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Ελληνική

1. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας:  

Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία (2014) 

 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) ιδρύθηκε το 1972 

από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να παρέχει 

χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές δράσεις της 

νεολαίας. Εν προκειμένω, σκοπός του Ιδρύματος είναι η 

ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των νέων της 

Ευρώπης μέσω της επιδότησης πρωτοβουλιών του για 

την προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της 

συνεργασίας στο πλαίσιο του πνεύματος σεβασμού των 

θεμελιωδών αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η ανοχή και 

η αλληλεγγύη. Το Ίδρυμα επιδοτεί κυρίως δράσεις 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα, πρωτοβουλίες 

ενδυνάμωσης της ειρήνης και της συνεργασίας στην 

Ευρώπη, ανταλλαγές πρακτικών, έρευνες και μελέτες 

πάνω σε θέματα νεολαίας. 
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Το EYF καλύπτει τα 2/3 των δαπανών που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω 

δράσεων, εντός των ορίων ενός ρεαλιστικού 

προϋπολογισμού για το εύρος του οποίου κρίνεται 

σκόπιμη η επικοινωνία του ενδιαφερόμενου φορέα με 

την Γραμματεία του EYF. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι 

επιλέξιμες δαπάνες οι αμοιβές προσωπικού, η αγορά 

εξοπλισμού και τα λειτουργικά έξοδα ενός 

οργανισμού. 

Προθεσμία: 1 Απριλίου 2013 

Πληροφορίες: http://www.eyf.coe.int/fej/ 

 

2. Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης:  

Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία 

 

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας (EYCs) του 

Στρασβούργου και της Βουδαπέστης αποτελούν 

μόνιμες δομές για την υλοποίηση της πολιτικής για τη 

νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για 

διεθνή κέντρα κατάρτισης με υποδομές για τη 

φιλοξενία συνεδρίων και δράσεων για τη νεολαία. 

Παρέχουν ένα ευέλικτο και σύγχρονο εργασιακό 

περιβάλλον για διεθνείς δραστηριότητες. Σε ετήσια 

βάση διοργανώνουν 40-50 δραστηριότητες σε 

συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις νέων που 

περιλαμβά-νουν συνεδρίες μελέτης, συμπόσια και 

άλλες δράσεις, οι οποίες αντανακλούν τις αρχές της 

συνδιαχείρισης και συνεργασίας με τους νέους 

ανθρώπους και τις οργανώσεις τους. Αυτές οι 

δράσεις, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου επιδοτούμενες από 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, βασίζονται στη 

συνεργασία ανάμεσα σε οργανώσεις-εταίρους και στη 

Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού του Συμβουλίου 

της Ευρώπης.  

 

 

 
 

Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων  

προβλέπεται η επιδότηση δύο κατηγοριών 

δράσεων: 

 

(α) Διεθνείς συναντήσεις νέων: πρόκειται για 

δράσεις που αφορούν σεμινάρια, συνέδρια, 

εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιμοι φορείς 

είναι κυρίως διεθνή δίκτυα και ΜΚΟ νεολαίας και 

εθνικές ή τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις/ 

δίκτυα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των 

δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων από 

τουλάχιστον επτά (7) κράτη-μέλη του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, το 75% των οποίων πρέπει να έχουν 

ηλικία κάτω των 30 ετών. 

(β) Άλλες δράσεις: πρόκειται για δράσεις που 

περιλαμβάνουν εξειδικευμένες εκδόσεις 

(εκπαιδευ-τικά εγχειρίδια), δελτία τύπου ή 

περιοδικά, εκστρατείες ενημέρωσης, εκθέσεις και 

παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, εκτύπωση 

αφισών και αυτοκόλλητων, καθώς και έρευνες για 

θέματα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των 

δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων, το 

75% των οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 

30 ετών. 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διεθνείς ΜΚΟ 

νεολαίας, εθνικές, τοπικές μη κυβερνητικές 

οργανώσεις νεολαίας ή δίκτυα των κρατών-μελών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι εξής φορείς: 

 Ευρωπαϊκές/διεθνείς μη κυβερνητικές 

οργανώσεις νεολαίας με εταίρους ή 

παραρτήματα σε τουλάχιστον οκτώ (8) 

κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 Ευρωπαϊκά επίσημα ή ανεπίσημα δίκτυα 

οργανώσεων νεολαίας και άλλες μη 

κυβερνητικές δομές νεολαίας με εταίρους 

από τουλάχιστον οκτώ (8) κράτη-μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 Υποεθνικά (τοπικά/περιφερειακά) δίκτυα 

οργανώσεων νεολαίας και/ή εθνικά 

συμβούλια νέων από τουλάχιστον πέντε (5) 

γειτονικές χώρες. 

Προθεσμία: 1 Απριλίου 2013 

Πληροφορίες: http://www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/ 

EYCS_Activities/Activities_EYCS_en.asp 

 

3. Ευρωμεσογειακό Ίδρυμα Anna Lindh για 

το Διάλογο μεταξύ Πολιτισμών 

 

Το Ίδρυμα Anna Lindh είναι ο πρώτος φορέας από 

τη σύσταση της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας που 

δημιουργήθηκε και από τα 43 κράτη-μέλη της. 

Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2004 και χρηματοδο-

τείται από κοινού από τα 43 κράτη-μέλη της Συνερ-

γασίας με την οικονομική αρωγή και της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής. Πρόκειται ουσιαστικά για το 

φορέα που δημιουργήθηκε για να προωθήσει τον  

 

Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής   προτάσεων 

προβλέπεται η επιδότηση τριών κατηγοριών 

δράσεων: 

 

(α) Συνεδρίες μελέτης: 

 Εξετάζουν σύγχρονα προβλήματα των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών από την πλευρά 

της νεολαίας ή που επηρεάζουν τη νεολαία 

και τις οργανώσεις της, οι οποίες 

διαθέτουν έδρα σε κάποιο από τα κράτη-

μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 Το θέμα μελέτης προτείνεται και 

αναπτύσσεται από την αιτούσα οργάνωση 

στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της 

νεολαίας. 

 Έχουν διάρκεια τουλάχιστον 4 εργάσιμων 

ημερών (μέχρι 8 εργάσιμες ημέρες). 

 Η συμμετοχή σε αυτές κυμαίνεται από 20 

έως 40 άτομα. 

 Η πλειονότητα των συμμετεχόντων πρέπει 

να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών. 

(β) Συμπόσια: 

 Στοχεύουν στην παραγωγή γνώσης και 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της 

πολιτικής για τη νεολαία του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. 

 Οι αιτήσεις για την εν λόγω δράση θα 

πρέπει να υποβάλλονται από 4 

συνεργαζόμενους εταίρους. 

(γ) Ειδικά σχέδια: 

 Πρόκειται για δράσεις καινοτόμου 

χαρακτήρα πέραν της στοχοθεσίας των 

προηγούμενων δύο δραστηριοτήτων. 
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Στόχος της τρέχουσας πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων είναι η προώθηση της κινητικότητας και 

η ενίσχυση της ένταξης και της ιδιότητας του 

πολίτη. Σύμφωνα με τη στρατηγική του Ιδρύματος, ο 

διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί κινητήριο μοχλό 

της κοινωνίας πολιτών, προωθώντας τη συμμετοχή 

στη δημιουργία ανοιχτών και πλουραλιστικών 

δημοκρατιών, προάγοντας περιεκτική και αειφόρο 

ανάπτυξη. Η επιδότηση ανά σχέδιο κυμαίνεται 

μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ. 

Συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση έχουν οι 

αιτούντες που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: 

 

 είναι νομικά πρόσωπα (όχι άτομα) όπως οι 

ΜΚΟ, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, ακαδημαϊκά 

ή ερευνητικά ιδρύματα, ΜΜΕ, ιδρύματα, 

τοπικές αρχές, ιδιωτικοί φορείς 

 είναι μέλη σε ένα από 43 εθνικά δίκτυα του 

ιδρύματος Anna Lindh. Στην περίπτωση της 

χώρας μας, αρμόδιος φορέας είναι το 

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 

(http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php). 

Αυτό το κριτήριο ισχύει μόνον για τους 

αναδόχους του προτεινόμενου σχεδίου. 

Αντίθετα, οι εταίροι ενός σχεδίου δεν είναι 

αναγκαίο να είναι και μέλη κάποιου από τα 

εθνικά δίκτυα. 

 

Προθεσμία: 15 Απριλίου 2013 

Πληροφορίες: http://grants.annalindh.org/ 

 

  

 

 

 

πνευματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό διάλογο 

ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες. Είναι επίσης 

ο πρώτος Ευρω-Μεσογειακός φορέας που εδρεύει 

εκτός  Ε.Ε., στην Αίγυπτο.  Στεγάζεται στην 

Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και στο εκεί 

Σουηδικό Ινστιτούτο. Κύριος στόχος της 

πρωτοβουλίας αυτής είναι να φέρει σε επαφή 

ανθρώπους και οργανώσεις των δύο πλευρών της 

Μεσογείου, δίνοντας έμφαση στη, μέσω της 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω του διαλόγου, το 

Ίδρυμα φιλοδοξεί να εξασφαλίσει την υπεράσπιση 

της ελευθερίας της έκφρασης παράλληλα όμως με 

το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των αρχών που πρεσβεύουν τα μέλη κι οι ομάδες 

των κοινωνιών αυτών. Η νεολαία ως κοινωνική 

ομάδα καθώς και οι μετανάστες και η εκπαίδευση 

ως δράση, αποτελούν προτεραιότητες στον 

προγραμματισμό του Ιδρύματος Anna Lindh. 

Λειτουργεί ως Δίκτυο Δικτύων, ήτοι των  43 

Εθνικών Δικτύων, μέλη των οποίων μπορούν να 

γίνουν μη-κυβερνητικοί οργανισμοί  και άλλοι 

πολιτιστικοί φορείς που ενδιαφέρονται για τους 

σκοπούς του Ιδρύματος και δραστηριοποιούνται 

στους παρακάτω τομείς: 

 των γραμμάτων και τεχνών,  

 της πολιτιστικής κληρονομιάς,  

 του εκδημοκρατισμού, των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και του ρόλου της γυναίκας 

στην κοινωνία, 

 της νεολαίας,  

 της εκπαίδευσης και επικοινωνίας,  

 της επιστημονικής έρευνας,  

 του περιβάλλοντος και της βιώσιμης 

ανάπτυξης. 
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4. Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα, 

2013 (EPSA 2013) 

 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης 

(EIPA) ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής 

υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο  

 

 
 

Δημόσιου Τομέα, έτους 2013, (European Public 

Sector Award 2013) για τις πιο καινοτόμες, 

αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις/έργα 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Το θέμα του 

βραβείου για το 2013 είναι το εξής: 

“Weathering the Storm: Creative Solutions  

in a Time of Crisis”. 

Προθεσμία: 12 Απριλίου 2013 

Πληροφορίες: www.epsa2013.eu 

 

5. Βραβεία για τις Καινοτόμες 

Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης 

(RegioStars 2014) 

 

Για 7η συνεχή χρονιά (από το 2008) η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προκηρύσσει βραβεία για καινοτόμα 

σχέδια και δράσεις των δήμων και περιφερειών 

της Ευρώπης. 
 

Τα ετήσια βραβεία «RegioStars» υπογραμμίζουν τα 

πιο καινοτόμα έργα που έχουν στηριχθεί από την 

ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. Για το 2014 

έχουν επιλεγεί οι κάτωθι πέντε κατηγορίες για τις 

οποίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση: 

 

 Ευφυής μεγέθυνση: Καινοτόμα σχέδια των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 

 
 

 Μεγάλα Επενδυτικά Έργα: Ενεργειακή 

αποδοτικότητα και Οικονομία χαμηλής 

κατανάλωσης άνθρακα. 

Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα εξής: 
 

α) έγκαιρη αποστολή των αιτήσεων 

β) το σχέδιο πρέπει να έχει συγχρηματοδοτηθεί από 

το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής ή το IPA μετά 

την 1η Ιανουαρίου του 2000 

γ) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν/ή 

υποστηριχθούν από τις αρμόδιες εθνικές ή 

περιφερειακές διαχειριστικές αρχές  

δ) οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και να 

υποβληθούν κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα.  

ε) Η περιγραφή του σχεδίου θα πρέπει να είναι 

συναφής με την επιλεγόμενη κατηγορία.  

Οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ μπορούν να λάβουν 

περισσότερες πληροφορίες, το πλήρες κείμενο του 

οδηγού συμπλήρωσης των προτάσεων και τα 

έντυπα των αιτήσεων από το σχετικό ιστότοπο της 

 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τις αιτήσεις (μέσω των 

αρμόδιων διαχειριστικών αρχών) αλλά και τα 

ερωτήματά τους μπορούν να αποστείλουν στην 

εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: REGIO-STARS@ ec. 

europa.eu 

 

Προθεσμία: 19 Απριλίου 2013 

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

cooperate/ regions_for_economic_change/regiostars 

_en.cfm 

 

  

 

 

 

5       

http://epsa2013.eu/
mailto:REGIO-STARS@ec.europa.eu
mailto:REGIO-STARS@ec.europa.eu


ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
   

   

Τεύχος 34       4/2013       

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 
 

 

 
 

 

Επεξεργασία λυμάτων στην Περιφέρεια Δυτ. 

Μακεδονίας 

Αποκατάσταση Ποταμού Σουλού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - 

Θράκης" 

Προθεσμία: 1/4/2013 

Πληροφορίες: 

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

aspx?item=2334 

Δράσεις εφαρμογής Προγράμματος 

"Καλλικράτης" – Β’ φάση 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Διοικητική 

Μεταρρύθμιση" 

Προθεσμία: 1/4/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2156 

Προστασία περιβάλλοντος και πρόληψη 

κινδύνων στις πληγείσες από τις πυρκαγιές 

περιοχές της Περιφέρειας Β. Αιγαίου 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Προθεσμία: 1/4/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2236 

Ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών στην 

Περιφέρεια Κρήτης 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης 

Προθεσμία: 12/4/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2225 

 

 

 

 

 

Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Κρήτης 

στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Προθεσμία: 23/4/2012 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2145 

Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη 

Παράκτιων και Νησιωτικών Περιοχών στην 

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - 

Θράκης" 

Προθεσμία: 30/4/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2309 

Κατασκευή Αντιπλημμυρικών και Συνοδών Έργων 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - 

Αειφόρος Ανάπτυξη" 

Προθεσμία: 30/4/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2308 

Έργα διαχείρισης και διανομής πόσιμου νερού 

και επεξεργασίας λυμάτων 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - 

Αειφόρος Ανάπτυξη" 

Προθεσμία: 30/4/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2307 
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1. Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο σε 

Μεσογειακές Περιοχές  

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής 

Συνεργασίας MED, 2007-2013) 

 

Στην πόλη Koζέντσα της Καλαβρίας πραγματο-

ποιήθηκε η 8η Συνεδρίαση των εταίρων του έργου 

«MEDEEA : Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργει-

ακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές», στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής 

συνεργασίας MED, που υλοποιεί η Περιφέρεια 

Κρήτης με το Ενεργειακό της Κέντρο, το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, και τη 

συμμετοχή και δραστηριοποίηση 13 Δήμων της 

Κρήτης και συγκεκριμένα: Ηρακλείου, Χανίων, 

Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου, Χερσονήσου, Σητείας, 

Ιεράπετρας, Φαιστού, Μαλεβιζίου, Αρχανών-

Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδας, Ανωγείων και 

Γόρτυνας.  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα ευρωπαϊκές 

περιφέρειες από την Ελλάδα, την Ιταλία, την 

Ισπανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Μάλτα 

και τη Σλοβενία, με στόχο τη βελτίωση του 

τρόπου διαχείρισης της ενέργειας και τη 

γνωστοποίηση και ευρεία εφαρμογή των 

καλύτερων Ευρωπαϊκών ενεργειακών πρακτικών 

που αφορούν στην αύξηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε αστικό επίπεδο. 

 

 
 

 
 

 
 

Κατά την 8η Συνεδρίαση και την τεχνική 

συνάντηση που ακολούθησε, εξετάστηκε η 

πρόοδος των συμμετεχόντων Δήμων στην 

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού 

Βραβείου, αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν τα 

στοιχεία που ήδη έχουν συγκεντρωθεί, 

μεθοδεύτηκε η έκδοση Οδηγού με συγκεκριμένα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι 

για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης 

Ενεργειακής Διαχείρισης αλλά και Ειδικού 

Καταλόγου με τις καλύτερες πρακτικές και 

πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι Δήμοι 

για την εξοικονόμηση ενέργειας και την 

προστασία του περιβάλλοντος και των 

πολιτών. 

Οι Δήμοι της Κρήτης που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα βρίσκονται στο στάδιο της 

εντατικοποίησης των δράσεων, της 

αποτίμησης των στοιχείων και της τελικής 

αξιολόγησης.  

Οι Δήμοι που θα πετύχουν τους στόχους της 

Ευρωπαϊκής κοινής μεθοδολογίας ενεργειακής 

αποδοτικότητας, θα πιστοποιηθούν από 

ανεξάρτητο ευρωπαϊκό ελεγκτή (auditor) και 

θα βραβευτούν με το «Ευρωπαϊκό Ενεργειακό 

Βραβείο» μαζί με Δήμους άλλων χωρών σε 

ειδική Διαπεριφερειακή εκδήλωση στην Κύπρο 

τον ερχόμενο Μάιο.  

 

Πληροφορίες: 

Πόλεις Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Ιστοσελίδα: http://www.interregmedeea.eu/ 
 

 

 

http://www.flashnews.gr/Image.ashx?fid=95043&w=0&q=80


 

Να σημειωθεί ότι το έργο “Recycling@home” είναι 

ένα από τα συνολικά έξι πανελλαδικά 

εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

περιβαλλοντικά έργα στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE+2011.Κατά την πιλοτική 

εφαρμογή του συστήματος στα 100 νοικοκυριά 

αρχικά θα γίνει μία αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης αναφορικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων, τη σύνθεση και τον όγκο τους. Σε 

μετέπειτα στάδιο μετά την εγκατάσταση του 

συγκεκριμένου συστήματος στα επιλεγμένα 

νοικοκυριά θα υπάρξει παρακολούθηση της 

συμπεριφοράς των νοικοκυριών στη διαχείριση 

των αποβλήτων ανά κατηγορία ανακυκλώσιμου 

υλικού και σε τελικό στάδιο θα γίνει η αξιολόγηση 

και αποτίμηση του περιβαλλοντικού και 

κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου του έργου. 

Επισημαίνεται ότι το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα LIFE+ χρηματοδοτεί έργα που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της 

πολιτικής και της νομοθεσίας στον τομέα του 

περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

διευκολύνει κυρίως την ενσωμάτωση των 

περιβαλλοντικών θεμάτων σε άλλες πολιτικές, 

και γενικότερα, συμβάλλει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας 

Στρ. Ν. Ρόκα 45  

Τ.Κ. 19600 Μάνδρα Αττικής  

Τηλ.: 213 2014900  

Fax: 210 5559962  
E-mail: dimos@mandras-eidyllias.gr 
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2. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: 

Ανακύκλωση στο Σπίτι 

(Recycling@home) 

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life+) 

 

O Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας συμμετέχει για 

πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life +, 

και εν προκειμένω, στην εφαρμογή  του καινοτό-

μου έργου οικιακής ανακύκλωσης 

“Recycling@home”, υπό το συντονισμό του Δήμου 

Αμαρουσίου και με τη συνεργασία του Τμήματος 

Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, και της Encvireco S.A. Μάλιστα ο 

Δήμαρχος, κ. Γιώργος Δρίκος, συμμετείχε 

πρόσφατα σε συνέδριο στην Κοπεγχάγη της 

Δανίας με θέμα τη μεθοδολογία υλοποίησης και 

την καλύτερη αξιοποίηση του εν λόγω 

προγράμματος. Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος 

εστίασε στην περιβαλλοντική φιλοσοφία που 

ενστερνίζεται ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας αλλά 

και σε όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει 

με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος 

αλλά και μία φιλική προς το περιβάλλον 

ανθρώπινη δραστηριοποίηση.  

Στο πλαίσιο του έργου “Recycling@home” που 

στόχο έχει την προώθηση της αειφόρου 

διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων 

μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης 

και επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών, 50 

νοικοκυριά από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και 

άλλα 50 από το Δήμο Αμαρουσίου, θα εφαρμό-

σουν πιλοτικά ένα σύστημα συμπίεσης έξι 

διαφορετικών οικιακών ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mandras-eidyllias.gr/media/k2/items/cache/9f9f79e544fb8eb705d18df3c18b9f0a_XL.jpg
http://www.mandras-eidyllias.gr/media/k2/items/cache/9f9f79e544fb8eb705d18df3c18b9f0a_XL.jpg


Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Οικοδομώντας την Πόλη του 21ου αιώνα: 

Ένταξη, Καινοτομία και Παγκοσμιοποίηση 

 (Σαν Φραντζίσκο, 3-6 Απριλίου 2013) 

Η Αμερικανική Ένωση για τις Αστικές Υποθέσεις 

διοργανώνει τη 43η ετήσια συνάντηση που θα  

 

επικεντρωθεί στα θέματα της οικονομικής 

ανισότητας, της εγκληματικότητας και του 

στεγαστικού προβλήματος – ζητήματα φλέγοντα για 

τα σύγχρονα αστικά κέντρα. 

Πληροφορίες: 

http://urbanaffairsassociation.org/conference/confere

nce2013/ 

Καινοτομίες για Αστικές Υποδομές στα 

Μητροπολιτικά Κέντρα 

 (Ανόβερο, 8-12 Απριλίου 2013) 

 

Το Φόρουμ για τα μητροπολιτικά προβλήματα και 

τις πολιτικές επίλυσής τους θα αναλύσει σε βάθος 

τις συνέπειες της αστικοποίησης και, προς τούτο, 

εμπειρογνώμονες από εύρος επιχειρήσεων,  

 

 

 

 

οικονομολόγοι και  πολιτικοί μηχανικοί  θα 

συναντηθούν με αιρετούς εκπροσώπους 

δημοτικών αρχών για να συζητήσουν 

τεχνολογικές καινοτομίες στους τομείς της 

ενεργειακής αποδοτικότητας, της αστικής 

κινητικότητας, των τεχνολογιών για τους 

υδάτινους πόρους και τα σύγχρονα τεχνικά 

κατασκευαστικά συστήματα. 

Πληροφορίες: 

http://www.metropolitansolutions.de/en/met/trad

e-show/events/forum 

Μεγαπεριφέρειες  

 (Λος Άντζελες,  9-13 Απριλίου 2013) 

 

Η συζήτηση για τις Μεγαπεριφέρειες και τα 

δίκτυα των μητροπολιτικών περιοχών ως νέες 

κλίμακες γεωγραφίας με γεωοικονομικό  

 

 

 

ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

οικονομικής συσσωμάτωσης και αυξανόμενης 

αστικοποίησης, αποτελεί βασική θεματική της 

ετήσιας συνάντησης της Ένωσης Αμερικανών 

Γεωγράφων. 

Πληροφορίες: 

http://www.lboro.ac.uk/gawc/aag2013.html 

Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 (Ατλάντα, 10-12 Απριλίου 2013) 

 

Το διεθνές δίκτυο ‘Ένωση για την Καινοτομία’ 

διοργανώνει συνέδριο με θέμα τις καινοτόμες, 

δημιουργικές και επιτυχημένες πρακτικές 

αμερικανικών τοπικών αρχών που συνεισφέρουν 

στην οικονομική βιωσιμότητα των τοπικών 

κοινοτήτων, στον οργανωτικό μετασχηματισμό 
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ECOWEEK απευθύνονται στο ευρύ κοινό και κυ-

ρίως στους νέους, προωθώντας την προστασία 

του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση απλών 

καθημερινών πρακτικών, όπως η ανακύκλωση, η 

κομποστοποίηση, η εξοικονόμηση ενέργειας και 

η οικολογική δόμηση. Η ECOWEEK ξεκίνησε τη 

δράση της από το νησί της Αίγινας το 2005 και 

σήμερα δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και τη 

Μέση Ανατολή.  

Πληροφορίες: 

http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2013_

THESS/index.html 

Ετήσια Συνάντηση  

των Ενεργειακών Πόλεων 

 (Växjo, 24-26 Απριλίου 2013) 

 

Η φετινή συνάντηση του δικτύου των 

Ενεργειακών Πόλεων της Ευρώπης εστιάζει το 

 

ενδιαφέρον της στη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, στο ρόλο των ΤΠΕ 

καθώς και στο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 

ενεργειακή μετάβαση.  

Πληροφορίες: 

http://vaxjo2013.energy-
cities.eu/?page=index_en 

των διοικητικών μονάδων της αυτοδιοίκησης, στη 

συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφά-

σεων και στην δημιουργία συμπράξεων. 

Πληροφορίες: 

http://www.tlgconference.org/index.aspx?page=1 

 

Αειφόρες Αστικές Μεταφορές 

 (Γκέτεμποργκ, 10-12 Απριλίου 2013) 

 

Πρακτικές αλλά και στρατηγικές για τις αστικές 

μεταφορές θα παρουσιαστούν σε συνέδριο που 

 

 

διοργανώνει η τοπική αρχή του Γκέτεμποργκ σε 

συνεργασία με εκπροσώπους της 

αυτοκινητοβιομηχανίας και της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.lindholmen.se/sv/node/28149 

Οικολογική Εβδομάδα:  

Πράσινη Αρχιτεκτονική,  

Αστική Καινοτομία 

(Θεσσαλονίκη, 15-21 Απριλίου 2013) 

 

Η ECOWEEK είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική 

εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα. Στόχος της η 

περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

και η υιοθέτηση των αρχών της αξιοβίωτης 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Οι εκδηλώσεις της  
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Έξυπνη Εξειδίκευση:  

Η Κινητήριος Δύναμη της Οικονομικής 

Ανάπτυξης της Ευρώπης 

 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει αναδείξει τη 

σαφή ανάγκη για την εκ νέου εξισορρόπηση των 

δημόσιων οικονομικών σε εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο. Η συνετή διαχείριση 

των δαπανών δεν πρέπει να οδηγήσει σε 

μειωμένες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 

την καινοτομία και την έρευνα, καθώς αυτά 

είναι τα βασικά στοιχεία που μπορούν να προω- 

θήσουν την επιστροφή στην ανάπτυξη. 

Η καινοτομία αποτελεί μία από τις βασικές 

προτεραιότητες στο προσχέδιο της περιόδου 

2014-2020 για μια αναμορφωμένη περιφερειακή 

πολιτική διότι η καινοτομία είναι ουσιώδης 

προκειμένου να δοθεί το τόσο απαραίτητο 

έναυσμα για την οικονομική ανάπτυξη και, άρα, 

για περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας. 

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι επενδύσεις στην 

έρευνα και την τεχνολογία εξίσου αποτελεσμα-

τικές σε επίπεδο αναπτυξιακών αποτελεσμάτων 

προκειμένου να βγούμε από την ύφεση και να 

υπερβούμε την οικονομική κρίση. Δεν μπορούν 

όλα τα Κράτη Μέλη και οι περιφέρειες να 

αποδίδουν εξαιρετικά σε όλα τα πεδία της 

επιστήμης και της καινοτομίας, αλλά κάθε χώρα 

και περιφέρεια έχει τις δυνατότητες να 

αριστεύσει σε κάποιο πεδίο. Δεν έχουν όλες οι 

χώρες και οι περιφέρειες την απαραίτητη 

κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων και ιδρυμάτων 

γνώσης, ούτε επαρκές κοινωνικό κεφάλαιο για 

την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 

παραγόντων της καινοτομίας, προκειμένου να 

κερδίσουν μερίδια αγοράς από τον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό ή να διαμορφώσουν νέες αγορές. 

Και σε εποχές περιορισμένων δημόσιων πόρων, 

δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν όλα τα 

υποσχόμενα ερευνητικά και καινοτόμα έργα 

ξεχωριστά. 
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Η έξυπνη εξειδίκευση ανοίγει το δρόμο για το 

μέλλον Εκφράζει την οικονομική ανάπτυξη σε 

συνδυασμό με τις συνετές δαπάνες, γνωστή ως 

«growthsterity» (ανάπτυξη + λιτότητα). Η έξυπνη 

εξειδίκευση αποτελεί βασική δράση της 

κορυφαίας πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας» 

στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς απο- 

κλεισμούς ανάπτυξη. 

Η έξυπνη εξειδίκευση υπονοεί ότι ένα Κράτος 

Μέλος ή περιφέρεια επιλέγει περιορισμένο 

αριθμό προτεραιοτήτων στη βάση των δικών της 

δυνατών σημείων και συγκριτικών πλεονεκτη- 

μάτων και των τομέων όπου υπάρχει μεγαλύτε-

ρο δυναμικό για μακρόχρονο αντίκτυπο. Αυτή η 

προσέγγιση θα βοηθήσει τις περιφέρειες να 

κάνουν πράξη τις πραγματικές τους δυνατό-

τητες στην καινοτομία και να επικεντρώσουν εκ 

νέου τις βιομηχανικές και εκπαιδευτικές τους 

δομές στην κατεύθυνση των αναδυόμενων 

βιομηχανιών και υπηρεσιών, καθώς και των 

διεθνών αγορών. Ο στόχος της έξυπνης εξειδί-

κευσης είναι να μετασχηματίσει οικονομίες προς 

δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης 

αξίας και πιο ανταγωνιστικές. 

Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί μια προσέγγιση 

που τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενσωματώνει 

στα προγράμματα πολιτικής συνοχής.  
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Η ανάπτυξη στρατηγικών έρευνας και καινο- 

τομίας με βάση την έννοια της έξυπνης εξειδί-

κευσης είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για 

πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία από το 

2014. 

Με δύο λόγια, η έξυπνη εξειδίκευση αφορά μια 

νέα γενιά πολιτικών έρευνας και καινοτομίας 

που υπερβαίνουν τις κλασσικές επενδύσεις σε 

έρευνα και τεχνολογία, και της γενικής ενίσχυ- 

σης της επάρκειας στην καινοτομία. Αυτό που 

καθιστά τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 

διαφορετική από τη μέση στρατηγική 

καινοτομίας είναι ότι: 

 Ο βασισμένος σε αποδείξεις χαρακτήρας 

της δεν εξετάζει μόνο τυπικά ζητήματα 

έρευνας και δεξιοτήτων, αλλά μελετά όλα 

τα στοιχεία, π.χ. γεωγραφική θέση, 

πληθυσμιακή δομή, κλίμα, φυσικοί πόροι, 

και θέματα ζήτησης, π.χ. κοινωνικές 

ανάγκες, δυνητικοί πελάτες, καινοτομία 

του δημόσιου τομέα. Θα ενθαρρύνει μια 

χώρα ή περιφέρεια να ενώσει τη 

μοναδική τοπική τεχνογνωσία και 

παραγωγικές δυνατότητες σε νέους 

συνδυασμούς και καινοτομίες. 

 Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι μια 

απόφαση από πάνω προς τη βάση, αλλά 

αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε ως μια 

δυναμική διαδικασία ανακάλυψης της 

επιχειρηματικότητας που περιλαμβάνει 

βασικά ενδιαφερόμενα μέρη σε 

συνεργατικά σχήματα ηγεσίας. 

 Έχει παγκόσμια προοπτική σε επίπεδο 

δυνητικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, 

αγορών και δυναμικού για συνεργασία με 

φορείς καινοτομίας πέρα από 

γεωγραφικά σύνορα. 

 

 Δεν επικεντρώνεται στην παραγωγή νέας 

γνώσης παντού, αλλά βασίζεται στη 

συγκέντρωση της υφιστάμενης γνώσης 

και τεχνολογιών προκειμένου να 

δημιουργηθεί καινοτομία σε όλες τις 

πιθανές μορφές, όπως inter alia της 

κοινωνικής, της καινοτομίας που άγεται 

από το χρήστη και της καινοτομίας σε 

επίπεδο marketing και οργάνωσης. 

 Έχει να κάνει με τη θέση προτεραιοτήτων 

σε εποχές περιορισμένων πόρων και την 

επικέντρωση των επενδύσεων σε 

συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη 

συσσώρευση κρίσιμης μάζας, με στόχο 

την αριστεία μέσω της διαφοροποίησης 

της χώρας ή περιφέρειας από τις άλλες. 

 Η έξυπνη εξειδίκευση δεν έχει να κάνει με 

την ανάδειξη νικητών σε επίπεδο τομέα ή 

τεχνολογίας, αλλά με τη αλληλο-γονιμο-

ποίηση μεταξύ και ανάμεσα σε τομείς και 

τεχνολογίες. Για μερικές περιοχές, η 

ομαδοποίηση μπορεί να αποτελέσει την 

αφετηρία διατομεακών επαφών και 

διάχυσης γνώσης, τόσο εντός της 

περιφέρειας όσο και εξωτερικά με άλλες 

περιφέρειες. 

Υπάρχει σαφής ανάγκη για τις περιφέρειες να 

επικεντρώσουν τα πιθανά τους πλεονεκτήματα 

στο μέλλον. Και αυτά πρέπει να εξετασθούν σε 

διεθνές, και όχι απλά εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο. Οι περιφέρειες πρέπει να προβούν σε 

καλά μελετημένες και βασισμένες σε αποδείξεις 

επιλογές και όχι να μοιράζουν αφειδώς 

περιορισμένα κονδύλια χωρίς πραγματικό 

αντίκτυπο.  

 

 



Επί του παρόντος, οι προτεραιότητες στις 

περιφέρειες συχνά είναι υπερβολικά ευρείες και 

άρα με αντίκτυπο που αμβλύνεται και φαίνεται 

ότι δίνεται υπερβολική έμφαση στις βιομηχανίες 

κατασκευών και όχι σε αναδυόμενους τομείς και 

υπηρεσίες. Υπάρχει ακόμα περιορισμένη χρήση 

μέτρων για την ενίσχυση της ζήτησης και της 

πρόσβασης στην αγορά παράλληλα με 

την υποστήριξη στην ανάπτυξη δυνατοτήτων 

έρευνας και καινοτομίας, ενώ διατηρείται η 

έλλειψη συντονισμού μεταξύ εθνικών και 

περιφερειακών κυβερνήσεων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε εργαλεία 

που θα βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη και τις 

περιφέρειες να αναπτύξουν τις μεμονωμένες 

στρατηγικές τους στο πεδίο της έξυπνης 

εξειδίκευσης. Η πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευ-

σης (πλατφόρμα S3), που φιλοξενείται από το 

Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προβλέψεων (IPTS – ένα 

από τα επτά ινστιτούτα του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών της ΕΕ ), έχει διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της έννοιας της έξυπνης 

εξειδίκευσης και των προεκτάσεών της σε 

επίπεδο πολιτικών. Προσφέρει συμβουλές, 

πρόσβαση σε υλικό δεδομένων, καθοδήγηση και 

μεθοδολογική υποστήριξη, παραδείγματα καλής 

πρακτικής και εργαλεία αμοιβαίας εκμάθησης σε 

ομότιμους και εμπειρογνώμονες.  

Πληροφορίες: 

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

ner/panorama/pdf/mag44/mag44_el.pdf 

 

 

 

Θέσπιση ειδικών μέτρων για τη στήριξη 

της γεωργίας στα μικρά νησιά του 

Αιγαίου 

 

Στις 25 Φεβρουαρίου τ.ε., το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

συμφώνησαν για το νομικό πλαίσιο που θα 

διέπει τη στήριξη της γεωργίας στις 

απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του 

 

 

 

Αιγαίου πελάγους. Η θέσπιση οικονομικής 

ενίσχυσης αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου, 

εκτός της Κρήτης και της Εύβοιας, λόγω της 

δύσκολης επικοινωνίας τους με την ηπειρω-

τική χώρα. Συγκεκριμένα, τα μέτρα αποσκο-

πούν στην  ανάπτυξη της γεωργικής παραγω-

γής, στον περιορισμό του κόστους μεταφοράς, 

καθώς και στη διευκόλυνση του εφοδιασμού με 

πρώτες ύλες προκειμένου τα αγροτικά 

προϊόντα των μικρών νησιών να καταστούν 

ανταγωνιστικά στην ενιαία αγορά. Η ετήσια 

ενίσχυση έχει καθοριστεί σε 23,93 εκατ. ευρώ. 

 

Πληροφορίες: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st1

8/st18145.en10.pdf 
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Νέος οδηγός για την παροχή κρατικών 

ενισχύσεων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε 

πρόσφατα τον αναθεωρημένο οδηγό αναφορικά 

με την εφαρμογή των κανόνων που θα διέπουν 

τη διάθεση των κρατικών ενισχύσεων για την 

παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού 

Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) προκειμένου να αποφευχ-

θούν περιπτώσεις αθέμιτης στρέβλωσης του 

ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε.. Ο 

οδηγός διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι 

περιφερειακές και τοπικές αρχές απαλλάσσον-

ται της υποχρέωσης να κοινοποιήσουν στην 

Επιτροπή την ανάθεση παροχής υπηρεσιών, 

 

όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν 

Κοινωνικές Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 

(Κ.Υ.Κ.Ω.), όπως υπηρεσίες υγείας και 

μακροχρόνιας περίθαλψης, φροντίδας παιδιών, 

πρόσβασης και επανένταξης στην αγορά 

εργασίας, μέριμνας και κοινωνικής ένταξης 

ευπαθών ομάδων 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overvie

w/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf 

 

Η Ε.Ε. αναλαμβάνει πρωτοβουλία για 

την αντιμετώπιση της φτώχειας 
 

Στις 27 Φεβρουαρίου τ.ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

παρουσίασε τις προτάσεις της για  την 

εξάλειψη της φτώχειας και την εξασφάλιση της  

  
 

 

βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως. Στην 

ανακοίνωσή της η Επιτροπή εκτιμά ότι οι δύο 

προκλήσεις είναι αλληλένδετες και προτείνει ένα 

σφαιρικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, που 

θα αφορά κρίσιμα ζητήματα, όπως το βασικό 

βιοτικό επίπεδο, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισ-

μούς ανάπτυξη, τη βιώσιμη διαχείριση των 

φυσικών πόρων, τη διασφάλιση ισότητας, 

ισονομίας, δικαιοσύνης, καθώς και την προαγωγή 

της ειρήνης και της ασφαλείας.  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-

22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf 

 

Νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020: 

Οι πόροι για την Ελλάδα 
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις  8 Φεβρουαρίου τ.ε., 

κατέληξε σε συμφωνία κατά πλειοψηφία, για το 

επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-

2020 (ΠΔΠ) σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι 

χρηματοδοτικές προτεραιότητες της ΕΕ. Το νέο 

πολυετές πλαίσιο χρηματοδότησης για τα έτη 

2014 - 2020 είναι κατά 34 δισ. ευρώ, χαμηλότερο 

συγκριτικά με προηγούμενη επταετία. 
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Οι δεσμεύσεις ανέρχονται σε 959 δισ. ευρώ, ενώ 

οι πραγματικές πληρωμές στα 908 δισ. ευρώ, 

προκαλώντας έλλειμμα 51 δισ. ευρώ. 

Μία από τις πιο βασικές προκλήσεις της ΕΕ είναι 

η ανεργία και ιδιαίτερα των νέων και γι’ αυτό το 

λόγο θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις χώρες που 

έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, όπως η 

Ελλάδα και η Ισπανία.  

Σημαντικές διευκολύνσεις για την υλοποίηση του 

επόμενου ΕΣΠΑ (Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης) και 

την επιτάχυνση της απορρόφησης των 

Κοινοτικών κονδυλίων από τη χώρα μας 

προβλέπουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου. Πέρα από το σημαντικό οικονομικό 

όφελος που προκύπτει για την Ελλάδα, με την 

αύξηση των πόρων σε σχέση με τις αρχικές 

προτάσεις της Επιτροπής, με τις σημερινές 

αποφάσεις υιοθετείται σειρά κανονιστικών 

ρυθμίσεων, που αναμένεται να διευκολύνουν 

σημαντικά την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα: 

 Δόθηκε η δυνατότητα προσαύξησης όλων 

των ισχυόντων ποσοστών συγχρηματο-

δότησης κατά 10% στις χώρες που 

βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονο-

μικής προσαρμογής, όπως η Ελλάδα. 

 Προβλέφθηκε για τις περιφέρειες της 

Αττικής και της Δυτ. Μακεδονίας 

σημαντικά αυξημένο ποσοστό συγχρημα-

τοδότησης (80%), σε σχέση με την αρχική 

πρόταση της Επιτροπής (50% και 60% 

αντίστοιχα). 

 

 

 Για τις χώρες αυτές θα ισχύσει μεγαλύ-

τερη προκαταβολή κατά την έναρξη των 

προγραμμάτων (1,5% τον πρώτο χρόνο, 

1,5% το δεύτερο και 1% τον τρίτο αντί για 

1%, 1% και 1% αντίστοιχα). 

 Μετά την άρση των σχετικών περιο-

ρισμών, ο ΦΠΑ, στην περίπτωση που δεν 

ανακτάται, θα είναι επιλέξιμος για 

συγχρηματοδότηση, για το σύνολο των 

παρεμβάσεων. 

 Ο αρχικά προβλεφθείς κανόνας Ν+2 

χαλάρωσε κατά ένα χρόνο, δίνοντας 

μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων. 

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται: 

 6,34 δισ. ευρώ να κατευθυνθούν στις 

λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 

 3,41 δισ. ευρώ στο Ταμείο Συνοχής 

δηλαδή σε έργα περιβάλλοντος και 

μεταφορές, 

 2,5 δισ. ευρώ στις αναπτυγμένες 

περιφέρειες, 

 2,1 δισ. ευρώ στις περιφέρειες που 

βρίσκονται στο ενδιάμεσο στάδιο 

ανάπτυξης, 

 1,8 δισ. ευρώ στην αγροτική ανάπτυξη, 

 210 εκατ. ευρώ σε διακρατικά έργα, 

 160 εκατ. ευρώ στη νεανική απασχόληση, 

ενώ 
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 2 δισ. ευρώ επιπλέον αναμένεται να 

διατεθούν το 2016, μετά την αναθεώρηση 

των στοιχείων με βάση την ύφεση.  

Για να τεθεί σε ισχύ το νέο ΠΔΠ τον Ιανουάριο 

2014 απαιτείται ακόμη η τελική συμφωνία με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απομένει δε ακόμη η 

τυπική έκδοση των περίπου 75 νομοθετικών 

πράξεων που καλύπτει η δέσμη του ΠΔΠ. 

Πληροφορίες: 

http://www.european-council.europa.eu/home-

page/highlights/mff-agreed-by-eu-

leaders?lang=el 

Οι Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Στηρίζουν 

την Έξυπνη & Αειφόρο Ανάπτυξη 

 

Κοινή δήλωση με την οποία οι πρωτεύουσες των 

χωρών μελών της ΕΕ καλούνται να αναλάβουν 

ρόλο στην χωρίς αποκλεισμούς, έξυπνη και 

βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ, υιοθέτησαν στις 3 

Μαρτίου τ.ε. οι 27 δήμαρχοί τους. Αυτό έγινε κατά 

τις πρώτες απευθείας συνομιλίες της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής με τις πρωτεύουσες της ΕΕ, 

που διοργανώθηκαν από τον Επίτροπο για την 

Περιφερειακή Πολιτική Johannes Hahn. Στην κοινή 

τους δήλωση οι δήμαρχοι των πρωτευουσών της 

ΕΕ, χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αρχίσει ένας 

απευθείας διάλογος με τις πρωτεύουσες και να 

προβληθούν περισσότερο οι πόλεις τους ως 

άμεσοι εταίροι της ΕΕ. Οι στόχοι της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» δεν μπορούν να επιτευχθούν, 

όπως αναφέρουν, χωρίς την ενεργό 
 

συμμετοχή των πρωτευουσών, οι οποίες 

αποτελούν την «κινητήριο δύναμη για την 

καινοτομία και την έξυπνη ανάπτυξη, και συχνά 

προσφέρουν τα κεντρικά εκπαιδευτικά και 

επιστημονικά δίκτυα» και «είναι απαραίτητες για  

τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι ο 

αντίκτυπος των πολιτικών τους στους τομείς των 

μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος 

είναι μεγάλος». «Θα εξακολουθήσουμε να 

προωθούμε, από την πλευρά μας, την 

ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 

καινοτομία καθώς και την ένταξη, προκειμένου 

να ξεπεραστεί η σημερινή οικονομική, 

δημοσιονομική και κοινωνική κρίση» δηλώνουν οι 

27 δήμαρχοι. 

Παράλληλα, διατυπώνουν τη θέση ότι τα αστικά 

προβλήματα θα πρέπει να επιλυθούν κατά τρόπο 

ολοκληρωμένο, και οι οικονομικές, περιβαλλον-

τικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και δημογραφικές 

πτυχές να αντιμετωπιστούν μαζί. 

Θεωρούν επίσης ότι «οι μελλοντικές πολιτικές και 

ενέργειες της ΕΕ στους τομείς των μεταφορών, 

του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των επιχειρή-

σεων, της απασχόλησης, της έρευνας για την 

κλιματική αλλαγή, της αντιμετώπισης της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και 

του ψηφιακού θεματολογίου, θα πρέπει να 

συνυπολογίζουν την αστική διάσταση». 

Όσον αφορά τη νομοθετική δέσμη μέτρων σχετικά 

με την πολιτική συνοχής, εκφράζουν ικανοποίηση 

για τη βούληση της Επιτροπής να δοκιμάσει νέες 

ιδέες και τρόπους εργασίας μέσω των 

προτεινόμενων καινοτόμων ενεργειών σε αστικές 

περιοχές. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/det

ail.cfm?id=562&LAN=EN 
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Αμπερντίν-Ζάγκρεμπ τα βραβεία 

βιώσιμης κινητικότητας 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές 

του βραβείου ευρωπαϊκής εβδομάδας 

κινητικότητας και του βραβείου σχεδίων 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας για το 2012 

στις 6 Μαρτίου τ.ε. Το Αμπερντίν, η φετινή 

νικήτρια πόλη του βραβείου της βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας, καθώς και οι άλλες 

προκριθείσες πόλεις βρίσκονται στην πρώτη 

γραμμή των προσπαθειών που καταβάλλονται 

σε ολόκληρη την ΕΕ για να ενσωματωθεί η έννοια 

της βιωσιμότητας στον σχεδιασμό της αστικής 

κινητικότητας. Το Αμπερντίν είναι μια πόλη 

περίπου 220.000 κατοίκων, με σημαντική  

 

 

 

βιομηχανία πετρελαίου και γεωργία, πυκνή 

κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και μεγάλη 

εξάρτηση από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Ο 

νικητής του βραβείου της ευρωπαϊκής εβδομά-

δας κινητικότητας (ΕΕΚ) για το 2012, το 

Ζάγκρεμπ (Κροατία) είναι ένα «αναδυόμενο 

αστέρι» στο πεδίο της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. Η πόλη κέρδισε το βραβείο για 

την άρτια οργανωμένη εκστρατεία προώθησης 

της εβδομάδας κινητικότητας, σε ισχυρή σύν-

δεση με το σύνθημα για το 2012 («Κινούμαστε 

προς τη σωστή κατεύθυνση») και για 62 

διαφορετικές δραστηριότητες που αφορούν 

περισσότερους από 150.000 πολίτες. 

Πληροφορίες: 

http://www.sustainable-mobility.org/innovating-

for-tomorrow/events/zagreb-and-aberdeen-win-

eu-sustainable-mobility-awards.html 

 

 

Οδηγός για την Κοινωνική Καινοτομία 

 

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της τρέχουσας 

χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής κρίσης 

αλλά και μια νέα προσέγγιση στις κοινωνικές 

πολιτικές, τις πολιτικές απασχόλησης και 

υγείας, όπως και στις πολιτικές για την παιδεία, 

την κατάρτιση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη 

βιομηχανική πολιτική και την αστική ανάπτυξη 

αποτελούν μερικές από τις θεματικές του νέου 

οδηγού για την κοινωνική καινοτομία που 

δημοσίευσαν πρόσφατα οι Γενικές Διευθύνσεις  

 

 

για την Περιφερειακή Πολιτική και την 

Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Μολονότι ο όρος κοινωνική καινοτομία 

παραμένει ασαφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ορίζει την κοινωνική καινοτομία ως καινοτομία 

που είναι κοινωνική τόσο ως προς τους σκοπούς 

αλλά και ως προς τα μέσα, επιδεχόμενη 

εδαφικές και πολιτιστικές προεκτάσεις. 

Μάλιστα, η κοινωνική καινοτομία είναι παρούσα 

σε μια σειρά πρωτοβουλιών της Επιτροπής: 

στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ενάντια στη 

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, στην 

Ένωση Καινοτομίας, στην Πολιτική Συνοχής κ.α. 

Πληροφορίες: 

http://www.sustainable-mobility.org/innovating-

for-tomorrow/events/zagreb-and-aberdeen-win-

eu-sustainable-mobility-awards.html 

 

   17      



Διεθνή Θέματα  

 

Η κατάσταση των κινεζικών πόλεων  

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος των Ηνωμένων 

Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς (UN-

HABITAΤ) δημοσιεύτηκε πρόσφατα έκθεση για 

την κατάσταση των πόλεων της Κίνας και εν 

προκειμένω για τις πρωτοβουλίες των 

κεντρικών και των τοπικών αρχών της για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτικών 

  

  
 

περιοχών στο επίπεδο των κατοίκων των 

αστικών κέντρων στους τομείς της 

απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της 

υγειονομικής φροντίδας και της στέγασης. 

Οι πρωτοβουλίες αυτές περιελάμβαναν 

επίσης την κατασκευή 36 εκατομμυρίων 

διαμερισμάτων για χαμηλού εισοδήματος 

οικογένειες στα αστικά κέντρα τη χρονική 

περίοδο 2011-2015, τη σύσταση θεσμών για 

την αντιμετώπιση των φυσικών 

καταστροφών, την επέκταση των 

προγραμμάτων για την καταπολέμηση της 

φτώχειας στις αγροτικές περιοχές και τη 

δημιουργία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, 

οικολογικών πόλεων και κοινοτήτων. 

Πληροφορίες: 

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.a
spx?publicationID=3404 

Βέλτιστες Πρακτικές Ένταξης Μεταναστών 

σε τοπικό επίπεδο 

 

Το διεθνές δίκτυο πόλεων ‘Πόλεις της Μετανάσ-

τευσης’ δημοσίευσε πρόσφατα έναν οδηγό με 

βέλτιστες πρακτικές των μελών του στον τομέα της 

ένταξης μεταναστών σε τοπικό επίπεδο. Το  εν 

λόγω δίκτυο έχει συστήσει διεθνείς διαύλους 

επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων υπαλλήλων των 

πόλεων –μελών του που χειρίζονται θέματα  

 

 

 

ένταξης, συγκεντρώνοντας με αυτό τον τρόπο 

πρακτικές, εμπειρίες, ιδέες από το Όκλαντ, το 

Μόντρεαλ μέχρι τη Βαρκελώνη και τη Στουτγκάρδη. 

Η βασική ιδέα που διατρέχει τις εν λόγω πρακτικές 

είναι ότι ηγεσία σημαίνει αλλαγή και όχι διατήρηση 

της υφιστάμενης κατάστασης, αναζήτηση νέων 

ευκαιριών για την ευημερία των δημοτών, διότι 

μόνον οι δημοτικοί άρχοντες με καινοτόμες ιδέες 

μπορούν να δρομολογήσουν αλλαγές στον τομέα της 

ένταξης των μεταναστών πέρα από τη θέσπιση 

νομικών πλαισίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων . 

Πληροφορίες: 

http://citiesofmigration.ca/wp-

content/uploads/2012/03/Municipal_Report_Main_Rep
ort2.pdf 
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με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα η 

βιολογική γεωργία. 

Προθεσμία: 10 Απριλίου 2013 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/orga

nic/2013_el.htm 

Διαβούλευση με σκοπό την επανεξέταση 

των προγραμμάτων της ΚΓΠ για τη 

διανομή γεωργικών προϊόντων σε 

μαθητές 

 

Στο πλαίσιο της ΚΓΠ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δια-

θέτει δύο παρεμφερή μέσα που έχουν ως στόχο 

τα παιδιά:  

 Το πρόγραμμα «Γάλα στα σχολεία», το 

οποίο, από το 1977, επιδοτεί τη διάθεση 

γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία 

σε μειωμένες τιμές.  

 Το πρόγραμμα «Φρούτα στα σχολεία», το 

οποίο, από το σχολικό έτος 2009/2010, 

συγχρηματοδοτεί τη διανομή οπωροκη-

πευτικών στα σχολεία.  

Κατά τη σχολική περίοδο 2010/11 τα δύο 

προγράμματα ωφέλησαν πάνω από 25 εκατ. 

παιδιά στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη, 

διανέμοντας περίπου 43 τόνους φρούτων και 

λαχανικών και 300.000 τόνων γαλακτοκομικών 

προϊόντων. Το ζητούμενο πλέον είναι πώς τα εν 

λόγω προγράμματα μπορούν να αντιμετωπίσουν 

τις αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα και την 

εν γένει αποστροφή των καταναλωτών και 

ιδιαίτερα των παιδιών, για τα γεωργικά 

προϊόντα στο πλαίσιο μιας περισσότερο ευρείας 

και ενιαίας στοχευμένης πολιτικής. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η παρούσα διαβούλευση αποβλέπει 

στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων 

μερών και στην καταγραφή των απόψεών τους 

για τις ανωτέρω προκλήσεις. 

Προθεσμία: 22 Απριλίου 2013 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/scho
ol-children/2013_en.htm 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής 

για τη βιολογική γεωργία 

Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, η 

βιολογική παραγωγή στηρίζεται με ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις, πολιτικές και νομοθεσίες. 

Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, με 

ταυτόχρονη δημιουργία συνθηκών θεμιτού 

ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών 

βιολογικών προϊόντων στις 27 χώρες της ΕΕ. Οι 

κανόνες που διέπουν τη βιολογική παραγωγή 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

834/2007 του Συμβουλίου και στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής. Η βιολογική 

γεωργία αφορά ένα σχετικά μικρό μέρος των 

καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων -

περίπου το 5%- αλλά η ζήτηση για βιολογικά 

προϊόντα αυξάνεται συνεχώς. Γεννάται όμως το 

ερώτημα: με τις συνθήκες της σημερινής 

οικονομικής ύφεσης, οι καταναλωτές θα 

εξακολουθήσουν να στρέφονται προς ένα 

βιωσιμότερο μοντέλο ζωής καταναλώνοντας όλο 

και περισσότερα βιολογικά προϊόντα; Σ’ αυτή τη 

διαβούλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε 

τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών  σχετικά  
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical 

Guide  

Ημερομηνία: 10-12 Απριλίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5189 

Public Procurement Package for Local and Regional 

Authorities: Legal Options to Boost your Economy 

Ημερομηνία: 11-12 Απριλίου 2013 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5205 

Services of General Economic Interest and State Aid 

 Ημερομηνία: 15-16 Απριλίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5245 

Managing Change in Public Administration  

Ημερομηνία: 18-19 Απριλίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5171 

 

From Comitology to Delegated and Implementing 

Acts: Practical Challenges and Institutional Issues 

Ημερομηνία: 22-23 Απριλίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5224 
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Working with Impact Assessment in the European 

Union 

Ημερομηνία: 25-26 Απριλίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5165 

Implementing the Structural Funds Regulations: 

Comparing 2014-2020 with 2007-2013 

Ημερομηνία: 25-26 Απριλίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5209 

What is a Workable Immigrant Integration Policy 

and How Can It be Measured? 

Ημερομηνία: 25-26 Απριλίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5308 

Regional and Local Strategies to Promote Smart and 

Sustainable Growth 

Ημερομηνία: 29-30 Απριλίου 2013 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5200 
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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:  

          

         24-26 Απριλίου 2013 

                                (Αθήνα) 

         17-19 Ιουνίου 2013 

                                (Αθήνα) 

 

Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

Ημερομηνίες/Πόλη:    

          17-19 Απριλίου 2013   

                                 (Αθήνα) 

                                 14-16 Μαΐου 2013   
                                 (Θεσσαλονίκη) 

10-12 Ιουνίου 2013   

                                  (Αθήνα) 

 

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

Ημερομηνίες/Πόλη:   

                                 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:   

            

                                  1-5 Απριλίου  2013   

                                  (Αθήνα) 

8-12 Ιουλίου  2013   

                                  (Αθήνα) 

 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό 

Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος 

Ημερομηνίες/Πόλη:   

                                  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 

 

The Effective Local Government Manager 

Essential Tools for Professional Local 

Government Managers 

 

 
 

Σελ. 267 

C. Newell 

Εκδ. Intl City County Management Assn 

 

Με θέμα τα εργαλεία του σύγχρονου μάνατζμεντ 

στην υπηρεσία των επιτελικών στελεχών των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το ανωτέρω 

βιβλίο προσεγγίζει με έναν εισαγωγικό τρόπο, 

εύληπτο και κατανοητό, ένα μείζον ζήτημα για τις 

τοπικές αρχές: τη διαχείριση των τοπικών 

υποθέσεων με έναν τρόπο αποδοτικό και 

αποτελεσματικό σε μια εποχή περιορισμένων 

πόρων. Η ως άνω συλλογή άρθρων διεισδύει στο 

ρόλο και στις ευθύνες του μάνατζερ σε μια τοπική 

αρχή και στους τρόπους με τους οποίους εκείνος 

μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα την τοπική 

κοινωνία. Το βιβλίο, τέλος, προσφέρει στον 

αναγνώστη με επικαιροποιημένο τρόπο τις 

θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις γύρω από 
την τοπική αυτοδιοίκηση και το μάνατζμεντ. 

Αυτοματοποίηση στην τοπική 

αυτοδιοίκηση 
 

 
Σελ.392 

Γ. Καριώτης, Ε. Παπαγιωτόπουλος 

Εκδ. Δίσιγμα 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Ο.Τ.Α. 

αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 

λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Μία λύση κατά την 

γνώμη των συγγραφέων, είναι η αύξηση των ιδίων 

πόρων και η μείωση δαπανών των Ο.Τ.Α. με την 

εφαρμογή ορθολογικής και αυτοματοποιημένης 

διαχείρισης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων 

του φορέα. Αυτοματοποιημένη διαχείριση 

σημαίνει: α) Πλήρης καταγραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης δηλαδή, ανθρωπογενές περιβάλλον, 

χωρικά και περιγραφικά δεδομένα, διασύνδεση 

σχέσεων, β) Στόχοι, αλγόριθμοι υλοποίησης, 

εναλλακτικά σενάρια, γ) Υπολογισμός των βέλ-

τιστων για τους Ο.Τ.Α. λύσεων. 

Σημαντική συμβολή για την εφαρμογή 

αυτοματοποιημένων λύσεων έχουν οι τοπογράφοι 

μηχανικοί σε όλα τα στάδια, χρησιμοποιώντας τα 

εργαλεία της τοπογραφίας, φωτογραμμετρίας, 

τηλεπισκόπισης, των G.P.S. των βάσεων 

δεδομένων κ.λ.π. και οι γεωπληροφορικοί για τον 

υπολογισμό των βέλτιστων λύσεων 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των G.I.S. και του 

προγραμματισμού. Στο βιβλίο υποδεικνύονται πως 

θα χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία αυτά και 

δίνονται παραδείγματα που αναπτύχθηκαν στην 

Ελλάδα, και σε άλλες χώρες, για τις κύριες 

αρμοδιότητες ενός Ο.Τ.Α. 
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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 
 
 

   

 

 

 
 


