχετικοί με την 

περιφέρεια στην προετοιμασία 

προκηρύξεων υποβολής προγραμμάτων. 

 Προσαρμοστεί η προκήρυξη υποβολής 

προγράμματος στις πραγματικές ανάγκες 

του τομέα, περιγράφοντας με σαφήνεια 

στους υποψήφιους και τα ενδιαφερόμενα 

μέρη τους συγκεκριμένους στόχους, την 

οικονομική ενίσχυση, τις συνθήκες 

χρηματοδότησης, τα κριτήρια επιλογής 

και τη διαδικασία. 

 Δοθεί προτεραιότητα κατά τη διαδικασία 

επιλογής στις αιτήσεις που συμβάλουν 

περισσότερο στους στόχους του 

προγράμματος και απαιτούν τους 

λιγότερους πόρους. 

 Καθοριστούν και εφαρμοστούν 

όρια/σημεία αναφοράς μοναδιαίων 

δαπανών για τη διασφάλιση ορθής 

δημοσιονομικής διαχείρισης. 

 Καθοριστεί περιορισμένος αριθμός 

σαφών, απλών και κατανοητών 

κριτηρίων επιλογής και να ανατεθεί σε 

έμπειρους αξιολογητές να προσεγγίσουν 

την ιδέα πίσω από την αίτηση για το 

έργο. 

 

 

 

Πώς επιλέγονται τα προς 

συγχρηματοδότηση έργα 

 

Το εύρος των δραστηριοτήτων που συγχρηματο-

δοτούνται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερει-

ακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ποικίλλει εξαιρετικά 

και δεν υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθεί 

το μοντέλο «ένα μέγεθος για όλους». Αυτή η 

διαδικασία θα πρέπει πάντοτε να προσαρμό-

ζεται στις συνθήκες και το πλαίσιο στο σχετικό 

Κράτος Μέλος ή την περιφέρεια. Βάσει 

πρόσφατης μελέτης που ανέλυσε διαδικασίες 

επιλογής έργων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ σε έξι 

Κράτη Μέλη, μπορούν να εξαχθούν αρκετές 

συστάσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο 

2014-2020.  

 

(α) Προετοιμασία για υποβολή προτάσεων έργου 

Οι διαχειριστικές αρχές κατά κανόνα λαμβάνουν 

αιτήσεις από υποψήφιους δικαιούχους μέσω 

ενός συστήματος υποβολής προτάσεων για 

έργα. Βασικές αποφάσεις για τη διαδικασία επι- 
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Μολονότι η χρήση εμπειρογνωμόνων 

δικαιολογείται εάν η κατάλληλη εξειδίκευση δεν 

υπάρχει άμεσα διαθέσιμη ενδοϋπηρεσιακά (π.χ. 

μηχανικοί για να κάνουν τα προσχέδια στα 

εγγράφων με σχέδια), η ευρεία εξωτερική ανά- 

θεση της σύνταξης αιτήσεων για επιχορήγηση 

υπογραμμίζει την ανάγκη σαφών και ακριβών 

απαιτήσεων στην προκήρυξη υποβολής 

προγράμματος, όσο και εύστοχη και διαθέσιμη 

καθοδήγηση. Θα πρέπει: 

 

 Να απαιτούνται από τους υποψηφίους 

μόνον έγγραφα που είναι απαραίτητα για 

την εκτίμηση της αίτησης για το έργο 

έναντι των συνθηκών επιχορήγησης και 

των στόχων του προγράμματος. 

 Να περιορίζεται η εμπλοκή εξωτερικών 

συμβούλων σε επίπεδο υποψηφίου με την 

εφαρμογή σαφών κανόνων και 

οικονομικών ορίων για εξωτερική 

ανάθεση. 

 Να απαιτείται το ίδιο έγγραφο από τον 

υποψήφιο μόνο μια φορά. 

 Να προωθούνται ηλεκτρονικές λύσεις 

(eSolutions) πέρα από τις προτεινόμενες 

κανονιστικές απαιτήσεις του eCohesion, 

ακόμα και για τους υποψηφίους. Η 

ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και 

δεδομένων συστήνεται ιδιαιτέρως καθώς 

παρέχει στους υποψηφίους πληροφορίες 

για την αίτησή τους σε πραγματικό 

χρόνο. 

 

 

 

(β) Καθοδήγηση προς υποψηφίους 

 

Η καθοδήγηση που παρέχεται από τη  διαχειρισ-

τική αρχή (ή συχνότερα, από τον ενδιάμεσο 

φορέα) στους υποψηφίους αποτελεί μια 

σημαντική μεταβλητή που καθορίζει τη συνολική 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών επιλογής. 

Θα πρέπει: 

 

 Να ενισχυθεί η καθοδήγηση προς τους 

υποψήφιους με την παροχή διαβουλεύ-

σεων και άμεσων απαντήσεων σχετικά με 

τις ευκαιρίες για λήψη χρηματοδότησης 

 Να παρέχονται διαδικτυακά εργαλεία 

στους υποψήφιους, όπως εργαλεία αυτο-

αξιολόγησης, με σαφείς και ακριβείς 

οδηγίες και έντυπα για το πώς μπορεί να 

γίνει αυτό. 

 

(γ) Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προετοιμάσουν τις 

αιτήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

υποβολής προτάσεων έργων. Ο αριθμός 

και το περιεχόμενο των εγγράφων που 

απαιτούνται ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με 

τον τύπο του έργου, το αντικείμενο και τις 

ιδιαιτερότητες του Κράτους-Μέλους/ διαχειρισ-

τικής αρχής. Ανάλογα με τις καθορισμένες 

διαδικασίες και το επίπεδο των υπηρεσιών 

eGovernment στο Κράτος Μέλος, οι υποψήφιοι 

θα υποβάλουν την αίτηση ταχυδρομικά, 

ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως. Πολλοί 

υποψήφιοι χρησιμοποιούν εξωτερικούς 

συμβούλους για την προετοιμασία των αιτήσεών 

τους (σχεδόν 90% σε κάποια Κράτη Μέλη).  
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(δ) Αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή έργων 

 

Ανάλογα με το αν η προκήρυξη υποβολής 

προγράμματος είναι μόνιμη ή προσωρινή, οι 

αιτήσεις αξιολογούνται συνεχώς ή μετά τη λήξη 

της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. 

Η αξιολόγηση τελείται τυπικά από τη 

διαχειριστική αρχή/τον ενδιάμεσο φορέα, ενίοτε 

υποβοηθούμενοι από έναν ή περισσότερους 

εξωτερικούς αξιολογητές. Θα πρέπει: 

 

 Να μειωθούν τα διοικητικά έξοδα με τον 

περιορισμό του αριθμού των συμβούλων 

αξιολόγησης στο ελάχιστο απαραίτητο 

και να καθοριστούν κανόνες για την 

πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων 

μεταξύ των εξωτερικών αξιολογητών. 

 Να αυξηθεί η διαφάνεια μέσω της 

δημοσίευσης των ευθυνών των φορέων 

επιλογής, των ονομάτων των 

αξιολογητών και των μελών των φορέων 

επιλογής, των αναφορών αξιολόγησης 

και των πλήρη αποτελεσμάτων των 

αξιολογήσεων, και με την ενημέρωση των 

ανεπιτυχών υποψηφίων για τους λόγους 

της απόρριψης. 

 Να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος μεταξύ της 

υποβολής της αίτησης του έργου και της 

απόφασης περί χρηματοδότησης π.χ. με 

τον καθορισμό δεσμευτικών προθεσμιών. 

 Να τεθεί σε εφαρμογή μια προσβάσιμη 

διαδικασία προσφυγής για τους 

υποψήφιους. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge

ner/studies/pdf/selection/selection_process.pdf 

 

 

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

τη νεολαία ζητά να δοθεί κορυφαία 

προτεραιότητα στην απασχόληση και 

στην κοινωνική ένταξη 

 

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

νεολαία που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (10 

Σεπτεμβρίου τ.ε.) ζητά να καταστούν η 

απασχόληση των νέων, η κοινωνική ένταξη, η 

υγεία και η ευημερία των νέων βασικές 

προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής για 

τη νεολαία. Στην έκθεση, που καταρτίζεται κάθε 

τρία έτη από την Επιτροπή, υπογραμμίζεται ότι 

η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν 

μεγαλύτερες προσπάθειες για την υποστήριξη 

των νέων, οι οποίοι υφίστανται σε μεγαλύτερο 

βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.   

 

Η ανεργία των νέων της ηλικιακής ομάδας 15-24 

ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 50% 

από την έναρξη της κρίσης, από ένα μέσο όρο 

15% τον Φεβρουάριο του 2008 σε 22,5% τον 

Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Τα τελευταία 

στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat δείχνουν ότι 

τα υψηλότερα ποσοστά αφορούν την Ελλάδα 

(53,8%) και την Ισπανία (52,9%). Σε όλη την ΕΕ, 

πάνω από το 30% των άνεργων νέων ήταν 

άνεργοι για περισσότερο από ένα έτος.  

 

Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις ελπίδας στον 

ορίζοντα: η έκθεση διαπιστώνει ότι όλα σχεδόν 

τα κράτη μέλη υλοποιούν τη στρατηγική της ΕΕ 

για τη νεολαία, η οποία αποσκοπεί στο να 

δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες 

ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει την 

ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική 

ένταξη και την αλληλεγγύη.  
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Η έκθεση του 2012 περιλαμβάνει μια σύνοψη του 

τρόπου με τον οποίο η στρατηγική της ΕΕ για τη 

νεολαία έχει εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο και 

σε επίπεδο ΕΕ από το 2010 και μια ολοκληρω-

μένη ανάλυση της κατάστασης που αντιμε-

τωπίζουν οι νέοι. Η έκθεση βασίζεται σε 

στοιχεία που έχουν διαβιβάσει τα κράτη μέλη, 

κυβερνητικοί φορείς και υπουργεία, καθώς και 

σε διαβουλεύσεις με τους νέους. Οι υποψήφιες 

χώρες και οι χώρες ΕΖΕΣ συμμετείχαν επίσης 

στην έκθεση σε εθελοντική βάση.  

Από την προηγούμενη έκθεση του 2009, τα κράτη 

μέλη έχουν ενισχύσει τις πρωτοβουλίες για την 

εκπαίδευση, την απασχόληση και την 

επιχειρηματικότητα που απευθύνονται στους 

νέους. Τα επίπεδα συμμετοχής της νεολαίας σε 

συλλόγους και κοινωνικά κινήματα έχουν 

παραμείνει υψηλά.  

Το Erasmus για όλους, το προτεινόμενο νέο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεο-

λαίας για την περίοδο 2014-2020, θα βρίσκεται 

στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της ΕΕ για 

τη νεολαία. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει 

σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης, που θα 

δίνει τη δυνατότητα σε έως 5 εκατομμύρια 

άτομα να λαμβάνουν επιχορηγήσεις της ΕΕ για 

σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία στο 

εξωτερικό – αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε 

σύγκριση με τον σημερινό στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων 2007-2013.  

 

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία είναι συμ-

πληρωματική της εμβληματικής πρωτοβουλίας  

‘Νεολαία σε κίνηση’ της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η 

στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία ασχολείται με 

τις ανάγκες και τις ευκαιρίες των νέων σε οκτώ 

τομείς δράσης:  

 Eκπαίδευση και κατάρτιση 

 Απασχόληση και επιχειρηματικότητα 

 Κοινωνική ένταξη 

 Υγεία και ευεξία 

 Εθελοντισμός 

 Συμμετοχή 

 Πολιτισμός και δημιουργικότητα 

 Οι νέοι και ο κόσμος 

Στον πυρήνα των συστάσεων ανά χώρα, που 

εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο, 

βρίσκονται μέτρα για την αντιμετώπιση της 

ανεργίας των νέων και των συναφών 

προβλημάτων. Η δέσμη της Επιτροπής για την 

απασχόληση (Απρίλιος 2012) υπογραμμίζει την 

ανάγκη για επικέντρωση των κρατών μελών στη 

δημιουργία απασχόλησης και στην ανάπτυξη, 

και όχι μόνο στη λήψη μέτρων λιτότητας. Για να 

διευκολυνθεί περαιτέρω η κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού, η Επιτροπή σκοπεύει να 

αναπτύξει τη διαδικτυακή της πύλη EURES, η 

οποία εξισορροπεί την προσφορά εργασίας με 

τη ζήτηση σε διασυνοριακό επίπεδο. Μέχρι τα 

τέλη του έτους, η Επιτροπή θα παρουσιάσει 

πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με 

τις «εγγυήσεις για τους νέους».  
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http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youthonthemove/
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
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Σκοπός της σύστασης θα είναι να εξασφαλί-

ζεται ότι όλοι οι νέοι, τέσσερις μήνες μετά την 

αποφοίτηση από το σχολείο, είτε εργάζονται 

είτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση. 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα ξεκινήσει 

διαβούλευση με τους εργοδότες και τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις όσον αφορά ένα 

πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής 

άσκησης. 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να 

αξιοποιήσουν καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο για την υποστήριξη της δημιουργίας 

θέσεων απασχόλησης, ενώ ομάδες δράσης της 

Επιτροπής βοηθούν οκτώ κράτη μέλη (Ελλάδα, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 

Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία) που έχουν τα 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων. 

Οι ομάδες έχουν βοηθήσει αυτές τις χώρες στην 

ανακατανομή των κονδυλίων από τα 

διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ συνολικού ύψους 

περίπου 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τα οποία 

θα δοθεί υποστήριξη σε περισσότερους από 

460.000 νέους. 

Η Επιτροπή καταβάλλει επίσης προσπάθειες για 

την άρση των εμποδίων που συναντούν οι 

πολίτες της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με το δικαίωμα 

ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ, μεταξύ 

άλλων, για εθελοντισμό, σπουδές ή εργασία. 

Οι προτεραιότητες και οι συστάσεις της 

στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 

υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Νεολαία σε 

δράση, το οποίο χρηματοδοτεί ευκαιρίες 

μάθησης στο εξωτερικό για νέους, οργανωτές 

δραστηριοτήτων για νέους και οργανώσεις νέων.  

 

Σύμφωνα με τη στρατηγική, το πρόγραμμα 

προωθεί την ιδιότητα του πολίτη και την 

αλληλεγγύη μεταξύ των νέων και τους παρέχει 

τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες μέσω 

της εργασίας των νέων, του εθελοντισμού και 

της συμμετοχής στα κοινά. Στο πρόγραμμα 

συμμετείχαν περίπου 185.000 άτομα το 2011, σε 

σύγκριση με τους 111.000 συμμετέχοντες το έτος 

θέσπισής του, το 2007. 

Οι προσπάθειες για ενίσχυση της απασχολησι-

μότητας, της μαθησιακής κινητικότητας και της 

συμμετοχής των νέων υποστηρίζονται από το 

τρέχον πρόγραμμα Διά βίου μάθησης, συμπερι-

λαμβανομένων των προγραμμάτων Erasmus και 

Leonardo da Vinci. Κατά την περίοδο 2012-2013, 

η Επιτροπή θα παρέχει χρηματοδοτική υποστή-

ριξη για 280.000 τοποθετήσεις σε θέσεις εργα-

σίας μέσω αυτών των προγραμμάτων για φοι-

τητές επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης, στο πλαίσιο της εκστρατείας της «We 

Mean Business». 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/youth/news/20120910_en.htm 

 

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων 

 

Μια νέα έκθεση που αναφέρεται στον τρόπο με 

τον οποίο τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τα 

αστικά τους απόβλητα αποκαλύπτει την ύπαρξη 

εντυπωσιακών διαφορών ανά την ΕΕ. Στην 

έκθεση κατατάσσονται τα 27 κράτη μέλη με 

γνώμονα 18 κριτήρια, αξιολογούνται μάλιστα με 

πράσινες, πορτοκαλί και κόκκινες σημαίες σε 

τομείς όπως η συνολική ποσότητα των  
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http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/379&type=HTML
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/379&type=HTML
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Η ισχυρή εξάρτηση από την υγειονομική ταφή 

σημαίνει ότι σημειώνεται συστηματικά υστέρηση 

αξιοποίησης καλύτερων επιλογών διαχείρισης 

αποβλήτων, όπως η επαναχρησιμοποίηση και η 

ανακύκλωση. Επομένως, οι προοπτικές είναι 

δυσοίωνες. 

Αντίθετα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η 

Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία 

διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα 

αποκομιδής αποβλήτων και κατευθύνουν στους 

ΧΥΤΑ ποσοστό μικρότερο από το 5% των 

απορριμμάτων τους. Διαθέτουν καλώς 

αναπτυγμένα συστήματα ανακύκλωσης, επαρκή 

δυναμικότητα επεξεργασίας και παρουσιάζουν 

καλές επιδόσεις ως προς τα βιοαποδομήσιμα 

απόβλητα. Στην τυπική περίπτωση, συνδυάζουν 

νομικά, διοικητικά και οικονομικά μέσα για 

αποτελεσματική άσκηση των εθνικών πολιτικών 

διαχείρισης αποβλήτων. 

Σε ορισμένα κράτη μέλη, η απεξάρτηση από την 

υγειονομική ταφή σημείωσε ταχεία πρόοδο ώστε 

αυτή πρακτικώς να έχει εξαλειφθεί. Ακόμη όμως 

και εκείνα τα οποία παρουσιάζουν τις 

καλύτερες επιδόσεις αντιμετωπίζουν ορισμένες 

προκλήσεις όπως η ενίσχυση της πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων και η πλεονάζουσα 

δυναμικότητα στον τομέα της αποτέφρωσης, 

που μπορεί να εμποδίζουν την ανακύκλωση και 

απαιτούν εισαγωγές αποβλήτων για την 

τροφοδότηση των μονάδων αποτέφρωσης. 

Στην έκθεση κατατάσσονται τα 27 κράτη μέλη με 

γνώμονα 18 κριτήρια, αξιολογούνται μάλιστα με 

πράσινες, πορτοκαλί και κόκκινες σημαίες σε 

τομείς όπως η συνολική ποσότητα των  

αποβλήτων που ανακυκλώνονται, η τιμολόγηση 

της διάθεσης απορριμμάτων και οι παραβάσεις 

της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο προκύπτων 

πίνακας βαθμολογίας αποτελεί μέρος μιας υπό 

εκπόνηση μελέτης που θα βοηθήσει τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο 

πεδίο της διαχείρισης των αποβλήτων. 

Κορυφαία κράτη του πίνακα είναι η Αυστρία, το 

Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και 

η Σουηδία, στα οποία έχουν δοθεί το πολύ 2 

κόκκινες σημαίες. Η εικόνα είναι όμως 

αντίστροφη στο άλλο άκρο της κλίμακας, στο 

οποίο οι πράσινες σημαίες σπανίζουν.  

Τα κράτη μέλη όπου παρουσιάζονται τα 

μεγαλύτερα κενά στην εφαρμογή της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι η Βουλγαρία, η 

Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η 

Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Λετονία, η 

Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία. 

Οι αδυναμίες περιλαμβάνουν ανεπαρκείς ή 

ανύπαρκτες πολιτικές πρόληψης της 

δημιουργίας αποβλήτων, έλλειψη κινήτρων για 

να μην οδηγούνται τα απόβλητα στους ΧΥΤΑ και 

ανεπαρκή υποδομή επεξεργασίας αποβλήτων. 
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Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, 

εκτιμάται ότι η πλήρης εφαρμογή της ενωσιακής 

νομοθεσίας για τα απόβλητα θα εξοικονομούσε 

ποσό 72 δισ. € κατ' έτος, θα αύξανε τον ετήσιο 

κύκλο εργασιών του ενωσιακού τομέα διαχεί-

ρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης κατά 42 

δισ.€ και θα δημιουργούσε περισσότερες από 

400.000 θέσεις εργασίας το 2020. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/p

df/Screening_report.pdf 

 

Έκθεση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Δήμων και Περιφερειών για τα 

Οικονομικά των ΟΤΑ 

Σύμφωνα με στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης 

του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και 

Περιφερειών (CEMR) για τα οικονομικά των ΟΤΑ 

διαπιστώνεται ότι στο πρώτο μισό  του 2011 

υπήρξε μια σχετική κοινωνική και οικονομική 

ανάκαμψη και αξιόλογες προσπάθειες των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών να  

 

συγκρατήσουν τις δαπάνες τους. Ωστόσο, σε 

αρκετές περιπτώσεις ΟΤΑ ή χωρών οι συνθήκες 

επιδεινώθηκαν. Μεταξύ άλλων, η έκθεση 

εξετάζει επίσης ζητήματα όπως η εδαφική και η 

θεσμική αναδιοργάνωση στην Ευρώπη, η 

μεταφορά αρμοδιοτήτων, οι πρόσφατες 

μεταρρυθμίσεις στα οικονομικά των ΟΤΑ κ.α. 

Πληροφορίες: 
http://www.ccre.org/docs/Note_CCRE_Dexia_EN.pdf 

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί την παρούσα έκθεση 

για να συντάξει χάρτες πορείας για τα δέκα 

κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις. Οι 

χάρτες πορείας θα συζητηθούν με τις εθνικές 

αρχές σε διμερείς συσκέψεις εργασίας το 

φθινόπωρο. Οι χάρτες πορείας θα βοηθήσουν 

την εξάπλωση βέλτιστων πρακτικών και θα 

περιλαμβάνουν προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες 

ανάγκες συστάσεις για τον τρόπο κατά τον 

οποίο πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση 

αποβλήτων με τη χρήση οικονομικών, νομικών 

και διοικητικών εργαλείων, όπως και των 

διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. 

Η Επιτροπή επιζητεί να χρησιμοποιήσει τα 

διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

μεγαλύτερη επικέντρωση στους στόχους της 

πολιτικής αποβλήτων της ΕΕ. Με το 

προτεινόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

(MFF) 2014-2020 θα διασφαλιστεί ότι τα 

χρήματα της ΕΕ επενδύονται μόνο σε έργα 

διαχείρισης αποβλήτων εάν εκ των προτέρων 

πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ 

των οποίων η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης 

αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για 

τα απόβλητα και με ιεράρχηση των τρόπων 

διαχείρισης αποβλήτων, στα οποία ευνοείται η 

πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η 

ανακύκλωση, έναντι της αποτέφρωσης με 

ανάκτηση ενέργειας, ως λύση δε έσχατης 

ανάγκης να χρησιμοποιείται η υγειονομική ταφή 

ή η αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας. 
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Τα Οικονομικά Εργαλεία υποστήριξης 

των Περιφερειών 

Η φθινοπωρινή έκδοση του περιοδικού 

PANORAMA της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής είναι αφιερωμένη στα οικονομικά 

εργαλεία υποστήριξης των ευρωπαϊκών 

περιφερειών, αναδεικνύοντας βέλτιστες 

πρακτικές από έργα σε Ηνωμένο Βασίλειο, 

Σουηδία, Πολωνία και Εσθονία. Εν προκειμένω, 

αναλύεται η υποστήριξη που δίνεται από τις 

κοινοτικές πρωτοβουλίες JEREMIE, JASMINE και 

 

JESSICA. Στα υπόλοιπα θέματα του περιοδικού 

ξεχωρίζει η συνέντευξη του τέως προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.Jacques Delors, ο 

οποίος παρουσιάζει τις θέσεις του για την 

οικονομική κρίση και την ιστορία της πολιτικής 

συνοχής της ΕΕ αλλά και το όραμά του για τις 

μελλοντικές επενδύσεις στις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

οι θέσεις της Κυπριακής Προεδρίας σε σχέση με 

το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag43/mag43_en.pdf 

Η πρώτη οικολογική γειτονιά της 

Κοπεγχάγης 

Το υπουργείο περιβάλλοντος της Δανίας 

παρουσίασε πρόσφατα την πρώτη πράσινη 

γειτονιά στην Κοπεγχάγη. Πρόκειται για το 

αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου αστικού 

αναπτυξιακού έργου που αναδεικνύει τον τρόπο 

με τον οποίο η Κοπεγχάγη μπορεί να 

διαχειριστεί τους υδάτινους πόρους της με 

φυσικό και αποδοτικό τρόπο. 

 

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την 

αρχιτεκτονική εταιρεία TREDJE NATUR με σκοπό 

να προωθήσει λύσεις για την προσαρμογή των 

σύγχρονων πόλεων στις συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, έχει 

προβλεφθεί η συγκράτηση του βρόχινου νερού σε 

ειδικούς χώρους, ασκώντας, έτσι, μικρότερη 

πίεση στο αποχετευτικό σύστημα, αλλά 

παράλληλα, εξυπηρετώντας το πότισμα 

εκατοντάδων ειδών φυτών. Επίσης, μονοπάτια 

για ποδήλατα, υδάτινοι πύργοι, πράσινες στέγες 

και κανάλια που οδηγούν το νερό στο λιμάνι 

συμβάλουν στη μεγαλύτερη βιολογική 

πολυμορφία της πόλης. Η δημοτική αρχή της 

πόλης φιλοδοξεί με αυτόν τον τρόπο να 

μεταμορφώσει μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά 

σε παράδειγμα περιοχής όπου εφαρμόζονται 

τεχνολογίες για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή. 

Πληροφορίες: 

http://worldlandscapearchitect.com/first-climate-

adapted-neighborhood-copenhagen-denmark-tredje-

natur/#.UD5xUkTytpi 



Διεθνή Θέματα  

 

Η Εταιρεία IBM επενδύει στο  

Μέλλον των Αφρικανικών Πόλεων 

Η Κένυα, και εν προκειμένω το Ναϊρόμπι, θα 

αποτελέσει τον τέταρτο σταθμό της ΙΒΜ, μετά 

την Ιρλανδία, την Αυστραλία και τη Βραζιλία, 

στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα 

δίκτυο ερευνητικών εργαστηρίων σε 

παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας, με αυτόν 

τον τρόπο, ευκαιρίες και προκλήσεις. 

 

Σκοπός του εργαστηρίου στο Ναϊρόμπι είναι η 

δημιουργία δεξιοτήτων στον γηγενή πληθυσμό. 

Πιο συγκεκριμένα, η IBM σχεδιάζει να 

δημιουργήσει ένα εργαστήριο όπου θα 

απασχολούνται περίπου 50 ερευνητές μέσα 

στα επόμενα πέντε χρόνια. Το εργαστήριο θα 

αποτελέσει το κέντρο συγκέντρωσης 

ερευνητών από ολόκληρη την Αφρική, οι οποίοι 

θα συνεργαστούν με στελέχη της εταιρείας 

αφενός για να μην εγκαταλείψουν τη χώρα 

τους για το δυτικό κόσμο και αφετέρου για να 

συμβάλουν στην εκπαίδευση των Αφρικανών 

σε καινοτόμες εφαρμογές. Η Αφρική διαθέτει 

52 πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός 

εκατομμυρίου κατοίκων η καθεμιά. Η 

διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι μετα-

φορές αποτελούν βασικές προτεραιότητες. 

 

 

Ήδη από το 2006 η ΙΒΜ είχε ανοίξει γραφεία σε 

άλλα τέσσερα αφρικανικά κράτη: τη Νότιο Αφρική, 

το Μαρόκο, την Τυνησία και την Αίγυπτο. Σήμερα οι 

δραστηριότητές της καλύπτουν 20 και πλέον 

αφρικανικά κράτη. Οι σημαντικότερες συμφωνίες 

της αφορούν την κινητή τηλεφωνία, την προμήθεια 

υπηρεσιών λογισμικού και διαχείρισης δεδομένων. 

Πληροφορίες: 

http://bits.blogs.nytimes.com/2012/08/13/i-b-m-

adds-africa-to-its-growing-global-research-network/ 

Εγχειρίδιο για Ανθεκτικές Πόλεις 

 

Το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του 

κινδύνου φυσικών καταστροφών δημοσίευσε 

πρόσφατα σχετικό εγχειρίδιο για τους επικεφαλής 

των τοπικών αρχών. Πρόκειται ουσιαστικά για τη 

 

  

 

συνεισφορά του οργανισμού στην παγκόσμια 

εκστρατεία για να γίνουν οι πόλεις ανθεκτικές 

(2012-2015). Το εν λόγω εγχειρίδιο περιέχει 

στρατηγικές, δράσεις και προσφέρει βέλτιστες 

πρακτικές και εργαλεία που ήδη εφαρμόζονται σε 

διαφορετικές πόλεις. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/26462 

 

 

 
26       

11/2012       
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
   

   

Τεύχος 29       



Σε πρώτη φάση μέχρι το 2016, προτείνεται η 

σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτικών τελών 

χρήσης των υποδομών για τα βαρέα φορτηγά 

οχήματα. Επιπλέον, πρέπει να αξιολογηθεί κατά 

πόσον τα υπάρχοντα συστήματα οδικών τελών 

για τα αυτοκίνητα συμβαδίζουν με τις Συνθήκες 

της ΕΕ και να εκπονηθούν κατευθυντήριες 

γραμμές για την εφαρμογή της ενσωμάτωσης 

του εξωτερικού κόστους σε όλα τα οχήματα. Στη 

δεύτερη φάση, 2016 – 2020, στη Λευκή Βίβλο 

προβλέπεται πέραν της υποχρεωτικής 

ανάκτησης του κόστους των υποδομών (του 

κόστους φθοράς) πλήρης και υποχρεωτική 

ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους για τα 

βαρέα φορτηγά οχήματα, με δυνατότητα 

επέκτασής της σε όλα τα οχήματα.  

Η παρούσα διαβούλευση αποβλέπει στη συλλογή 

απόψεων σχετικά με την εν λόγω πολιτική 

επιβολής οδικών τελών, όπως αναπτύχθηκε στη 

Λευκή Βίβλο. 

Προθεσμία: 4 Νοεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/

2012-11-04-roadcharging_en.htm 

Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω των νέων 

τεχνολογιών  

Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι η 

διερεύνηση της ανάγκης για κοινοτική δράση με 

σκοπό την προώθηση των Ελεύθερων 

Εκπαιδευτικών Πόρων και των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να 

παρουσιάσει μια Ανακοίνωση για τον 

προσδιορισμό των δεξιοτήτων και την ενίσχυση 

της ποιότητας, της ποσότητας και της 

συνάφειας της προσφοράς δεξιοτήτων για 

καλύτερα οικονομικά και κοινωνικά 

αποτελέσματα. 

Προθεσμία: 13 Νοεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult

/open_en.htm 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Επιβολή τελών χρήσης  

των οδικών υποδομών 

 

Γενικός στόχος της πολιτικής μεταφορών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτέθηκε στη Λευκή 

Βίβλο (2011) για τις μεταφορές είναι «να 

συμβάλει στη δημιουργία ενός συστήματος που 

θα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή οικονομική 

πρόοδο, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και 

θα προσφέρει υπηρεσίες κινητικότητας υψηλής 

ποιότητας, ενώ θα χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικότερα τους πόρους» . Στην 

πράξη, οι χρήστες του συστήματος μεταφορών 

πρέπει, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιούν τις 

υποδομές κατά τον καλύτερο τρόπο και να 

μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο 

περιβάλλον. Η ορθή τιμολόγηση, στην οποία 

εφαρμόζονται οι αρχές «ο χρήστης πληρώνει» 

και «ο ρυπαίνων πληρώνει», είναι ένας από 

τους τρόπους για να συνειδητοποιούν οι 

χρήστες του δικτύου μεταφορών τις συνέπειες 

των επιλογών μετακίνησής τους. Στη Λευκή 

Βίβλο δηλώνεται η πρόθεση της Επιτροπής να 

προτείνει υποχρεωτικά μέτρα για να επιτευχθεί 

μέχρι το 2020 η ενσωμάτωση του κύριου 

εξωτερικού κόστους των μεταφορών που 

προκύπτει από το θόρυβο, την τοπική ρύπανση 

και τον κυκλοφοριακό φόρτο. Προς το σκοπό 

αυτό απαιτείται, μεταξύ άλλων, αναδιάρθρωση 

των οδικών τελών. 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

Using EU Structural and Cohesion Funds Effectively 

in Public-Private Partnerships (PPP) - Challenges 

and Opportunities 

Ημερομηνία: 13-14 Νοεμβρίου 2012 

Τόπος: Βρυξέλλες 
Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4918 

 

Managing Communication and Intercultural 

Challenges in the EU - European Negotiations II 

Ημερομηνία: 14-15 Νοεμβρίου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4950 

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical 

Guide 

Ημερομηνία: 14-16 Νοεμβρίου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4883 

 

Improving Member States Asylum Systems and 

Defining Good Practices 

Ημερομηνία: 15-16 Νοεμβρίου 2012 
Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5118 
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How to Develop a Convincing Project Strategy for EU 

Funding: Do's and Don'ts for Local and Regional 

Actors 

Ημερομηνία: 19-21 Νοεμβρίου 2012 
Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4970 

 

Delivering Better Results and Making Greater Use of 

Simplification in Structural Funds  

Ημερομηνία: 22-23 Νοεμβρίου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5011 

 

Understanding EU Decision-Making: Principles, 

Procedures, Practice 

Ημερομηνία: 29-30 Νοεμβρίου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 
Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4825 

 

Using EU Research & Development and Innovation 

Funds: Programmes and Projects 

Ημερομηνία: 29-30 Νοεμβρίου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5012 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Προγράμματα Επιμόρφωσης 

Β΄ Εξαμήνου 2012) 
 

 
 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και 

συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης 

Ημερομηνίες/Τόπος:: 17-19 Οκτωβρίου 2012 

                                   10-12 Δεκεμβρίου 2012 
                                     (Αθήνα) 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com

_wrapper&Itemid=403 

 

Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

Ημερομηνίες/Τόπος:  8-10 Οκτωβρίου 2012   

                                  (Θεσσαλονίκη) 

           22-24 Οκτωβρίου 2012 

                                  (Αθήνα) 

                                  12-14 Νοεμβρίου 2012   

                                  (Θεσσαλονίκη) 

                                  28-30 Νοεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                  10-12 Δεκεμβρίου 2012   

                                  (Ηράκλειο) 

 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com

_wrapper&Itemid=403 
 

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

Ημερομηνίες/Τόπος:  1-5 Οκτωβρίου 2012 

                                  (Θεσσαλονίκη) 

                                  15-19 Οκτωβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                  26-30 Νοεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                  3-7 Δεκεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_

wrapper&Itemid=403 

 

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

Ημερομηνίες/Τόπος:  19-23 Νοεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                  10-14 Δεκεμβρίου 2012   

                                  (Θεσσαλονίκη) 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_

wrapper&Itemid=403 

 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό 

Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος 

Ημερομηνίες/Τόπος:  5-11 Νοεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                  10-13 Δεκεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_

wrapper&Itemid=403 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
 

Eco-Cities. A Planning Guide 

 

 
 

Σελ.620 
Zhifeng Yang (επιμ.) 

Εκδ. Techne Press 

 

Tο ανωτέρω εγχειρίδιο προσφέρει στον 

αναγνώστη μια επισκόπηση των δομών των 

αστικών οικοσυστημάτων, των λειτουργιών και 

των αλλαγών, ενώ πραγματεύεται τρόπους 

επιτυχούς σχεδιασμού οικολογικών πόλεων. 

Παράλληλα, προσθέτει μια νέα διάσταση στην 

κατανόηση και εφαρμογή της έννοιας ‘αστική 

αειφορία’, εξετάζοντας τις κοινωνικές και 

βιογεωφυσικές διαδικασίες καθώς και πρακτικές 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Το εν λόγω βιβλίο 

καλύπτει το συνολικό αστικό μεταβολισμό, 

συμβάλλοντας στη θεωρητική και πρακτική 

τεκμηρίωση του θέματος, συνιστώντας χρήσιμο 

εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για το 

πρόβλημα της γοργής αστικοποίησης. 

  
 

Ο Τεχνολογικός Χαρακτήρας της Πόλης. 

Νεοτερικότητα και Αστική ζωή στην 

Ευρώπη 

 

 

 
 

Σελ.630 

Μ. Hard, T. Misa (επιμ.) 

Εκδ. University Studio Press 

 

Τα κείμενα του βιβλίου διερευνούν την τεχνολογική 

διάσταση των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων 

και περιγράφουν με τρόπο γλαφυρό τις 

σπουδαιότερες αλλαγές που συντελέστηκαν στον 

αστικό χώρο τα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια. 

Η ευρωπαϊκή πόλη αναδεικνύεται έτσι ως ένα 

σύνθετο και περίπλοκο (complex) προϊόν, του 

οποίου η δομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

τεχνολογία. Το βιβλίο περιλαμβάνει μελέτες στη 

Βόρεια, Νότια, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, ενώ 

ταυτόχρονα πραγματεύεται την εικόνα των 

πόλεων τόσο στην περιφέρεια της Ευρώπης, όπως 

στην Τουρκία, όσο και στις ΗΠΑ. Συγκεντρώνει 

δοκίμια κορυφαίων ειδικών από οκτώ 

διαφορετικές χώρες αλλά και έναν πλούτο 

εικόνων, πολλές από τις οποίες είναι σπάνιες και 

δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν. 
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http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Zhifeng%20Yang&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Publisher&ty=1&aid=6&av=University%20Studio%20Press


 

 

 

Ε λλην ική

 

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
 

 
 

Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης  

Τηλ: 210 3744975 

Ε-mail: international@ypes.gr 

       a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την   

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
 
 

   

 

 

 
 


