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του Συμβουλίου της Ευρώπης 

 Τα Βραβεία των Καινοτόμων 

Πόλεων και Περιφερειών 
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 Τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία 

για την Περιφερειακή Πολιτική 
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Παγκόσμιο Επίπεδο 

 Μελέτη για τις Έξυπνες Πόλεις 
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Ελληνική

1. Διευρωπαϊκό Δίκτυο Ενέργειας  

(TEN-E) 2013 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Γενική Διεύθυνση Ενέργειας 

δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με 

σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθοριστεί 

στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για επιχορηγήσεις στο 

πεδίο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας για το 

2013. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2013 για τις 

επιδοτήσεις στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων 

Ενέργειας -υποδομές στον ενεργειακό τομέα- έχει ως 

στόχο να ενθαρρύνει την αποτελεσματική λειτουργία 

και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, να ενισχύσει την 

ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των 

προμηθευτών ενέργειας και των ενεργειακών 

διαδρομών, να προωθήσει την ανάπτυξη και να 

μειώσει τη απομόνωση των μειονεκτούντων περιοχών, 

να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην 

προστασία του περιβάλλοντος, με τη χρήση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Ο γενικός στόχος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας  
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 Από ένα ή (από κοινού) περισσότερες δημόσιες 

ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς με τη 

συναίνεση του κράτους μέλους (-ών) που 

σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω σχέδιο,  

 Από ένα ή (από κοινού), περισσότερους διεθνείς 

οργανισμούς με τη συναίνεση όλων των κρατών 

μελών έχουν άμεση σχέση με το εν λόγω σχέδιο,  

 Από μια Κοινή Επιχείρηση με τη συμφωνία όλων 

των κρατών μελών που έχουν άμεση σχέση με 

το εν λόγω σχέδιο. 

Το ανώτατο ποσό που διατίθεται για το 2013 στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων είναι 22.200.000 ευρώ. 

Προθεσμία: 8 Μαρτίου 2013 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/20130

308_ten_e_en.htm 

2. 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των 

Περιφερειών και 

των Πόλεων (OPEN DAYS 2013) 

 

Οι εκδηλώσεις «OPEN DAYS» έχουν καθιερωθεί ως η 

σημαντικότερη ετήσια ευρωπαϊκή συνάντηση 

περιφερειακών και τοπικών αρχών. Υπό την αιγίδα 

της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, στις φετινές εκδηλώσεις προβλέπεται να 

συμμετάσχουν πάνω από 220 περιφερειακές και 

τοπικές αρχές. Ενόψει της υιοθέτησης του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου, των νέων κανονισμών των 

διαρθρωτικών ταμείων και της διαπραγμάτευσης για 

τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης, στόχος των 

εκδηλώσεων είναι να δοθεί η ευκαιρία στις 

περιφερειακές και τοπικές αρχές να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για τα νέα εργαλεία της πολιτικής 

συνοχής, να προβάλουν τις ορθές πρακτικές που  

 

 

 

είναι να δημιουργήσει μια πιο ευρεία και 

ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ενέργειας στην 

ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο καθώς 

επίσης να προωθήσει την ασφάλεια στην 

προσφορά/παροχή ενέργειας και στη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνεισφέροντας 

με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος που συμβάλλουν στην:  

 Ανάπτυξη του δικτύου για την ενίσχυση της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, μέσω 

της μείωση της απομόνωσης των 

μειονεκτούντων και νησιωτικών περιοχών 

της Κοινότητας.  

 Βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων του 

δικτύου και στην ολοκλήρωση της 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ιδίως όσον 

αφορά διασυνοριακά θέματα.  

 Ασφάλεια στον εφοδιασμό ενέργειας, στη 

διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού 

ενέργειας, ιδίως στις διασυνδέσεις με 

τρίτες χώρες.  

 Σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας.  

 Ασφάλεια, αξιοπιστία και 

διαλειτουργικότητα των διασυνδεδεμένων 

δικτύων.  

Οι επιλέξιμες προτάσεις θα πρέπει να 

υποβληθούν από έναν από τους παρακάτω 

υποψηφίους:  

 Από ένα ή (από κοινού) περισσότερα κράτη 

μέλη της Ε.Ε.,  
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   να παρουσιαστούν ως παραδείγματα 

 μακροπρόθεσμων συνεργασιών μεταξύ 

 εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών 

 και ερευνητικών ιδρυμάτων. 

3. Προκλήσεις και λύσεις: Βασικός στόχος 

αυτής της θεματικής προτεραιότητας είναι η 

παρουσίαση πρακτικών λύσεων σε κοινά 

περιφερειακά και τοπικά προβλήματα και οι 

προκλήσεις, όπως η ανεργία των νέων, η 

δημογραφική γήρανση, η διαχείριση των 

υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων, η 

υψηλή ενεργειακή κατανάλωση κ.α. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Διεύθυνση για την 

Περιφερειακή και την Αστική Πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Επιτροπή των 

Περιφερειών απευθύνουν πρόσκληση στις 

περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης να 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την ενεργό 

συμμετοχή στις εκδηλώσεις των Open Days είτε 

διοργανώνοντας ένα εργαστήριο για την παροχή 

πληροφόρησης, κατάρτισης, δικτύωσης και 

προώθησης συνεργασιών, είτε οργανώνοντας 

συζητήσεις για τα θέματα της νέας πολιτικής 

συνοχής και τις δυνητικές συνέργειες σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο με τη συμμετοχή ειδημόνων. 

Η ενεργός συμμετοχή των περιφερειών και των 

πόλεων γίνεται μέσα από τη σύσταση 

περιφερειακών συμπράξεων 5 έως 12 τοπικών ή 

περιφερειακών αρχών από τουλάχιστον τέσσερα 

κράτη μέλη.  

Προθεσμία: 6 Μαρτίου 2013 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od20

13/index.cfm 

 

 

εφαρμόζονται στην περιοχή τους, να ανταλλάξουν 

ιδέες για τις μελλοντικές προκλήσεις και να 

αναπτύξουν συνεργασίες με σκοπό την προώθηση 

της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις θα πραγματο-

ποιηθούν στις 7-10 Οκτωβρίου τ.ε., στις Βρυ-

ξέλλες, με θεματικό τίτλο: «Οι Περιφέρειες και οι 

Πόλεις της Ευρώπης απογειώνονται για το 2020» 

και θα περιλαμβάνουν 90-100 εργαστήρια, 

συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης με τη 

συμμετοχή 6.000 ενδιαφερομένων στο πλαίσιο 

τριών θεματικών προτεραιοτήτων:  

 

1. Η διαχείριση της αλλαγής, 2014-2020: Στα 

σχεδιαζόμενα εργαστήρια προβλέπεται η 

ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για 

την υλοποίηση των θεματικών προτε-

ραιοτήτων της νέας προγραμματικής 

περιόδου. Παράλληλα, θα γίνει ανταλλαγή 

εμπειριών και απόψεων για τα νέα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία της 

προσεχούς προγραμματικής περιόδου, τις 

στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για 

έξυπνη εξειδίκευση, την ολοκληρωμένη 

εδαφική επένδυση κ.α. 

2. Συνέργιες και συνεργασία: Τα εργαστήρια 

αυτής της θεματικής ενότητας επικεντρώ-

νονται στις δυνατότητες ανάπτυξης 

συνεργιών μεταξύ διαφορετικών εθνικών 

και περιφερειακών πολιτικών και χρηματο-

δοτικών μέσων. Αυτές οι συνέργειες δεν 

αφορούν μόνον τα διαρθρωτικά ταμεία 

αλλά και τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά 

ευρωπαϊκά προγράμματα. Προσεγγίσεις 

συνεργασίας όπως οι ΕΟΕΣ και οι 

Μακροπεριφέρειες θα μπορούσαν επίσης  

 

 
 3       



ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
   

   

Τεύχος 33       3/2013       

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 
 

 

 
 

Νέες υποδομές φροντίδας βρεφών και νηπίων 

στην Περιφέρεια Ηπείρου 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Θεσσαλίας- 

Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου" 

Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με 

τεκμηριωμένες ανάγκες, κατ εφαρμογή της ΚΥΑ 

"Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 

βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης 

φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις" (ΦΕΚ 

1519 /Β/4-12-2002). Οι προτάσεις που θα 

υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους 

ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και 

να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών 

δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι οι 

εξής: 

 

-Ειδικοί Στόχοι: η κάλυψη αναγκών σε υποδομές 

φροντίδας βρεφών και νηπίων με σκοπό την 

διευκόλυνση της πρόσβασης των 

γυναικών στην αγορά εργασίας. 

-Δείκτες Παρακολούθησης: 

 Αριθμός έργων τομέα Υγείας 

 Αριθμός νέων υποδομών φροντίδας 

παιδιών 

 Μεταβολή της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων στη γειτνιάζουσα περιοχή 

 

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της 

οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.peproe.gr. 

 

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), 

υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην  
 
 

 

 

παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που 

υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημέ-

νου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται. 

 

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας 

δικαιούχου. 

 

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού 

συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα 

έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που 

υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του 

άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει). 

 

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα 

λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. 

 

(vi)Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του 

έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά 

η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, 

(εφ' όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο). 

 

(vii) "Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής 

ενίσχυσης" βάσει των άρθρων 39 έως 41 του 

Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα 

υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 

όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/ 

2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων 

υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον 

η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση 

ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και 

αποστείλει στον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ-

ΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" την εν λόγω 

αίτηση εντός εύλογου διαστήματος από την 

ένταξη της πράξης. 

 

(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται 

απαραίτητα από τον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" 

ανάλογα με το είδος της πράξης  

 

Προθεσμία: 30/3/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2267 
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1. ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Βελτίωση της πρόσβασης στην 

ευρυζωνικότητα μέσω κοινών 

πρωτοβουλιών στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη (SIVA)  

(Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας 

'Νοτιοανατολική Ευρώπη', 2007-2013) 

 

Με κύριο στόχο την βελτίωση των ευρυζωνικών 

υπηρεσιών στους πολίτες, η ΠΕΔ Δυτικής 

Μακεδονίας ξεκινάει την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού έργου «SIVA», έχοντας το γενικότερο 

συντονισμό σε ένα εταιρικό σχήμα έντεκα (11) 

φορέων από την ΝΑ Ευρώπη (Molise Region 

(Ιταλία), Regional Authority Kyustendil (Βουλγαρία), 

Burgas Municipality (Βουλγαρία), Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κρήτης (Ελλάδα), Milano Metropoli 

Development Agency (Ιταλία), Vienna University of 

Technology (Αυστρία), University of Ljubljana 

(Σλοβενία), Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), Youth 

Entreprenaurial Service Foundation (ΠΓΔΜ) & 

Business Start-up Center Bar (Μαυροβούνιο). Εν 

προκειμένω, πρόκειται για το έργο με τίτλο 

«βελτίωση της πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα 

μέσω κοινών πρωτοβουλιών στην ΝΑ Ευρώπη», το 

οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος 

διακρατικής συνεργασίας ‘Νοτιοανατολική 

Ευρώπη’. 

 

 
 

 

 

Μεταξύ των βασικών στόχων του έργου SIVA 

ξεχωρίζουν οι εξής:  

(α) Η μείωση του χάσματος πρόσβασης στην 

ευρυζωνικότητα ανάμεσα στο κέντρο και στις 

απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. 

(β) Ο προσδιορισμός του ρόλου των 

περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 

υλοποίηση εφαρμογών Τηλεπικοινωνιών και 

Πληροφορικής. 

(γ) Η ανάπτυξη στρατηγικών και σεναρίων για 

τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών και 

των στρατηγικών ψηφιακής προσβασιμότητας 

στην ΝΑ Ευρώπη. 

(δ) Η επεξεργασία μιας στρατηγικής 

ευρυζωνικότητας για τη Δυτική Μακεδονία και 

η ωρίμανση στόχων και στρατηγικών ενόψει 

της νέας προγραμματικής περιόδου. 

Ανάμεσα στους ειδικούς στόχους του έργου 

SIVA περιλαμβάνονται οι εξής: 

(α) Στο τεχνικό επίπεδο: Μια online διεθνή 

πλατφόρμα παρακολούθησης της ευρυζωνικής 

εμπειρίας των πολιτών και των επιχειρήσεων 

στη ΝΑ Ευρώπη με εργαλεία γεωχωρικής 

ανάλυσης,  

(β) Στο επίπεδο των πολιτικών: Κοινές 

επεξεργασμένες προσεγγίσεις μείωσης του 

κόστους υποδομών δικτύων ευρυζωνικό-

τητας, μέσα από κοινά περιφερειακά σχέδια. 

(γ) Στο επίπεδο της χρηματοδότησης: Επεξερ-

γασία νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών και 

εταιρικότητας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα στις επενδύσεις ευρυζωνικότητας.  

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (10/2012-

9/2014), έχει συνολικό προϋπολογισμό 

1.545.338,00 €, ενώ ο προϋπολογισμός της 

ΠΕΔ ανέρχεται στα 272.305,00 €. 

Πληροφορίες: 

ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας 

Υπόψιν Δρ.Λευτέρη Τοπάλογλου 

Τηλ: 246126430 

Ε-mail: ltopaloglou@lga.gr 

 
 

 

 

mailto:ltopaloglou@lga.gr


 

 

Επικεφαλής- εταίρος του έργου είναι το 

Πολυτεχνείο της Βαλένθια και λοιποί εταίροι  η 

Κοινότητα Γκράνα και Μάϊρα από την Ιταλία, ο 

Δήμος Μπεναγκουασίλ από την Ισπανία, ο Δήμος 

της Πίζα από την Ιταλία, η Ένωση Δήμων της 

Μάλτας, το Πανεπιστήμιο του Αρμπετρέϋ από το 

Νταντή του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Δήμος του 

Ζάγκρεμπ από την Κροατία και ο Δήμος Σέτινιε 

από το Μαυροβούνιο.  Στο πλαίσιο του έργου 

E2STORMED, οι συμμετέχοντες πέντε Δήμοι και τα 

δύο Πανεπιστήμια θα συνεργαστούν για τη 

δημιουργία οδηγών – εργαλείων διαχείρισης των 

όμβριων υδάτων και την προώθηση τους σε 

περιφερειακό επίπεδο με απώτερο σκοπό την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των 

ρυπογόνων αερίων διοξειδίου του άνθρακα σε 

συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή πολιτική.  

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες, 

ενώ ο  προϋπολογισμός του φθάνει το 1.745.000 

ευρώ   εκ των οποίων 181.000 ευρώ αντιστοιχούν 

στο Δήμο Χερσονήσου. 

Το Πρόγραμμα «MED» είναι διακρατικό Πρόγραμ-

μα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Χρηματο-

δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο 

περιφερειακής πολιτικής. Συνεχίζει την παράδο-

ση των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συνεργασίας 

γνωστών ως Interreg. Με έναν προϋπολογισμό της 

τάξης των 250 εκ. € το Πρόγραμμα υλοποιεί έργα, 

που βασίζονται σε διακρατικές συνεργασίες και 

στόχο έχουν την ικανοποίηση των θεματικών 

προγραμματικών προτεραιοτήτων στο 

μεσογειακό χώρο. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Χερσονήσου 

Υπόψιν Δρ. Μαρία Συμεωνίδου,  

Τηλ: 2813404661 

E-mail: m.symeonidou@hersonisos.gr 
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2. Δήμος Χερσονήσου: 

«Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης 

στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης 

Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση 

των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες 

Μεσογειακές Πόλεις» (E2STORMED) 

(Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας 

Μεσογειακού Χώρου MED, 2007-2013) 

Εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Κοινή 

Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος Ευρω-

μεσογειακής Συνεργασίας MED, πρόταση με τον 

τίτλο  «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον 

Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων 

Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων 

σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις» (E2STORMED), η 

οποία κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2012 και στην 

οποία συμμετέχει ο Δήμος Χερσονήσου ως 

εταίρος.   

Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης νερού είναι συχνά 

οι μεγαλύτεροι καταναλωτές  ενέργειας στους 

Μεσογειακούς Δήμους και συγκεκριμένα για το 

Δήμο Χερσονήσου οι εγκαταστάσεις ύδρευσης – 

άρδευσης αντιπροσωπεύουν το 65% των 

εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα εκ 

μέρους των εγκαταστάσεων του Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στοιχεία από το Σχέδιο 

Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας του Δ. Χερσονήσου 

για το 2010).  Στον τομέα αυτό θα μπορούσε να 

εξοικονομηθεί σημαντική ενέργεια εάν υπήρχαν 

σε εφαρμογή Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης 

Όμβριων Υδάτων (Sustainable Drainage Systems – 

S.U.D.) τα οποία εφαρμόζονται με σκοπό την 

επαναχρησιμοποίηση των όμβριων υδάτων. 

 

 

 

 

 

tel:2813404661
mailto:m.symeonidou@hersonisos.gr
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1005511&srv=96


Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Εβδομάδα Οικολογίας (ECOWEEK):  

Πράσινη Αρχιτεκτονική  

και Αστική Καινοτομία 

 (Τελ Αβίβ, 3-8 Μαρτίου 2013) 

Η Εβδομάδα Οικολογίας (ECOWEEK) είναι μια 

ανεξάρτητη ΜΚΟ που συστήθηκε στη χώρα μας το 

2005 και δραστηριοποιείται σε 10 χώρες στην 

Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή με σκοπό την 

 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την 

προώθηση της αειφορίας, διοργανώνοντας από το 

2008 συνέδρια και εργαστήρια για νέους 

επαγγελματίες αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και 

μηχανικούς σε διάφορες πόλεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

Πληροφορίες: 

http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2013_ME

/about.html 

Περιφέρειες Ανανεώσιμης Ενέργειας 

 (Βερολίνο, 5 Μαρτίου 2013) 

 

Το ζήτημα της περιφερειακής ενεργειακής 

αυτάρκειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, κυρίως της βιοενέργειας, σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο με τη συνδρομή των δήμων 

και περιφερειών αποτελεί τον βασικό θεματικό 

άξονα του εν θέματι συνεδρίου που διοργανώνεται 

 

 

 
στο πλαίσιο σχετικού ερευνητικού έργου του 

Πανεπιστημίου του Φράϊμπουργκ, του Ιδρύματος 

για την Οικολογική Οικονομική Έρευνα και του 

Ινστιτούτου για την Οικολογία του Τοπίου. 

Πληροφορίες: 

http://www.ee-regionen.de/index.php?id=13&L=1 

 

Πράσινες Πόλεις 2013 

 (Σίδνευ, 6-7 Μαρτίου 2013) 

 

Για έβδομη συνεχή χρονιά, οι Πράσινες Πόλεις, 

το ετήσιο συνέδριο και έκθεση για την αειφορία 

σε δομημένο περιβάλλον, παρέχουν μια 

πλατφόρμα διαλόγου, δικτύωσης και ανάδειξης 

καλών πρακτικών για τους φορείς της 

αυτοδιοίκησης. 

Πληροφορίες: 

http://greencities.org.au/ 

 

Κάθετες Πόλεις 

 (Σεούλ, 6-8 Μαρτίου 2013) 

 

Το δεύτερο ετήσιο συνέδριο για τις Κάθετες 

Πόλεις, μέσα από πρακτικά παραδείγματα, 

υπογραμμίζει τη σημασία του κατασκευαστικού  
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Ευρωπαϊκό Συνέδριο  

για την Κλιματική Αλλαγή 

 (Αμβούργο, 18-20 Μαρτίου 2013) 

 

Η ένταξη της κλιματικής αλλαγής στις πολιτικές 

των ενδιαφερόμενων φορέων αποτελεί το 

 

βασικό θέμα του ευρωπαϊκού συνεδρίου για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που 

φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο του 

Αμβούργου. 

Πληροφορίες: 

http://eccaconf.eu/ 

 

Φόρουμ Έξυπνων Πόλεων 2013 

 (Νις, 20-22 Μαρτίου 2013) 

 

Οι επιτυχημένες στρατηγικές έξυπνων πόλεων, 

τα εμπόδια για την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων, 

οι προϋποθέσεις για ένα συνεργατικό 

περιβάλλον έξυπνων πόλεων, οι ευρωπαϊκές 

 

 

πολιτικές για την αξιοποίηση των έξυπνων 

δικτύων, το μεσοπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα για 

τη μετάβαση σε άλλες μορφές ενέργειας είναι 

μερικά από τα θέματα που θα πραγματευτεί το 

2ο συνέδριο για τις έξυπνες πόλεις. 

Πληροφορίες: 

http://energy.flemingeurope.com/smart-grids-

smart-cities/  

 

τομέα για την ανάληψη πράσινων πρωτοβουλιών 

για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, εξετάζοντας, 

παράλληλα, φιλόδοξα σχέδια κάθετων πόλεων 

(πόλεις μέσα στις πόλεις) για τη μελλοντική 

ανάπτυξη των σύγχρονων αστικών κέντρων. 

Πληροφορίες: 

http://www.verticalcities-

lse.com/Eventdetails.asp?EventID=19441&PageID=5

20 

Αειφόρος Κινητικότητα  

& Οικονομική Κρίση 

 (Νάντ, 10-12 Μαρτίου 2013) 

 

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η αειφορία δεν 

αποτελεί απλώς μια επιλογή αλλά είναι 

υποχρεωτική καθώς οι πόλεις μπορούν να κάνουν 

πολλά με λίγους πόρους στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής 

πολιτικής τους. 

 

 

Το εν θέματι συνέδριο, προωθώντας τους στόχους 

της αειφόρου κινητικότητας, προτείνει έναν άλλο 

τρόπο ζωής για την αύξηση της αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας των πολιτικών 

κινητικότητας των τοπικών αρχών. 

 

Πληροφορίες: 

http://nantes2013.uitp-events-expo.org/  
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http://www.verticalcities-lse.com/rollover.asp?eventID=19441&pageID=520
http://www.verticalcities-lse.com/rollover.asp?eventID=19441&pageID=520


Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Παρατηρητήριο για την προώθηση της 

Ισότητας των Φύλων σε τοπικό επίπεδο 

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και 

Περιφερειών (CEMR) ανακοίνωσε την έναρξη 

ενός διαδικτυακού εργαλείου για την υποστήριξη 

των ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών που 

εργάζονται για την προώθηση της ισότητας 

ανδρών και γυναικών σε τοπικό επίπεδο.  Η 

ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 

Παρατηρητηρίου για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για 

την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών στις Τοπικές 

Κοινωνίες και είναι διαθέσιμο σε δύο γλώσσες 

(γαλλικά και αγγλικά).  Η ιστοσελίδα 

περιλαμβάνει τα εξής χρήσιμα στοιχεία:  

 

- Κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση, 

εφαρμογή και παρακολούθηση ενός σχεδίου 

δράσης για την ισότητα σε τοπικό επίπεδο, 

ανάλογο με εκείνο του σχεδίου της πόλης του 

Malmö που ενσωματώσει το ζήτημα της 

ισότητας των φύλων σε όλες τις 

δραστηριότητες, τις πρωτοβουλίες και τις 

υπηρεσίες του από το 2013.  Πράγματι, το 

Malmö εργάζεται για τη διασφάλιση της ίσης 

κατανομής των πόρων, τη δύναμη και την 

επιρροή μεταξύ των ανθρώπων όλων των 

φύλων, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 

απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας.  

 

 - Έναν ειδικό άτλαντα, επιτρέποντας στους 

χρήστες να ανακαλύψουν τους δήμους που έχουν 

υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα στην Ιταλία ή 

την Ισπανία, για παράδειγμα.  Οι χρήστες θα 

μπορούν επίσης να συμβουλεύονται και να 

λαμβάνουν μερικά από τα πιο καινοτόμα σχέδια 

δράσης που αναπτύχθηκαν πρόσφατα από τις 

τοπικές αρχές στην Ευρώπη.  

 

 -Μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την 

ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ των πόλεων για 

την ίση εκπροσώπηση των ανδρών και των 

γυναικών στην αυτοδιοίκηση.  Επίσης, θα 

επιτρέψει στις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν 
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μια εταιρική σχέση στον τομέα της ισότητας, 

εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται 

από κοινού.  

 

 - Πληροφορίες για τους χρήστες προκειμένου 

να ενημερωθούν περισσότερο για το πώς οι 

δήμοι τους μπορεί να αποτελούν πόλεις 

πρότυπα για την ισότητα.  

  

Η ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου είναι ακόμα 

υπό κατασκευή και θα αναπτυχθεί περαιτέρω 

κατά τους επόμενους μήνες.  Τα νέα 

χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: ένα μηνιαίο 

ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ένα εργαλείο 

αναζήτησης για την εύρεση των βέλτιστων 

πρακτικών που εφαρμόζονται σε τοπικό 

επίπεδο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο.  

 

Το Παρατηρητήριο ξεκίνησε το 2012 με την 

οικονομική υποστήριξη της σουηδικής 

κυβέρνησης, μέσω της Σουηδικής Ένωσης 

Τοπικών Αρχών και Περιφερειών ( salar ).  

Αποσκοπεί στην παρακολούθηση σχετικά με την 

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη του CEMR για 

την ισότητα των γυναικών και των Φύλων στις 

Τοπικές Κοινωνίες, η οποία τώρα μπορεί να 

υπερηφανεύεται για τη συνδρομή πάνω από 

1.300 δήμων και τις περιφερειών.  

Πληροφορίες: 

http://www.charter-equality.eu/ 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=hp&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=el&twu=1&u=http://www.charter-equality.eu/&usg=ALkJrhiFFzENfLC4MhMH41QrS6AZWe7T5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=hp&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=el&twu=1&u=http://www.skl.se/&usg=ALkJrhi8Xblgm8sf4uazvklpkja1kKh8pg
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Οι Προτεραιότητες του Κογκρέσου 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, 2013-2016 

Κατά τη διάρκεια της 23ης Συνόδου του 

Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης τον περασμένο 

Οκτώβριο υιοθετήθηκαν οι βασικές 

προτεραιότητές του για την περίοδο 2013-2016.  

Οι νέες προτεραιότητες θα διασφαλίσουν τη 

μέγιστη συνεισφορά του Συμβουλίου της 

Ευρώπης στην προώθηση της δημοκρατίας, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους 

δικαίου. Οι προτεραιότητες συνοψίζονται σε 

τρία θεματικά πεδία δράσεων: 

 Βελτίωση της ποιότητας της τοπικής και 

περιφερειακής δημοκρατίας και 

διακυβέρνησης,  των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου 

στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. 

 Ανάδειξη των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα και οι 

περιφέρειες λόγω της οικονομικής και 

δημοσιονομικής κρίσης που αποτελεί και 

θα συνεχίσει να αποτελεί τη βασικότερη 

πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. 

 Ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων 

του Συμβουλίου μέσω εταιρικών σχέσεων 

και συνεργασιών. 

 

 

Αυτά τα τρία θεματικά πεδία δράσεων έχουν ως 

κοινό στόχο την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων 

των πόλεων και περιφερειών, την προώθηση 

της χρηστής διακυβέρνησης και ηθικής, το 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την 

καταπολέμηση των διακρίσεων και της 

μισαλλοδοξίας, και την ενίσχυση της συμμετοχής 

του πολίτη στη δημοκρατική διαδικασία. 

 

Πληροφορίες: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2017927&Site

=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntra

net=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C 

 

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ 

για τη Μακροπεριφερειακή Στρατηγική 

για τη Μεσόγειο 

Εδώ και αρκετό καιρό, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναπτύσσει τις επονομαζόμενες μακροπεριφε-

ρειακές στρατηγικές. Αυτές οι ολοκληρωμένες 

πολιτικές προέκυψαν από τη γενική οδηγία της 

Επιτροπής για την Περιφερειακή Πολιτική και 

αποσκοπούν στον συντονισμό των διαφόρων  

 



 
πολιτικών της ΕΕ για μία δεδομένη λειτουργική 

και γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή. Η πρώτη 

μακροπεριφερειακή πολιτική αναπτύχθηκε μετά 

από έμπνευση του ΕΚ και κατόπιν αιτήματος του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Βαλτική 

θάλασσα, η δε δεύτερη για την περιοχή του 

Δούναβη, ενώ πρόσφατα το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της 14η Δεκεμβρίου 2012 κάλεσε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει την 

πρότασή της για τη Μακροπεριφερειακή 

Στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής-

Ιονίων Νήσων. 

 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ενδιαφέρεται έντονα για την 

περαιτέρω διερεύνηση του πώς μπορεί να 

αναπτυχθεί επιτυχώς στο πλαίσιο της ΓΔ Περι-

φερειακής Πολιτικής μία μακροπεριφερειακή 

στρατηγική για μια θαλάσσια περιοχή όπου 

υφίσταται επίσης ισχυρή "νησιωτική" διάσταση. 

Η ΕΟΚΕ έχει εκπονήσει 3 γνωμοδοτήσεις με θέμα 

τα νησιά κατά τα τελευταία 3 χρόνια (η πιο 

πρόσφατη ήταν η ECO/300), και έχει εντοπίσει 

σειρά κοινών "νησιωτικών" θεμάτων (δυσχερειών 

και δυνητικών λύσεων) που αντιμετωπίζουν τα 

νησιά και τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν 

διευθετηθεί επαρκώς στο πλαίσιο της πολιτικής 

της ΕΕ για τη συνοχή.   

Η ΕΟΚΕ φρονεί πως θα μπορούσε να παράγει 

χρήσιμο έργο σε σχέση με μία 

μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη Δυτική (ή 

Ανατολική) Μεσόγειο που να αφορά ειδικά στα 

νησιά και τα νησιωτικά κράτη (Κύπρος/Μάλτα). 

Η κυπριακή Προεδρία της ΕΕ ζήτησε κατά 

 

συνέπεια από την ΕΟΚΕ την κατάρτιση 

διερευνητικής γνωμοδότησης επί του θέματος, 

εξετάζοντας τις πτυχές που προαναφέρθηκαν 

στο ευρύτερο πλαίσιο των κρατών μελών της 

Μεσογείου και των νησιωτικών κρατών μελών.  

 

Η ΕΟΚΕ δέχεται ότι η Λεκάνη της Μεσογείου 

αποτελεί μία ιδιαίτερα εκτεταμένη περιοχή με 

διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά και με 

συμμετέχουσες χώρες με διαφορετικές δομές και 

υποδομές (κράτη μέλη της ΕΕ, μη κράτη μέλη της 

ΕΕ με το καθεστώς «υπό ένταξη χώρας», μη 

κράτη μέλη ΕΕ που συμμετέχουν στην 

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία)  και για το λόγο 

αυτό προτείνει την κατάρτιση δύο 

υποπεριφερειακών πολιτικών (Ανατολική και 

Δυτική Μεσόγειος) οι οποίες θα 

αλληλοκαλύπτονται συνεργαζόμενες μεταξύ 

τους αλλά και με την μακροπεριφερειακή 

Στρατηγική για το Ιόνιο και την Αδριατική. 

 

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι προέχει η ενίσχυση της υπο-

περιφερειακής συνεργασίας, μέσω της σύσφιξης 

των εμπορικών, τουριστικών και βιομηχανικών 

σχέσεων των χωρών της Ν. Μεσογείου και ότι 

είναι απαραίτητη η λήψη των αναγκαίων 

πολιτικών αποφάσεων από το Συμβούλιο για 

την άμεση άρση των εκκρεμοτήτων, ώστε η 

Ένωση για τη Μεσόγειο να καταστεί φορέας 

στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης της 

νέας μακροπεριφερειακής πολιτικής.  

 

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το ρόλο της 

Κύπρου και της Μάλτας σε οποιαδήποτε νέα 

στρατηγική εκπονηθεί από την ΕΕ αλλά και όλων 

των νησιών της Μεσογείου τα οποία βρίσκονται 

σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση λόγω έλλειψης 

συνδεσιμότητας και επικοινωνίας με τα κράτη 

μέλη της ηπειρωτικής ΕΕ.  
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί, τέλος, ότι με τη γνωμοδότηση 

αυτή εγκαινιάζει το διάλογο για τη νέα 

μακροπεριφερειακή στρατηγική στη Μεσόγειο 

και θέτει σε διαβούλευση τα σημαντικότερα 

θέματά της. Δηλώνει δε ότι θα συνεχίσει να 

εργάζεται στο εξαιρετικά σημαντικό αυτό θέμα 

με νέες γνωμοδοτήσεις οι οποίες θα 

εξειδικεύσουν και θα εμβαθύνουν όλα τα θέματα 

που περιγράφονται σε αυτή τη γνωμοδότηση.  

Πληροφορίες: 

https://toad.eesc.europa.eu/BrowseDocuments.a

spx?type=1&folder=ces%5ceco%5ceco332 

 

 Βράβευση Καινοτόμων Πόλεων και 

Περιφερειών (Regiostars 2013) 

 

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η βράβευση 

καινοτόμων σχεδίων φορέων της ευρωπαϊκής 

τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία θα συμβάλουν 

στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για το 

μέλλον. Τα ετήσια βραβεία RegioStars 

απευθύνονται σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ που 

επιθυμούν να υποβάλουν σχέδια τα οποία έχουν 

λάβει χρηματοοικονομική ενίσχυση μέσω της 

περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2000. Κατά τα τελευταία πέντε έτη, ο 

μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων προερχόταν από 

την Αυστρία, το Βέλγιο, τα κράτη της Βαλτικής και 

την Ουαλία. Για την παρούσα 6η απονομή των 

βραβείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 149 

αιτήσεις – ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει 

υποβληθεί μέχρι σήμερα. 

Οι νικητές στις πέντε κατηγορίες είναι οι εξής: 

 

 

 

  
 

 

(α) ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - «UPTEC – Science & 

Technology Park, University of Porto» - Πόρτο 

 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του 

Πανεπιστημίου του Πόρτο (UPTEC) αναπτύσσει 

συνεργατικούς σχηματισμούς για τη μόχλευση 

δεξιοτήτων μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και 

των τοπικών επιχειρήσεων, σε τομείς με 

δυναμικό καινοτομίας στην τοπική οικονομία. Το 

σχέδιο διαιρείται σε τέσσερις διακριτούς πόλους 

- τεχνολογία, δημιουργικές βιομηχανίες, 

θαλάσσια τεχνολογία και βιοτεχνολογία – καθώς 

και δύο δομές υποστήριξης για τις επιχειρήσεις 

- φυτώρια επιχειρήσεων και κέντρα 

επιχειρηματικής καινοτομίας. Το UPTEC έχει 

βοηθήσει μέχρι σήμερα 110 επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων 95 νεοσύστατων 

επιχειρήσεων, πέντε μεγάλων εταιρειών και 

πέντε ιδιωτικών κέντρων καινοτομίας.  Το 

σχέδιο δημιούργησε 800 περίπου θέσεις 

εργασίας για πτυχιούχους, συμβάλλοντας στην 

ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

 

(β) ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - «ENWORKS Resource 

Efficiency Support» - Βορειοδυτική Αγγλία 

Το ENWORKS είναι μια υπηρεσία υποστήριξης 

του περιβάλλοντος που απευθύνεται σε μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις στη Βορειοδυτική 

Αγγλία, με την παροχή κατάρτισης και 

συμβουλών για την αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών κινδύνων, την αποδοτική 

χρήση της ενέργειας και των υδάτων, τη 

βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και 

πολλά άλλα θέματα. Το σχέδιο αυτό 

διαχειρίζεται μια ηλεκτρονική «εργαλειοθήκη» 

 

   12      

http://uptec.up.pt/
http://uptec.up.pt/
http://www.enworks.com/
http://www.enworks.com/
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για την αποδοτικότητα των πόρων, η οποία 

είναι ελεύθερης πρόσβασης από το Διαδίκτυο 

και προορίζεται να βοηθά τους διαχειριστές να 

κατανοούν, να θέτουν προτεραιότητες, να 

παρακολουθούν και να αξιολογούν τις 

βελτιώσεις της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 

τους και την εξοικονόμηση ενέργειας που 

πραγματοποιούν. Το ENWORKS έχει βοηθήσει 

μέχρι σήμερα τις ΜΜΕ της Βορειοδυτικής Αγγλίας 

να υπολογίσουν, με τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των πόρων, ετήσια 

εξοικονόμηση κόστους ύψους 79 εκατ. στερλινών 

(95 εκατ. ευρώ), μέρος της οποίας ύψους 13 

εκατ. στερλινών (15 εκατ. ευρώ) έχει επιτευχθεί 

μέχρι σήμερα. Οι βελτιώσεις αυτές είχαν ως 

αποτέλεσμα την αποφυγή εκπομπών CO2 άνω 

των 47.000 τόνων και την εξοικονόμηση 413.000 

m3 νερού και 9.300 τόνων υλικών. Επιπλέον, οι 

περιβαλλοντικές βελτιώσεις δημιούργησαν ή 

διέσωσαν άνω των 960 θέσεων εργασίας και 

εξασφάλισαν πωλήσεις αξίας άνω των 113 

εκατ. στερλινών (136 εκατ. ευρώ). 

(γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ - «Individual 

Employment Paths» - Warmińsko-Mazurskie  

Ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους της 

ομάδας ηλικιών άνω των 40 ετών, το σχέδιο 

«Individual Employment Paths», που προέρχεται 

από το Elblag (Πολωνία), υιοθέτησε μια 

προσωπική και επικεντρωμένη στην υγεία  

 
 

προσέγγιση όσον αφορά την αναζήτηση και τη 

διατήρηση της εργασίας. Ένας επαγγελματίας 

σύμβουλος εργασίας συνέταξε ένα «προσωπικό 

σχέδιο ανάπτυξης» για μια ομάδα-στόχο 

μακροχρόνια ανέργων – η πλειονότητα των 

οποίων είναι γυναίκες – το οποίο περιλαμβάνει 

επαγγελματική κατάρτιση και ψυχολογική 

υποστήριξη. Σχεδόν το 80% της ομάδας-στόχου 

κατόρθωσε στη συνέχεια να βρει εργασία. Χάρη 

στη συνεχή υποστήριξη και παρέμβαση, 9/10 

των ατόμων αυτών βρίσκονταν στην ίδια θέση 

εργασίας περίπου 15 μήνες αργότερα. Το σχέδιο 

οδήγησε επίσης σε μια στροφή της νοοτροπίας 

στη συγκεκριμένη πόλη, καθώς 60% των 

εργοδοτών που συμμετείχαν σ’ αυτό δήλωσαν 

ότι είναι περισσότερο διατεθειμένοι στο εξής να 

προσλαμβάνουν άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω. 

 

(δ) CITYSTAR - «Neighbourhood Management 

Berlin» – Βερολίνο 

Το σχέδιο «Neighbourhood Management Berlin» – 

Βερολίνο εισήγαγε σε κοινωνικά μειονεκτούσες 

περιοχές της γερμανικής πρωτεύουσας 

συμβούλια διαχείρισης με σκοπό να ενισχυθεί η 

συμμετοχή των κατοίκων στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων όσον αφορά την επιλογή και τη 

χρηματοδότηση σχεδίων για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους. Τα συμβούλια, σε 

συνεργασία με το τμήμα αστικής ανάπτυξης και 

περιβάλλοντος του δημοτικού συμβουλίου της 

πόλης, συζητούν τα πλεονεκτήματα και τα 

προβλήματα της περιοχής για την από κοινού 

εξεύρεση λύσεων ή προτείνουν σχέδια για τη  

 

 

 

http://erkon.elblag.com.pl/
http://erkon.elblag.com.pl/
http://www.quartiersmanagement-berlin.de/
http://www.quartiersmanagement-berlin.de/
http://www.quartiersmanagement-berlin.de/
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βελτίωση της ζωής στις γειτονιές. Η ένταξη των 

ομάδων μεταναστών αποτελεί σημαντικό μέρος 

των εργασιών των συμβουλίων, καθώς σε 

ορισμένες περιοχές ο πληθυσμός αποτελείται σε 

ποσοστό μέχρι 79% από μετανάστες. Το σχέδιο 

εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική 

για την κοινωνική ένταξη στο Βερολίνο. 

 

 

(ε) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ – «Towards Work – 

development of mediation services in recruiting 

people with hearing disabilities», Λιθουανία 

Το ανωτέρω σχέδιο ανέπτυξε υπηρεσίες 

διαμεσολάβησης για την υποστήριξη της 

πρόσληψης ατόμων με προβλήματα ακοής στη 

Λιθουανία. Μια αρχική εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε σε 

διάφορα τηλεοπτικά κανάλια με μια σειρά 

βιντεοκλίπ με την οποία τίθενται υπό 

αμφισβήτηση οι παραδοσιακές αντιλήψεις της 

κοινωνίας απέναντι στα άτομα με προβλήματα 

ακοής. Ειδικά εκπαιδευμένοι λειτουργοί 

πρόσληψης, που εργάζονται σε πιλοτικά κέντρα 

απασχόλησης, είναι επιφορτισμένοι να βοηθούν 

τα άτομα με προβλήματα ακοής στην εξεύρεση 

απασχόλησης. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα δύο 

τρίτα των ατόμων που έτυχαν βοήθειας 

κατόρθωσαν να προσληφθούν και το σχέδιο 

«Towards Work» έχει αναγνωριστεί ως ένα από 

τα πλέον επιτυχή σχέδια κοινωνικής ένταξης στη 

Λιθουανία. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/r

egions_for_economic_change/regiostars_13_en.c
fm?exp=6#anchor6 

Γλασκώβη: Η Έξυπνη Πόλη του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Το περασμένο καλοκαίρι το Συμβούλιο 

Τεχνολογικής Πολιτικής, νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου που συστήθηκε το 2007 για την 

προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και 

εποπτεύεται από το βρετανικό Υπουργείο για την 

Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και τις 

Δεξιότητες, προκήρυξε διαγωνισμό για τη 

χρηματοδότηση μιας τοπικής αρχής με 25 εκατ. 

λίρες στο πλαίσιο του έργου Future Cities 

Demonstrator  για τη συνεργασία των φορέων της 

αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα για την 

ανάπτυξη μιας υγιούς τοπικής οικονομίας, χωρίς 

περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά με υψηλό 

επίπεδο ποιότητας ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, 

μεταξύ 30 υποψηφιοτήτων, επελέγη πρόσφατα η 

Γλασκώβη, η πόλη με το χαμηλότερο προσδόκιμο 

ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς θεωρήθηκε  

ως η πλέον κατάλληλη για να επιδείξει στις 

υπόλοιπες βρετανικές πόλεις τον τρόπο 

λειτουργίας της πόλης του μέλ-λοντος. 

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την 

κυκλοφορία των οχημάτων, των δρομολογίων των 

τρένων και των λεωφορείων, προβλήματα στο 

οδόστρωμα ή κατά την αποκομιδή των απορ-

ριμμάτων, εγκατάσταση κατά μήκος της πόλης  

 

συστημάτων παρακολούθησης για την πρόληψη 

της εγκληματικότητας, την καταγραφή της 

ενεργειακής κατανάλωσης και το συντονισμό της 

κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες είναι μερικές 

μόνον από τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο 

στρατηγικό σχέδιο της τοπικής αρχής. Το  
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Μπέρμιγχαμ, το Σάντερλαντ και το Λονδίνο είναι 

πόλεις που ήδη έχουν δρομολογήσει ανάλογες 

έξυπνες τεχνολογικές εφαρμογές στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες τους. 

Πληροφορίες: 

http://www.innovateuk.org/content/news/glasgow

-selected-to-be-city-of-the-future.ashx 

Η Κ.Α.Π. μπορεί να ενθαρρύνει την 

εγκατάσταση των νέων αγροτών 

 

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

διαπιστώνει ότι μειώνεται συνεχώς το ποσοστό 

των νέων αγροτών και παρουσιάζει την έλλειψη 

οικονομικής βιωσιμότητας ως τη βασική αιτία 

της επιδείνωσης του φαινομένου. Για την 

 

αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης και 

την προσέλκυση περισσότερων νέων στον 

αγροτικό τομέα, η μελέτη προτείνει την 

ενσωμάτωση στην Κοινή Αγροτική Πολιτική 

μέτρων που θα διευκολύνουν την οικονομική 
  

  

υποστήριξη, τον εκσυγχρονισμό και την 

εκχώρηση των καλλιεργειών σε νέους αγρότες. 

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/

agri/studiesdownload.html?languageDocument=

EN&file=79850 

 

Δυσκολότερη η παροχή υπηρεσιών 

μεταξύ δημόσιων φορέων 

 

Στις 24 Ιανουαρίου τ.ε., η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή «Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 

των Καταναλωτών» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου υπερψήφισε την πρόταση της  

 

 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εναρμόνιση των 

προϋποθέσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Με την 

νέα οδηγία διευκρινίζονται οι κανόνες που θα 

διέπουν την συνεργασία των δημόσιων φορέων, 

στην μεταξύ τους παραχώρηση υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα, οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να 

συνεργάζονται μόνο για την εξυπηρέτηση του 

δημόσιου συμφέροντος και αυτό με την 

προϋπόθεση ότι η συνεργασία τους θα 

περιλαμβάνει αμοιβαία δικαιώματα και 

υποχρεώσεις. 

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p

ubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-
483.470+02+NOT+XML+V0//EL 
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Χρηματοοικονομικά εργαλεία για την 

Περιφερειακή Ανάπτυξη 

 

Βασικός στόχος του επόμενου πολυετούς 

χρηματοοικονομικού πλαισίου με τίτλο ‘Ένας 

προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020’, είναι να 

γίνει μόχλευση επιπλέον επενδύσεων για την 

επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής 

μέσω ευρύτερης αξιοποίησης καινοτόμων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία αποτελούν έναν 

εναλλακτικό τρόπο αξιοποίησης πόρων του 

δημοσίου τομέα για την πιο αποδοτική επίτευξη 

στόχων πολιτικής μέσω της διαμόρφωσης 

εμπορικών πρακτικών και παραγόντων και της 

συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων. Υπάρχουν σε 

διάφορες μορφές όπως δάνεια, εγγυήσεις 

δανείων, μετοχικό κεφάλαιο, κεφάλαια επιχει-

ρηματικού κινδύνου και μικροχρηματοδότηση. 

Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία μπορούν να 

προσφέρουν επιπλέον προστιθέμενη αξία μέσω 

της ιδιότητάς τους να προσελκύουν πρόσθετη 

χρηματοδότηση και να συγκεντρώνουν 

την επιπλέον εμπειρογνωμοσύνη και 

τεχνογνωσία διαφορετικών εταίρων, 

συμπεριλαμβανομένου του Ομίλου της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) και του 

ιδιωτικού τομέα. Η παροχή επιστρεπτέας 

βοήθειας μπορεί επίσης να ενθαρρύνει την 

καλύτερη απόδοση εκ μέρους των δικαιού- 

χων, σε επίπεδο καλύτερης ποιότητας έργου και 

μεγαλύτερη χρηματοοικονομικής πειθαρχίας. 

 

 

 

Σε αξιολόγηση αντίκτυπου των χρηματοδοτούμε-

νων από το ΕΤΠΑ δανείων με ευνοϊκούς όρους 

στη βόρειο Ιταλία διαπιστώθηκε ότι 1 ευρώ ενός 

μικρού δανείου με ευνοϊκούς όρους μόχλευε 4,5 

ευρώ ιδιωτικής επένδυσης, σε σύγκριση με 

ομάδα ελέγχου κεφαλαιουχικών ενισχύσεων 

προς παρεμφερείς επιχειρήσεις που παρήγαγε 

ασήμαντη μόχλευση. Επιπλέον, το κόστος ανά 

θέση εργασίας ήταν μόνο 30.000 ευρώ για 

δάνεια με ευνοϊκούς όρους, αλλά 64.000 ευρώ 

για ενισχύσεις. 

Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι διαθέσιμα 

στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής από 

την περίοδο 1994-1999, συγκεκριμένα για μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Την περίοδο 

2007-2013 η χρήση χρηματοοικονομικών εργα- 

λείων έχει διευρυνθεί σημαντικά και το αντικεί-

μενό της έχει επεκταθεί από την υποστήριξη 

προς ΜΜΕ και περιλαμβάνει βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη και ενεργειακή απόδοση. Τα 

τελευταία διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι 

περίπου 5% των πόρων του ΕΤΠΑ κατά την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 υλοποιήθη-

καν μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων μέχρι 

το τέλος του 2011, αντιπροσωπεύοντας συνο- 

λικά σχεδόν 500 ταμεία. Περίπου 25 Κράτη Μέλη 

και ένα διασυνοριακό πρόγραμμα έχουν δύο ή 

περισσότερα ταμεία σε λειτουργία για επιχειρή-

σεις, ενώ τουλάχιστον επτά Κράτη-Μέλη έχουν 

ταμεία για αστική ανάπτυξη και πέντε Κράτη 

Μέλη έχουν ταμεία επικεντρωμένα αποκλειστικά 

στην ανανεώσιμη ενέργεια και τις δραστηριότη-

τες ενεργειακής απόδοσης. Έχουν πραγματοποι-

ηθεί πάνω από 20.000 επενδύσεις σε επιχειρή-

σεις. 
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Για παράδειγμα, η KredEx (Εσθονία) λειτουργεί 

ως ταμείο συμμετοχών που επιλέγει ενδιάμε-

σους χρηματοπιστωτικούς φορείς για την 

παροχή δανείων για την ανακαίνιση πολυκα-

τοικιών για λόγους ενεργειακής απόδοσης. Σε 

σύγκριση με τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς, 

τα δάνεια αυτά προσφέρουν ευνοϊκά επιτόκια 

(μεταξύ 3,8-4,7% σταθερό για 10 χρόνια αντί του 

συνηθισμένου 7-10% σταθερού για 5 χρόνια ή 

κυμαινόμενου), ωρίμανση (έως 20 χρόνια αντί 

για περίπου 12 χρόνια) και αμοιβές σύμβασης 

(0,5-0,75% του ποσού του δανείου αντί έως 1% 

του ποσού του δανείου). Μέχρι το τέλος ενός 

σχήματος το 2011, βελτιώθηκαν 391 κτίρια με 14 

680 διαμερίσματα, που αντιστοιχούν σε δάνεια 

συνολικού ύψους 34,3 εκατομμυρίων ευρώ και 

μέση αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας της 

τάξης του 36%. 

Επίσης, το ταμείο συμμετοχών, υπό τη 

διαχείριση της North East Finance (Holdco) 

Limited, λειτουργεί από το 2010 και περιλαμ-

βάνει επτά επιμέρους ταμεία που παρέχουν μια 

σειρά δανείων και επενδύσεων εισφοράς 

κεφαλαίου σε νέες επιχειρήσεις και ΜΜΕ στη 

βορειοανατολική Αγγλία. Την 1η Ιουλίου 2012, τα 

επιμέρους ταμεία είχαν επενδύσει 58 εκατ. ευρώ 

για υποστήριξη 412 διαφορετικών ΜΜΕ, με 20,5 

εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από το 

πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας βορειοανα-

τολικής Αγγλίας. Μοχλεύτηκαν επιπλέον 77 

εκατομμύρια ευρώ (73 εκατομμύρια ευρώ από 

ιδιωτικά κεφάλαια), άρα οι επιχειρήσεις στη 

βορειοανατολική Αγγλία έλαβαν 135 

εκατομμύρια ευρώ. Μέσω αυτών των 

επενδύσεων, δημιουργήθηκαν 532 νέες 

θέσεις εργασίας και διατηρήθηκαν άλλες 1.180. 
 

Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση 

χρηματοοικονομικών εργαλείων για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης από ΜΜΕ και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις σε χρηματοδότηση και 

επενδύσεις στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η 

Επιτροπή ανέπτυξε τρεις κοινές πρωτοβουλίες 

με τον Όμιλο της ΕΤΕ: JEREMIE για ΜΜΕ, JASMINE 

για μικροχρηματοδότηση και, μαζί με την 

Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, JESSICA για αστική ανάπτυξη. 

Η υποστήριξη προς ενδιαφερόμενες 

διαχειριστικές αρχές οδήγησε σε περισσότερες 

από 110 μελέτες σκοπιμότητας, θεματικές 

μελέτες και αναλύσεις κενού. Επιπρόσθετα, οι 

πλατφόρμες δικτύωσης JEREMIE και JESSICA που 

ξεκίνησαν το 2009 έχουν υποστηρίξει την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών 

μεταξύ της Επιτροπής, διαχειριστικών αρχών 

και άλλων παραγόντων. Μέχρι σήμερα, 55 

παροχείς μικροπίστωσης από 16 Κράτη 

Μέλη της ΕΕ έχουν επωφεληθεί από θεσμική 

αξιολόγηση ή βαθμολόγηση και ειδικά 

προσαρμοσμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

επιχειρηματικής ανάπτυξης που προσφέρει η 

Μονάδα τεχνικής βοήθειας JASMINE. 

Συμπληρώνοντας το έργο που έχει υλοποιηθεί 

από τη Μονάδα, δημοσιεύθηκε ένας ευρωπαϊκός 

κώδικας καλής διαγωγής για παροχή 

μικροπίστωσης το Δεκέμβριο 2011 από την 

Επιτροπή για την προώθηση βέλτιστων 

πρακτικών στην δανειοδότηση μικρής κλίμακας. 

Πληροφορίες: 

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

ner/panorama/pdf/mag43/mag43_el.pdf 
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Διεθνή Θέματα  

 

Η κατάσταση των πόλεων σε 

παγκόσμιο επίπεδο 

 

Η νέα έκθεση για την κατάσταση των αστικών 

κέντρων σε παγκόσμιο επίπεδο του 

Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τους 

ανθρώπινους οικισμούς (UN-HABITAΤ) 

υπογραμμίζει την ανάγκη μεταστροφής των 

τοπικών αρχών σε μια αντίληψη για την 

ευημερία που δεν εξαντλείται σε οικονομικές 

αναλύσεις αλλά λαμβάνει υπόψη της την 

ποιότητα ζωής, τις υποδομές και την 

περιβαλλοντική αειφορία. Η έκθεση προτείνει 

 

 
 

ένα δείκτη ευημερίας πόλεων μαζί με μια 

εννοιολογική μήτρα – τον τροχό της 

ευημερίας- που προσδοκάται ότι θα 

βοηθήσουν τους αιρετούς να σχεδιάζουν πιο 

ολοκληρωμένες στρατηγικές, διευρύνοντας 

το δημόσιο χώρο και προασπίζοντας τα 

δικαιώματα των πολιτών για καλύτερες 

υπηρεσίες.  

Πληροφορίες: 

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.a
spx?publicationID=3387 

Μελέτη για τις Έξυπνες Πόλεις 

 

Το παγκόσμιο δίκτυο των Πόλεων, των Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών δημοσίευσε πρόσφατα 

μελέτη για την κατάσταση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας, της Καινοτομίας 

και της Γνώσης σε 28 πόλεις σε διεθνές επίπεδο.  

Ουσιαστικά η μελέτη είναι αποτέλεσμα των 

εργασιών της 2ης παγκόσμιας συνόδου τοπικών 

αρχών για την κοινωνία της πληροφορίας που 

πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο το 2005. 

 

 

Η μελέτη αποτυπώνει το ολιστικό όραμα της 

Έξυπνης Πόλης που ενσωματώνει έξι πεδία 

επιδόσεων που επηρεάζουν την ανάπτυξη των 

αστικών κέντρων: την οικονομία, τους πολίτες, τη 

διακυβέρνηση, την κινητικότητα, το περιβάλλον και 

την ποιότητα ζωής. 

Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μια μελέτη 

κατάταξης των πόλεων αλλά για ένα κείμενο 

αναφοράς που διαπιστώνει το βαθμό προόδου 

συγκεκριμένων πόλεων στα ανωτέρω 6 πεδία, 

παρέχοντας στον αναγνώστη της ένα περιφερειακό 

και παγκόσμιο όραμα για τις έξυπνες πόλεις αλλά 

και βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες για το 

σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων. 

Πληροφορίες: 

http://www.cities-

localgovernments.org/committees/cdc/Upload/formati
ons/smartcitiesstudy_en.pdf 
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ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διαφορών 

διασυνοριακού χαρακτήρα για την άρση των 

εμποδίων στο πεδίο του συντονισμού των 

παροχών στους ανέργους, στους ηλικιωμένους 

και στα άτομα με αναπηρία.  

Προθεσμία: 5 Μαρτίου 2013 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&la

ngId=en&consultId=12&visib=0&furtherConsult=y

es 

Κανόνες κρατικών ενισχύσεων στους 

τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας 

Σκοπός της διαβούλευσης είναι να κληθούν όλοι 

οι εμπλεκόμενοι να υποβάλουν τις παρατηρή-

σεις τους σχετικά με την εφαρμογή των κοινο-

τικών κατευθυντηρίων γραμμών (ΚΓ) για τις 

κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας 

και της δασοκομίας για την περίοδο 2007-2013 

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της 

Επιτροπής (ΓΚΑΚ). Η ισχύς των ΚΓ και του ΓΚΑΚ 

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και είναι υπό 

αναθεώρηση στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού 

των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις 

και βάσει των νέων κανόνων που θα ισχύουν για 

τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα 

με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-

2020. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα δημόσια 

διαβούλευση προσφέρει στους εμπλεκομένους τη 

δυνατότητα να παρέχουν στοιχεία στην 

Επιτροπή από τα πρώτα στάδια χάραξης της 

πολιτικής της. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

σκοπεύουν να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις που 

θα δοθούν στο σχετικό ερωτηματολόγιο στον 

δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/agriculture/ 

stateaid/policy/consultation/index_en.htm. 

Με βάση τις παρατηρήσεις που θα υποβληθούν, 

η Επιτροπή θα προτείνει αναθεωρημένες 

εκδόσεις των εφαρμοστέων κανόνων. 

Προθεσμία: 20 Μαρτίου 2013 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/co

nsultation/questionnaire2_el.doc 
 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα  

του αέρα 

 

Αντικείμενο της εν λόγω διαβούλευσης είναι η 

συλλογή απόψεων για την αναθεώρηση της 

θεματικής στρατηγικής της ΕΕ για την 

ατμοσφαιρική ρύπανση και τις πιθανές επιλογές 

για μια ολοκληρωμένη πολιτική για την 

ποιότητα του αέρα που θα διασφαλίζει πλήρη 

σεβασμό στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 

και θα σημάνει σημαντική πρόοδο στην 

προσπάθεια μείωσης των αρνητικών 

επιπτώσεων μακροπρόθεσμα. 

 

Προθεσμία: 4 Μαρτίου 2013 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air

_pollution_en.htm 

 

Αναθεώρηση των διατάξεων του 

Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 για το 

συντονισμό των παροχών στους 

ανέργους, στους ηλικιωμένους και στα 

άτομα με αναπηρία 
 

Στόχος της παρούσας εν θέματι διαβούλευσης 

είναι η καταγραφή των απόψεων και των 

εμπειριών από την εφαρμογή του κοινοτικού 

δικαίου στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, 
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http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm


 
 

Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

Europe on the Internet: Finding your Way through 

the European Information Jungle 

Ημερομηνία: 7-8 Μαρτίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5159 

 

Financial Management of the EU Structural Funds 

Ημερομηνία: 7-8 Μαρτίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5238 

 

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed 

Projects 

 Ημερομηνία: 18-20 Μαρτίου 2013 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5201 

 

Connecting Europe with Public-Private 

Partnerships: When and How To Do It 

Ημερομηνία: 20-21 Μαρτίου 2013 

Τόπος: Βρυξέλλες 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5294 
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Understanding EU Decision-Making: Principles, 

Procedures, Practice 

Ημερομηνία: 21-22 Μαρτίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5153 

 

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed 

Projects - Advanced Course 

Ημερομηνία: 21-22 Μαρτίου 2013 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5290 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Προγράμματα Επιμόρφωσης 

Α΄ Εξαμήνου 2013) 
 

 
 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και 

συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης 

Ημερομηνίες/Πόλη: 25-27 Φεβρουαρίου 2013 
                                  (Αθήνα) 

         26-28 Μαρτίου 2013 
                                  (Θεσσαλονίκη) 

         24-26 Απριλίου 2013 
                                  (Αθήνα) 

         17-19 Ιουνίου 2013 
                                  (Αθήνα) 

 

Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

Ημερομηνίες/Πόλη:   4-6 Μαρτίου 2013   

                                 (Θεσσαλονίκη) 

          17-19 Απριλίου 2013   

                                 (Αθήνα) 

                                 14-16 Μαΐου 2013   
                                 (Θεσσαλονίκη) 

10-12 Ιουνίου 2013   

                                  (Αθήνα) 

 

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

Ημερομηνίες/Πόλη:  18-22 Φεβρουαρίου 2013   

                                 (Θεσσαλονίκη) 

          11-15 Μαρτίου 2013   

                                 (Αθήνα) 

8-12 Απριλίου 2013   

                                 (Αθήνα) 

27-31 Μαΐου 2013   

                                 (Αθήνα) 

3-7 Ιουνίου 2012   

                                 (Αθήνα) 

3-7 Ιουνίου 2012   

                                 (Θεσσαλονίκη) 

 

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης 

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ 

Ημερομηνίες/Πόλη:  25 Φεβρουαρίου- 

           1 Μαρτίου  2013   

                                  (Αθήνα) 

           11-15 Μαρτίου  2013   

                                  (Θεσσαλονίκη) 

                                  1-5 Απριλίου  2013   

                                  (Αθήνα) 

8-12 Ιουλίου  2013   

                                  (Αθήνα) 

 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό 

Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος 

Ημερομηνίες/Πόλη:  19-22 Μαρτίου 2013 

                                  (Αθήνα) 

                                  25-28 Ιουνίου 2013   

                                  (Αθήνα) 

 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-09-

06-11-30-13/2012-06-19-12-34-57 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

A History of Future Cities 

 

 
 

Σελ. 480 
D. Brook 

Εκδ. W. W. Norton & Company 

 

Όταν η Ανατολή συναντά τη Δύση τα 

αποτελέσματα είναι εκπληκτικά και αυτό δεν θα 

μπορούσε καλύτερα να αποτυπωθεί παρά στο 

υπό έκδοση βιβλίο του δημοσιογράφου Daniel 

Brook για την Ιστορία των Μελλοντικών Πόλεων. 

Πρόκειται για ένα βιβλίο που αφορά τη Βομβάη, το 

Ντουμπάϊ, την Αγ. Πετρούπολη και τη Σαγκάη – 

τέσσερις πόλεις που βρίσκονται στο μεταίχμιο 

μεταξύ δυτικού και ανατολικού πολιτισμού. Σε 

αυτές τις μητροπόλεις, οι ιμπεριαλιστικές και 

εθνικιστικές επιρροές έχουν δημιουργήσει ένα 

ασυνήθιστο μίγμα και κρίσεις ταυτότητας. Ο Brook 

διερευνά διαπολιτιστικές πρακτικές, 

αρχιτεκτονικές σχολές και φιλοδοξίες που δεν θα 

καθορίσουν απλώς την ιστορία αλλά και το 

μέλλον αρκετών πόλεων που βρίσκονται σε 

αντίστοιχα πολιτιστικο-οικονομικά σταυροδρόμια.  

 

Η Τοπική Διάσταση της Κοινωνικής 

Πολιτικής: Ευρωπαϊκή Ένωση-Ελλάδα 
 

 

Σελ.230 

Ν. Τράντας 

Εκδ. ΙΣΤΑΜΕ 
 

Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στη σφαιρική και 

κριτική παρουσίαση τόσο της σύγχρονης προβλη-

ματικής για την ανάδειξη της διάστασης του το-

πικού επιπέδου, όσο και των ευρωπαϊκών, εθνι-

κών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών σε 

θέματα ενίσχυσης της τοπικής διάστασης της 

κοινωνικής πολιτικής. Πρώτον, εξετάζονται οι 

προεκτάσεις των αλλαγών που συντελούνται στην 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία σε σχέση με την 

υποτιθέμενη αποδυνάμωση του εθνικού - κρατικού 

χώρου και την παράλληλη ενδυνάμωση του 

τοπικού και περιφερειακού επιπέδου. Δεύτερον, 

παρουσιάζονται οι σύγχρονες εξελίξεις στο 

σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ και η ευρωπαϊκή 

στρατηγική ενδυνάμωσης της τοπικής διάστασης 

των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης. Τρίτον, γίνεται μια ιστορική 

αναφορά στον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η 

τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνική πολιτική 

στην Ελλάδα. Τέταρτον, τονίζεται ότι η 

αποκέντρωση δεν είναι μια πολιτικά ουδέτερη 

διαδικασία. Προς τούτο, παρατίθενται ορισμένες 

ενδιαφέρουσες προτάσεις στην κατεύθυνση της 

κινητοποίησης και συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων όλων των πολιτών, μέσα από νέες, 

οριζόντιες, δικτυακές, συμμετοχικές διαδικασίες. 
 

22       

3/2013       
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
   

   

Τεύχος 33       



 

 

 

Ε λλην ική

 

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

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 
 
 

   

 

 

 
 


