
                       

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

EDITORIAL 

Με τίτλο Οι Τοπικές Αρχές 

χρειάζονται ένα πειστικό 

Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη 

Διαχείριση των Οικονομικών τους, η 

βρετανική εφημερίδα The Guardian 

υπογράμμισε πρόσφατα την 

αναγκαιότητα τα τοπικά συμβούλια 

του Ηνωμένου Βασιλείου να 

επικαιροποιήσουν τα επιχειρησιακά 

τους σχέδια για να προλάβουν 

δυσάρεστες εξελίξεις, ιδιαίτερα στον 

στεγαστικό τομέα, αναλύοντας τα 

βασικά στοιχεία ενός τέτοιου 

επιχειρησιακού σχεδίου: χρήση 

διαθέσιμων στοιχείων και 

ρεαλιστικών στόχων˙ διαβούλευση με 

κατοίκους και ειδήμονες˙ συλλογή και 

ανάλυση στοιχείων από όλες τις  

οργανικές μονάδες των ΟΤΑ για την 

ανάδειξη τάσεων και πιθανών 

κινδύνων˙ τακτική παρακολούθηση με 

τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων˙ αναζήτηση 

δεύτερης άποψης από ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες. Σύμφωνα με το 

συντάκτη της εφημερίδας, τα 

επιχειρησιακά σχέδια θα πρέπει να 

αντανακλούν επακριβώς το 

περιβάλλον λειτουργίας των ΟΤΑ 

ώστε να αποκατασταθεί η 

εμπιστοσύνη του κοινού στην 

ικανότητα των τοπικών συμβουλίων 

να υλοποιήσουν τα μακροπρόθεσμα 

σχέδιά τους και να αξιοποιήσουν τους 

πόρους τους. Πράγματι, σε περιόδους 

δημοσιονομικής στενότητας τα 

επιχειρησιακά σχέδια των ΟΤΑ 

αναδεικνύονται ως αντίδοτο στην 

κρίση αποτελεσματικότητας και 

εμπιστοσύνης που διέρχεται η τοπική 

αυτοδιοίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

. 
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1. Ευρωπαϊκό Βραβείο για Καινοτόμες 

Πολιτικές Ένταξης των Ρομά 

 

Για τέταρτη χρονιά από το 2007, το Κογκρέσο Τοπικών 

και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Πόλεων και των 

Περιφερειών για την ένταξη των Ρομά προκηρύσσουν το 

βραβείο για τους δήμους και τις περιφέρειες που 

υλοποιούν καινοτόμες πολιτικές ένταξης για τους Ρομά. 

Το βραβείο απονέμεται σε μία ή περισσότερες πόλεις 

ή/και περιφέρειες των κρατών-μελών του Συμβουλίου 

της Ευρώπης που έχουν υλοποιήσει καινοτόμες και 

δημιουργικές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική 

ένταξη των κοινοτήτων των Ρομά, σεβόμενες την 

πολυμορφία αυτών των κοινοτήτων και εξασφαλίζοντας 

την ενεργό συμμετοχή τους στην τοπική δημοκρατική 

ζωή. 
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2. 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

έργων του IPA Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας 2007-2013» 

 

Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-

2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

05/09/2008 με την απόφαση C(2008)4717/05-09-

2008. Το πρόγραμμα αποβλέπει μέσω συμπράξεων 

φορέων του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα των 

δύο χωρών στην προώθηση της αειφόρου οικονομικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης σε διασυνοριακές περιοχές 

και της συνεργασίας σε κοινές προκλήσεις στους 

τομείς του περιβάλλοντος, της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της δημόσιας υγείας. Η 

3η πρόσκληση του προγράμματος που πρόσφατα 

δημοσιεύθηκε αφορά την επιδότηση δράσεων που 

εντάσσονται και στις δύο στρατηγικές προτεραιότητές 

του. 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» είναι «η 

ενδυνάμωση της σύγκλησης στην περιοχή εφαρμογής 

του Προγράμματος μέσω της προώθησης της 

αειφόρου τοπικής ανάπτυξης». Ο γενικός αυτός 

στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων 

στρατηγικών προτεραιοτήτων: 

 Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της 

διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης. 

 Στρατηγική Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση των 

περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή 

περιοχή. 

 

 

 

 

 
Απαραίτητος όρος για τη συμμετοχή των δήμων 

και των περιφερειών στη διαγωνιστική διαδικασία 

είναι η υλοποίηση δράσεων για τους Ρομά, 

καινοτόμων, κατά προτίμηση, που να συνιστούν 

δυνητικά πρότυπα καλών πρακτικών για τη 

μεταφορά τους σε άλλες τοπικές κοινωνίες. 

Επίσης, τα έργα ή οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να 

εκπληρώνουν τουλάχιστον δύο από τα κάτωθι 

κριτήρια: 

(α) άμεση ή έμμεση ευαισθητοποίηση για τα 

δικαιώματα των Ρομά για την καταπολέμηση των 

στερεοτύπων και της προκατάληψης εναντίον 

τους από τα ΜΜΕ, τα εκπαιδευτικά συστήματα και 

τις τοπικές αρχές˙ 

(β) βελτίωση της δυνατότητας των Ρομά να 

ασκούν τα κοινωνικά δικαιώματά τους˙ 

(γ) προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου˙ 

(δ) προώθηση της πολυμορφίας στις τοπικές 

κοινωνίες˙ 

(ε) προώθηση της ενεργούς δημοκρατικής 

συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την 

περιγραφή του έργου/της πρωτοβουλίας, 

αποδεικτικό της εγγραφής πίστωσης στον 

προϋπολογισμό για τέτοιες πρωτοβουλίες καθώς 

και αποδεικτικό για την ενεργό συμμετοχή των 

Ρομά στις οικείες τοπικές κοινωνίες. 

 

Προθεσμία: 5 Αυγούστου 2013 

Πληροφορίες: 

κα Ελένη Τσετσέκου 

Support Team of the Special Representative of the 

Secretary General for Roma Issues, Council of Europe 

1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, France 

Ε-mail: roma.team@coe.int 

Ιστοσελίδα:http://www.roma-alliance.org/en/news/ 

60-call--roma-inclusion-prize--dosta---for-
municipalities.html 

mailto:roma.team@coe.int
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Οι προτάσεις θα πρέπει υποχρεωτικώς να 

περιλαμβάνουν συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον 

ενός (1) φορέα από κάθε χώρα, ενώ ο συνολικός 

αριθμός των εταίρων δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τους πέντε (5). Κάθε δυνητικός εταίρος ενός έργου 

δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες 

από μία προτάσεις ανά μέτρο. Το Πρόγραμμα 

«Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας» έχει συνολικό προϋπολογισμό 

31.549.723 € (20.072.594 € + 11.477.129 €). Για την 

Ελλάδα ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 

20.072.594€ εκ των οποίων οι 15.054.445€ (75%) 

προέρχονται από κοινοτικούς πόρους - ΕΤΠΑ και οι 

5.018.149€ (25%) από εθνικούς πόρους. Για τις ίδιες 

δράσεις για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας ο συνολικός προϋπολογισμός 

ανέρχεται στα 11.477.129 €, εκ των οποίων τα 

9.755.560€ (85%) προέρχονται από κοινοτικούς 

πόρους – ΙΡΑ και τα 1.721.569€ (15%) από εθνικούς. 

Ειδικότερα, για την παρούσα πρόσκληση 

προβλέπεται συνολικά το ποσό των 7.514.217 ευρώ 

(εκ του οποίου η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται σε 

5.987.085 ευρώ). Το ελάχιστο ποσό επιδότησης για 

κάθε έργο ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, ενώ το 

μέγιστο δεν ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Τα έργα θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 15 μηνών.  

Προθεσμία: 28 Αυγούστου 2013 

Πληροφορίες: 

Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-

2013»,  

τηλ: 2310024050,  

fax: 2310 024078,  

Ε-mail: jts-ipa-cbc@mou.gr 

 

Οι στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε 

αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με 

ειδικότερα Μέτρα για τον καθέναν από αυτούς, οι 

οποίοι είναι οι εξής: 

 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της 

διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης  

o Μέτρο 1.1: Οικονομική ανάπτυξη 

o Μέτρο 1.2: Ενίσχυση του 

ανθρωπίνου δυναμικού 

o Μέτρο 1.3: Ενίσχυση του αειφόρου 

τουρισμού 

o Μέτρο 1.3: Προστασία της 

ανθρώπινης ζωής 

 Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση των 

περιβαλλοντικών πηγών και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη 

διασυνοριακή περιοχή  

o Μέτρο 2.1: Προώθηση και 

προστασία των περιβαλλοντικών 

πόρων της περιοχής 

o Μέτρο 2.2: Προώθηση και 

προστασία της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς της 

περιοχής 

 Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι 

εθνικές, τοπικές ή περιφερειακές δημόσιες αρχές, 

οργανισμοί που υπόκεινται στο δημόσιο ή ιδιωτικό 

δίκαιο και διεθνείς οργανισμοί. Επιλέξιμες 

περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες 

Δυτικής Μακεδονίας (νομός Φλώρινας) και 

Κεντρικής Μακεδονίας (νομοί Πέλλας, Κιλκίς, 

Σερρών και Θεσσαλονίκης) στην Ελλάδα, καθώς 

και οι Περιφέρειες Σχεδιασμού Πελαγονίας, 

Βαρδαρίου, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική, στην 

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας. 
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ής των κατοίκων τους με την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και 

τη μείωση των επιπέδων εκπομπής διοξειδίου του 

άνθρακα. 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφιοτήτων 

προβλέπει τα εξής στάδια: 

 Κάθε εθνικό παράρτημα δημοσιοποιεί την 

πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στους 

επιλέξιμους δικαιούχους. 

 Κάθε εθνικό παράρτημα επιλέγει μέχρι 3 

υποψηφιότητες, των οποίων τις αιτήσεις 

προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα 

Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (AVERE). 

 

 Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας για τα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα 

επιλέγει τον νικητή. 

 

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2013 

Πληροφορίες: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Λεωφόρος Συγγρού 43  

Τ.Κ. 11743 Αθήνα  

Τηλ.:210 9210288  

Fax: 210 9220054  

http://www.heliev.gr/  

 

3. Διεθνές Βραβείο E-Visionary για την 

προώθηση χρήσης  

Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων 

 

Το βραβείο E-Visionary αποτελεί έναν τρόπο με 

τον οποίο η Παγκόσμια Ένωση Ηλεκτροκίνητων 

Αυτοκινήτων (WEVA) αναδεικνύει εκείνες τις  

πόλεις και τις περιφέρειες που προωθούν τη χρή- 

 

ση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων ως  αειφόρων 

μέσων μεταφοράς αλλά και προάγει την 

ηλεκτροκίνητη κινητικότητα στις ζωές των 

κατοίκων των αστικών κέντρων. Το βραβείο 

απονέμεται στη διάρκεια των εργασιών του 

Διεθνούς Συμποσίου και Έκθεσης Ηλεκτροκίνητων 

Οχημάτων τον προσεχή Νοέμβριο στη Βαρκελώνη. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι 

τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μέσω του 

εθνικού παραρτήματος της WEVA (στην 

περίπτωση της χώρας μας αρμόδιο είναι το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων). 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να 

επιδείξουν στην αίτησή τους τη δέσμευσή τους 

στη χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη 

γεωγραφική τους επικράτεια και να αποδείξουν 

ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την ποιότητα ζω- 
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 Το 2014 αποτελεί έτος Ευρωεκλογών, 

γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό  για τη 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού και 

δημόσιου διαλόγου στον οποίο θα μπορούν 

να  συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. 

 Το έτος 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται 

σε μία νέα προγραμματική περίοδο (2014-

2020), εγκαινιάζοντας την εφαρμογή της 

νέας πολιτικής συνοχής. 

 Το 2014  συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από 

τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς, η 

ολοκλήρωση της οποίας προσδοκάται να 

αποφέρει νέες θέσεις απασχόλησης 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 

πρόσφατα μια νέα πολιτική ώθησης για την 

ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της 

ΕΕ, με μια σειρά δράσεων για την άρση των 

εμποδίων που εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινή 

τους ζωή. Η Έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια 

του 2013 προβλέπει 12 συγκεκριμένους 

τρόπους βοηθείας ώστε να ασκούν οι 

Ευρωπαίοι αποτελεσματικότερα τα 

δικαιώματά τους, από την εύρεση εργασίας 

σε άλλη χώρα της ΕΕ έως τη διασφάλιση 

ισχυρότερης συμμετοχής στην δημοκρατική 

ζωή της Ένωσης. Στις βασικές προτάσεις 

περιλαμβάνονται η διευκόλυνση της 

εργασίας και της πρακτικής άσκησης σε 

άλλη χώρα της ΕΕ, η μείωση της υπερβολικής 

γραφειοκρατίας για τους πολίτες της ΕΕ που 

ζουν και ταξιδεύουν στην ΕΕ και η εξάλειψη 

των φραγμών στις διασυνοριακές αγορές. 

Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των 

Πολιτών, η έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια 

αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής στις  

 

 

 

 

 

4. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013 
 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του 

ευρωπαίου πολίτη στα κοινά αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο για την ενίσχυση και τη διαφύλαξη της 

διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να ενθαρρύνει 

την ανάμειξη των ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις 

πτυχές της ζωής της κοινότητάς τους, οι οποίες 

θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στην 

οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμη πιο προσιτής. 

Με την απόφαση 1904/2006/ΕΚ, της 12ης 

Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο ενέκριναν το πρόγραμμα «Ευρώπη 

για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013, το 

οποίο θέσπισε το νομικό πλαίσιο για τη στήριξη 

ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και 

οργανώσεων που προωθούν την «ενεργό 

συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά» και, 

επομένως, τη συμμετοχή πολιτών και 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη 

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Στη διάρκεια του έτους 2014 το Πρόγραμμα 

υλοποιείται εντός του ακόλουθου πολιτικού 

πλαισίου: 

 Το 2014 έχει προταθεί από το Συμβούλιο 

Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ να ανακηρυχθεί 

ως το Ευρωπαϊκό Έτος συμφιλίωσης της 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προκλήσεων, την αντιστροφή των 

δημογραφικών τάσεων, την ενδυνάμωση 

της κοινωνικής συνοχής και εν γένει τη 

δημιουργία μιας κοινωνικής, περισσότερο 

περιεκτικής Ευρώπης. 
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πολυάριθμες εκκλήσεις πολιτών της ΕΕ που 

 της έχουν γνωστοποιήσει προβλήματα που 

 αντιμετωπίζουν όταν ταξιδεύουν, 

 εγκαθίστανται ή πραγματοποιούν αγορές 

 σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Η υλοποίηση των 

 δράσεων που προβλέπει η έκθεση μέσα στο 

 2014 αποτελεί μια ακόμη πρόσκληση για το 

 ίδιο το πρόγραμμα. 

 

Στόχος της Δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την 

Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτομα από 

τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να 

συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, 

απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα 

από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον. 

Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις ανταλλαγές και 

τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από 

διαφορετικές χώρες με διάφορα μέσα: 

Μέτρο 1 – Αδελφοποίηση πόλεων 

Το μέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που  

συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες ανταλλαγές 

μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσω της 

συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίη-

σης πόλεων και ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ 

αδελφοποιημένων πόλεων. Επομένως, το μέτρο 

αφορά τους δύο ακόλουθους τύπους 

δραστηριοτήτων:  

Μέτρο 1.1 Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της 

αδελφοποίησης πόλεων  

Οι συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφο-

ποίησης πόλεων φέρνουν σε επαφή ευρύ φάσμα 

πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις, 

αξιοποιώντας τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των 

δήμων για την ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης και 

κατανόησης μεταξύ πολιτών και μεταξύ πολιτισ- 

 

 

μών. Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι 

πόλεις/δήμοι ή οι οικείες επιτροπές αδελφοποίησης 

ή άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπρο-

σωπούν τοπικές αρχές. Το σχέδιο πρέπει να αφορά 

δήμους από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ 

των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος 

της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά τουλάχιστον 25 

προσκεκλημένους συμμετέχοντες. Οι «προσκεκλη-

μένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς συμμετέχοντες 

οι οποίοι αποστέλλονται από τους επιλέξιμους 

εταίρους. Το ήμισυ τουλάχιστον των συμμετεχόντων 

δεν πρέπει να είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή δημοτικοί υπάλληλοι. Οι προτάσεις 

σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετί-

ζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που 

πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο. Ελάχιστη 

επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: 5.000 ευρώ. Μέγιστη 

επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: 25.000 ευρώ.  

Μέτρο 1.2 

Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων 

Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν τακτικά νέα 

προβλήματα και εμπλέκονται στην εφαρμογή 

διαφόρων πολιτικών, οι οποίες συνδέονται συχνά 

με πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 

δικτύωση δήμων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

αποτελεί σημαντικό μέσο πραγματοποίησης 

επίκαιρων συζητήσεων και ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών. Η αδελφοποίηση δημιουργεί έναν ισχυρό 

δεσμό μεταξύ δήμων· επομένως, οι δυνατότητες 

των δικτύων που δημιουργούνται από μια σειρά 

δεσμών αδελφοποιημένων πόλεων πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη θεματικής και 

μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ πόλεων. 
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Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι: 

πόλεις/δήμοι ή οι επιτροπές ή τα οικεία δίκτυα 

αδελφοποίησης, άλλα επίπεδα τοπικών/ περιφε-

ρειακών αρχών, ομοσπονδίες/ενώσεις τοπικών 

αρχών, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που 

εκπροσωπούν τοπικές αρχές. Το σχέδιο πρέπει να 

αφορά δήμους από τουλάχιστον 4 συμμετέχουσες 

χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι 

κράτος μέλος της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά 

τουλάχιστον 30 προσκεκλημένους συμμετέχοντες. 

Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς 

συμμετέχοντες οι οποίοι αποστέλλονται από τους 

επιλέξιμους εταίρους. Οι προτάσεις σχεδίων 

πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με 

την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται 

να χορηγηθεί ανά σχέδιο. Ελάχιστη επιλέξιμη 

επιδότηση για ένα σχέδιο: 10.000 ευρώ. Μέγιστη 

επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: 150.000 

ευρώ. 

 

Προθεσμία: 2 Σεπτεμβρίου 2013 

Πληροφορίες: 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

Εθνικό Σημείο Επαφής: Δρ. Α. Καρβούνης 

Τηλ:210-3744710 

Φαξ: 210-3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: 

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

 

5. Νεολαία σε Δράση, 2007-2013 

 

Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο 

2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και 

ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Νεολαία» της περιόδου 2000-06 

και του προγράμματος 2004-06 για την προώθηση 

των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της νεολαίας. Με σκοπό την ενεργό 

συμμετοχή των νέων στην κοινωνία  των πολιτών, 

το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του 

αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Το 

πρόγραμμα στοχεύει επίσης να συμβάλλει στην 

ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ευρεία 

έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της 

αίσθησης της αμοιβαίας αλληλεγγύης και 

κατανόησης των νέων. Το πρόγραμμα με τον τρόπο 

αυτό αποτελεί επίσης τη συνέχεια των στόχων της 

διαδικασίας της Λισσαβόνας. 

Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη 

1.1. Ανταλλαγές νέων 

Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες νέων 

και οργανώσεις νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε 

μία ή περισσότερες ομάδες ηλικίας μεταξύ 13 και 

25 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από 

ομάδα νέων άλλης χώρας, προκειμένου να 

συμμετάσχουν μαζί σε κοινό πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων. 

 

1.3. Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους 

Θέλετε να συμμετάσχετε στην ενίσχυση της 

δημοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, περιφερειακό ή 

εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο; Η δράση 

Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους σας δίνει αυτή τη 

δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-30 ετών. 
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Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία 

Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να προσφέρετε 

εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του 

εξωτερικού για διάστημα 2 ως 12 μηνών; Το 

Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» 

σας δίνει τη δυνατότητα αυτή! 

 

Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο 

3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους 

Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στη 

συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της 

διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντας 

το διαπολιτισμικό διάλογο, την αμοιβαία 

κατανόηση και ανοχή μεταξύ των νέων, μέσα από 

τις ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης 

και δικτύωσης. 

 

Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της 

Νεολαίας 

5.1. Συναντήσεις νέων 

Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την 

ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, 

ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου 

διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη 

πολιτικής για τους νέους. 

Προθεσμία: 3 Σεπτεμβρίου 2013 

 

Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία 

4.6 Εταιρικές Σχέσεις 

Αυτό το υπο-μέτρο επιδοτούνται εταιρικές 

σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

των τοπικών/περιφερειακών δημόσιων αρχών, 

εταιριών δραστήριων σε θέματα εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και ΜΚΟ για τη δημιουργία 

μακροπρόθεσμων έργων. 

Προθεσμία: 5 Σεπτεμβρίου 2013 

 

 

 

 

Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία 

4.3  Έργα κινητικότητας νέων 

Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, μέσα 

από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών & 

καλών πρακτικών και τους ωθεί στην ευρωπαϊκή 

σύμπραξη προς όφελος των νέων. 

Προθεσμία: 10 Σεπτεμβρίου 2013 

Πληροφορίες:  

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς  

Συντονίστρια Προγράμματος: κα Αναστασία Φιλίνη  

τηλ. 210 2599360  

Ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/youth  

 

6. ECO INNOVATION 2013  

(Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, 

2007-2013) 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eco-Ιnnovation 

εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013 

(CIP) και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός 

για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο είναι 

περίπου 200.000.000 ευρώ. Η «οικολογική 

καινοτομία» αποτελεί για την ΕΕ ένα εργαλείο-

κλειδί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προκλήσεων του σήμερα, αλλά και τη 

μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ευημερίας και της 

ανταγωνιστικότητας με την ορθότερη διαχείριση 

των φυσικών πόρων. 
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Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί, σε ποσοστό που 

δεν ξεπερνά το 50%, την εισαγωγή «πράσινων» 

καινοτομιών στην αγορά. Οι προτάσεις 

υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους 

οργανισμούς, επιδεικνύουν προστιθέμενη αξία για 

την ΕΕ και αφορούν ένα από τα παρακάτω πεδία:  

 Ανακύκλωση Υλικών  

 Βιώσιμα Οικοδομικά Υλικά  

 Τρόφιμα και Ποτά 

 Υδάτινους Πόρους  

 Πράσινη Επιχειρηματικότητα. 

Καινοτόμα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες 

που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την πρόληψη της 

ρύπανσης και την επίτευξη μιας πιο αποδοτικής 

και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων 

προωθούνται μέσω μιας σειράς εργαλείων, όπως: 

 Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων 

χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 Η ενίσχυση πιλοτικών σχεδίων πρώτης 

εμπορικής αξιοποίησης. 

 Η προώθηση δικτύων οικολογικής 

καινοτομίας με τη συμμετοχή εθνικών και 

περιφερειακών αρχών για την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών. 

Δυνατότητα υποβολής πρότασης έχουν μόνο τα 

νομικά πρόσωπα, τόσο αυτά που ανήκουν στον 

ιδιωτικό τομέα όσο και αυτά που ανήκουν στο 

δημόσιο τομέα που ασχολούνται ή επιθυμούν να 

ασχοληθούν με δραστηριότητες ανάπτυξης οικο-

καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών  
 

παραγωγής και επιχειρηματικών μεθόδων διοίκησης 

που αποσκοπούν στην αποτροπή ή τη μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και που 

συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης 

ενεργειακών πόρων. Οι προτάσεις που θα 

υποβληθούν μπορούν να αφορούν έναν ή 

περισσότερους οργανισμούς, ιδιωτικούς ή/και 

δημόσιους, εγκατεστημένους σε ευρωπαϊκές χώρες. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση 

έργων στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης του 

Eco-innovation ανέρχεται σε 31,6 εκατ. ευρώ. Το 

ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης μπορεί 

να ανέλθει έως και στο 50% των επιλέξιμων 

δαπανών για έργα των οποίων η χρονική διάρκεια 

δεν μπορεί να ξεπερνά τους 36 μήνες. Στις 

επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται μόνο οι 

δαπάνες που συνδέονται με την εισαγωγή της 

καινοτομίας όπως δαπάνες για αγορά υλικών, για 

την εισαγωγή των προτεινόμενων διαδικασιών και 

μεθόδων, την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού 

και τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών. 

Προθεσμία: 5 Σεπτεμβρίου 2013 

Πληροφορίες:  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

Enterprise Europe Network-Hellas 

Βασ. Κωνσταντίνου 48 

Τ.Κ.11635, Αθήνα 

Υπόψιν κας Α. Καραχάλιου (τηλ.: 210 7273921, e-

mail: akarah@ekt.gr) 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/eco-in-

novation/ 

 

7. Βραβεία για την Πολιτιστική Κληρονομιά 

(Europa Nostra 2014) 

 

Τα βραβεία Europa Nostra υποστηρίζονται από το 

πρόγραμμα «Πολιτισμός» της ΕΕ, το οποίο έχει 

επενδύσει πάνω από 32 εκατομμύρια ευρώ για τη 
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συγχρηματοδότηση σχεδίων πολιτιστικής 

κληρονομιάς από το 2007. Υποστήριξη παρέχουν 

επίσης και άλλα προγράμματα της ΕΕ: το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

διέθεσε 6 δισεκατομμύρια ευρώ για τον πολιτισμό 

κατά την περίοδο 2007-2013. Από αυτό το ποσό, 3 

δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την 

προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, 2,2 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη 

πολιτιστικών υποδομών, ενώ 775 εκατομμύρια 

ευρώ διατίθενται για συγχρηματοδότηση 

πολιτιστικών υπηρεσιών, όπως επαγγελματική 

κατάρτιση και εκπαίδευση στις καλές τέχνες και την 

πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον, από το 1998, 

έχουν διατεθεί 150 εκατομμύρια ευρώ μέσω των 

προγραμμάτων-πλαισίων της ΕΕ για την έρευνα και 

την τεχνολογική ανάπτυξη. 

Τα βραβεία ανταμείβουν τα καλύτερα έργα 

διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην 

Ευρώπη, αυξάνοντας την προβολή τους μεταξύ των 

επαγγελματιών, των υπεύθυνων για τη λήψη 

αποφάσεων και του ευρέος κοινού. Αποσκοπεί 

επίσης στην προώθηση υψηλών προτύπων και 

δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας στον τομέα της 

διαφύλαξης μνημείων, στην τόνωση της 

διασυνοριακής κινητικότητας μεταξύ 

επαγγελματιών του εν λόγω τομέα και στην 

ενθάρρυνση της εφαρμογής σχεδίων σχετικών με 

την πολιτιστική κληρονομιά σε όλη την Ευρώπη. 

Για να είναι επιλέξιμα για το βραβείο, τα σχέδια 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των 

δύο προηγούμενων ετών. Οι νικητές επιλέγονται 

από ειδικές, ανεξάρτητες κριτικές επιτροπές σε 

τέσσερις κατηγορίες:  

 

 

 

 Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Έρευνα 

 Ειδικές υπηρεσίες διαφύλαξης της  

πολιτιστικής κληρονομιάς από άτομα  και/ή 

οργανώσεις 

 Εκπαίδευση, κατάρτιση και  

ευαισθητοποίηση. 

Ο όρος «πολιτιστική κληρονομιά» νοείται υπό 

ευρεία έννοια και περιλαμβάνει: 

 Κτίρια ή ομάδες κτιρίων σε αγροτικό ή  

αστικό περιβάλλον. 

 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα  

και συναφείς χώρους. 

 Πολιτιστικά τοπία: ιστορικά πάρκα και  

κήποι, ευρύτερες περιοχές σχεδιασμένου 

τοπίου ή περιοχές πολιτιστικής, περιβαλλον-  

τικής και/ή γεωργικής σημασίας. 

Το βραβείο μπορούν να το διεκδικήσουν τοπικές 

κοινότητες, εθελοντές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

αρχιτέκτονες, ΜΜΕ και άλλες οργανώσεις που 

ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά από 

τις 37 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

«Πολιτισμός» της ΕΕ [τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, 

καθώς επίσης χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Λιχτενστάιν και Νορβηγία), υπό 

προσχώρηση και υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ 

χώρες (Τουρκία, Ισλανδία, πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο) και 

πιθανές υποψήφιες χώρες (Σερβία, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη και Αλβανία)].  

Η Επιτροπή διαθέτει για το βραβείο 200.000 ευρώ 

(60% του συνολικού προϋπολογισμού). Η Europa 

Nostra αναλαμβάνει να καλύψει τον υπόλοιπο   
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προϋπολογισμό. Η συμβολή της Επιτροπής 

καλύπτει τη διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμ-

βανομένων των δαπανών ταξιδιού και διαμονής 

για τα μέλη των κριτικών επιτροπών, των 

δραστηριοτήτων προβολής, περιλαμβανομένων 

των δημοσιεύσεων, και των δαπανών που 

αφορούν την ίδια την τελετή. Εξειδικευμένες 

κριτικές επιτροπές που απαρτίζονται από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από ολόκληρη 

την Ευρώπη αξιολογούν τα σχέδια που ορίστηκαν 

στις ανωτέρω τέσσερις κατηγορίες βραβείων. Οι 

νικητές λαμβάνουν αναμνηστική πλάκα ή έπαθλο. 

Οι έξι νικητές Grand Prix λαμβάνουν επίσης 10.000 

ευρώ ο καθένας. 

Προθεσμία: 9 Σεπτεμβρίου 2013 

Πληροφορίες:  

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού  

Τριπόδων 28, 10558 Πλάκα  

Tηλ. : 210-3225245 

Ιστοσελίδα: http://www.europanostra.org/apply-

for-an-award-2014/ 

 

8. Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013 

 

Το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Διά 

Βίου Μάθησης [Programme for ΕU Action in the Field 

Of Lifelong Learning (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης 

- LLP)] αποσκοπεί στο να συμβάλει μέσω της διά 

βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) ως προηγμένης κοινωνίας της 

γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, 

περισσότερη και καλύτερη εργασία και μεγαλύ-

τερη κοινωνική συνοχή. Πιο συγκεκριμένα, 

αποσκοπεί στο να προάγει τις ανταλλαγές, τη 

συνεργασία και την κινητικότητα μεταξύ των ευ- 
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ρωπαϊκών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης εντός της Ε.Ε έτσι ώστε να μπορέσουν  

να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως 

προς την ποιότητα.  

Κατά την τρέχουσα περίοδο οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για 

την υλοποίηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών 

στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης (ΕΚ 2020) (συνεργασία 

ενδιαφερόμενων φορέων, πειραματισμός, 

καινοτομία). Γενικός στόχος της πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων είναι η παρότρυνση της 

ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας για την 

υποστήριξη –μέσω της στρατηγικής ΕΚ 2020– των 

προσπαθειών των χωρών να επιτύχουν τους 

στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως 

αποτυπώνονται στην ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης 2013 και στην ανακοίνωση με τίτλο 

«Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης», και ιδίως την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προαγωγή της 

ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, την 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων και τη 

μείωση των επιπέδων πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου, σε ένα πλαίσιο το οποίο δίνει 

προτεραιότητα σε αποδοτικές επενδύσεις στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση μέσω:  

(α) υποστήριξης της ευαισθητοποίησης και της 

δέσμευσης από τα θεσμικά όργανα, του 

συντονισμού και της εταιρικής σύμπραξης με 

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την 

προώθηση, ειδικότερα, των δεξιοτήτων που 

προάγουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα 

και την απασχολησιμότητα των νέων˙  

(β) υποστήριξης της ανάπτυξης, της δοκιμής και 

της αξιολόγησης, μέσω δοκιμών σε πραγματικές 

συνθήκες, καινοτόμων λύσεων πολιτικής για τη 

μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 
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Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβληθούν 

μόνον από διακρατικές συμπράξεις εθνικών ή 

περιφερειακών υπουργείων αρμόδιων για την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και διά βίου 

μάθησης, ή από άλλους οργανισμούς/άλλες 

οργανώσεις που έχουν οριστεί από τα εν λόγω 

υπουργεία για να ανταποκριθούν στην 

πρόσκληση.  

Στις συμπράξεις πρέπει να συμμετέχουν 

τουλάχιστον 5 οργανισμοί/οργανώσεις από 3 ή 

περισσότερες επιλέξιμες χώρες. Ένας 

τουλάχιστον εταίρος ανά χώρα πρέπει να είναι 

εθνικό ή περιφερειακό υπουργείο αρμόδιο για την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και διά βίου 

μάθησης ή άλλος οργανισμός/άλλη οργάνωση που 

έχει οριστεί από το εν λόγω υπουργείο για να 

ανταποκριθεί στην πρόσκληση, ενώ ένας 

τουλάχιστον εταίρος πρέπει να είναι φορέας 

αξιολόγησης. Οι συμπράξεις πρέπει να 

περιλαμβάνουν επίσης άλλους συναφείς 

ενδιαφερόμενους φορείς, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη 

συγχρηματοδότηση σχεδίων ανέρχεται σε 4 

εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 75 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Το 

ανώτατο ποσό των επιδοτήσεων ανά σχέδιο 

ανέρχεται σε 120.000 ευρώ για το Μέρος Α και σε 

800.000 ευρώ για το Μέρος Β.  

 

 

 

 

 

 

 

Στις δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στο 

πλαίσιο αυτού του μέρους της πρόσκλησης 

περιλαμβάνονται 

 Δημιουργία φόρουμ για την καταπολέμηση 

της ανεργίας των νέων. 

 Δραστηριότητες διάδοσης και 

ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της 

στρατηγικής ΕΚ 2020. 

 Εκ των υστέρων δράσεις σε εθνικό επίπεδο 

μέσω της σύνδεσης των αποτελεσμάτων 

της ανοικτής μεθόδου συντονισμού με 

υφιστάμενα εθνικά προγράμματα. 

 Ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση 

καινοτόμων λύσεων πολιτικής για τη 

μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου στο πλαίσιο διακρατικών 

συμπράξεων.  

 Συντονισμένος σχεδιασμός και δοκιμή 

καινοτόμων δράσεων πολιτικής με τη 

συμμετοχή επαρκούς αριθμού 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

 Ανάλυση της αποτελεσματικότητας, της 

αποδοτικότητας και των προϋποθέσεων 

κλιμάκωσης των αποτελεσμάτων των 

πειραματικών πολιτικών και της 

διακρατικής διάδοσης ορθών πρακτικών. 

Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2013  

Πληροφορίες:  

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  

Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ece

t_2013_en.php 
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9. Βράβευση Ευρωπαϊκών 

Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών Δράσεων 

σε διασυνοριακό επίπεδο (AEBR ‘Sail of 

Papenburg’ 2013) 

 

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα (27 Ιουνίου τ.ε.) η 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ετήσιο 

βραβείο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων 

Περιφερειών (AEBR),  για το 2013. Εν προκειμένω, 

το διασυνοριακό βραβείο ‘Sail of Papenburg’ 

αναδεικνύει επιτυχημένα σχέδια διασυνοριακής 

συνεργασίας π.χ. στην πολιτιστική, οικονομική, 

θεσμική, περιβαλλοντική και κοινωνική σφαίρα σε 

μια παραμεθόρια ή διασυνοριακή περιφέρεια. 

Προγράμματα (π.χ. INTERREG), στρατηγικές, 

σχέδια και δράσεις στο πλαίσιο της 

διασυνοριακής συνεργασίας βραβεύονται ως 

βέλτιστες πρακτικές. Ταυτόχρονα, το βραβείο 

λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για 

παραμεθόριες ή διασυνοριακές περιφέρειες για 

να εμπλακούν ενεργά και να συνεισφέρουν στην 

καλύτερη κατανόηση και σε καλύτερες σχέσεις 

στην παραμεθόριο μεταξύ των κρατών 

προέλευσής τους. Mολονότι το βραβείο προσδίδει 

περισσότερο γόητρο παρά χρηματική ανταμοιβή 

στο νικητή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν 

αποκλείεται η οικονομική υποστήριξη 

πρωτοβουλιών συγκεκριμένης περιφέρειας. Το 

θέμα του φετινού βραβείου αφορά τις 

διασυνοριακές προκλήσεις και ευκαιρίες αστικών 

και αγροτικών ολοκληρωμένων περιοχών. Κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων, η ποιότητα  

 

 

 

 

 

 

 

των έργων και η διαπεριφερειακή και ευρωπαϊκή 

σημασία τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Οι υπό 

αξιολόγηση δράσεις θα πρέπει να έχουν 

ευδιάκριτες και ορατές επιπτώσεις για την εν 

λόγω περιοχή, τουλάχιστον να είναι 

αναγνωρίσιμες κατά το έτος απονομής του 

βραβείου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία 

της τελικής επιλογής διερευνώνται τα εξής: 

 

 οι στόχοι της διασυνοριακής συνεργασίας,  

 η οργανωτική δομή και οι δράσεις για την 

επίτευξη των στόχων,  

 η πρόοδος του έργου,  

 οι ειδικές συνθήκες (π.χ. γεωγραφικές) 

εντός των οποίων υλοποιείται,  

 η συνεισφορά του έργου στην ανάπτυξη 

της παραμεθόριας ή διασυνοριακής 

περιφέρειας,  

 η προστιθέμενη αξία του έργου για την 

ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική 

διαδικασία δεν έχουν μόνον οι υποεθνικές 

οντότητες (δήμοι, περιφέρειες) της ΕΕ αλλά και 

εκείνες που δεν ανήκουν σε κράτος-μέλος της ΕΕ, 

όπως και τα μέλη και τα μη μέλη της AEBR. 

Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν θεσμοποιημένες 

διασυνοριακές ενώσεις ΟΤΑ, όπως 

Ευρωπεριφέρειες, ΕΟΕΣ κτλ. 

Προθεσμία: 20 Σεπτεμβρίου 2013  

Πληροφορίες:  

Association of European Border Regions (AEBR) 

-Secretariat General - 

Enscheder Str. 362, D-48599 Gronau 

E-mail: info@aebr.eu 
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 
 

 

 
 

Βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και 

λοιπών πολιτιστικών υποδομών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας 

- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Προθεσμία: 31/8/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2360 

 

Υποδομές στον τομέα της φροντίδας 

παιδιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Αναβάθμιση ή/και αύξηση της δυναμικότητας 

και λειτουργικότητας των κοινωνικών υποδομών 

εκπαίδευσης, υγείας – πρόνοιας.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας 

- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Προθεσμία: 13/9/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2355 

 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική 

αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας 

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται 

αποκλειστικά και μόνο στα εγκεκριμένα έργα του 

ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών 

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Ικαρίας όπως 

περιλαμβάνονται στην σχετική εγκριτική 

απόφαση που έχει εκδοθεί. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποδοχή των προτάσεων 

είναι η αρχική τους ένταξη στους πίνακες του  

 

 

 

 

 

συγκεκριμένου σχεδίου ΟΣΑΠΥ. 

Προϋπολογισμός: 3.052.621€ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Σάμου 

Προθεσμία: 16/9/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2394 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική 

αναγέννηση του Δήμου Λέσβου 

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται 

αποκλειστικά και μόνο στα εγκεκριμένα έργα του 

ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών 

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Λέσβου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή των 

προτάσεων είναι η αρχική τους ένταξη στους 

πίνακες του συγκεκριμένου σχεδίου ΟΣΑΠΥ. 

Προϋπολογισμός: 4.090.000€ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου 

Προθεσμία: 16/9/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2395 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική 

αναγέννηση του Δήμου Χίου 

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται 

αποκλειστικά και μόνο στα εγκεκριμένα έργα του 

ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών 

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Χίου. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποδοχή των προτάσεων 

είναι η αρχική τους ένταξη στους πίνακες του 

συγκεκριμένου σχεδίου ΟΣΑΠΥ. 

Προϋπολογισμός: 4.300.000€ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χίου 

Προθεσμία: 19/9/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2398 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Προγραμματισμός και Στοχοθεσία στη 

Δημόσια Διοίκηση και  

την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 

Πολλές αξιόλογες θεσμικές παρεμβάσεις που 

κατά καιρούς επιχειρήθηκαν στο πλαίσιο 

βελτίωσης της λειτουργίας της Δημόσιας 

Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  δεν 

κατόρθωσαν να επιφέρουν μέχρι σήμερα στη 

χώρα μας τα επιθυμητά αποτελέσματα εξ 

αιτίας της αδυναμίας ιεράρχησης των 

προτεραιοτήτων,  της αλληλοεπικάλυψης των 

αρμοδιοτήτων, αλλά κυρίως λόγω της απουσίας 

μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων, παρότι η αναγκαιότητα 

των εννοιών του προγραμματισμού και της 

στοχοθεσίας έχει θεσμικά αναγνωριστεί.  

Πράγματι, κυρίαρχη θέση στη σύγχρονη 

διοικητική επιστήμη και πρακτική κατέχει η 

έννοια της οργάνωσης. Βασικά της στοιχεία 

είναι το όραμα (vision) και η αποστολή (mission). 

Το δε μέσο για την πραγμάτωσή τους είναι ο 

προγραμματισμός (planning). Ως βασική 

λειτουργία του management, ο προγραμματισμός 

θέτει τους στόχους και προσδιορίζει τους 

τρόπους και τις ενέργειες μέσω των οποίων 

αυτοί θα πραγματοποιηθούν. 

Δεδομένου λοιπόν ότι οι κοινωνικές και 

οικονομικές ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας, 

όπως της ελληνικής, απαιτούν σύγχρονες 

μεθόδους παροχής υπηρεσιών, η εισαγωγή 

βασικών αρχών του management στη Δημόσια 

Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση θεωρήθηκε 

αυτονόητη για τον κοινό νομοθέτη. Έτσι ο 

Προγραμματισμός και η Στοχοθεσία «εισέβαλαν»   

 

 

 

στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση. Πιο 

συγκεκριμένα, με τους νόμους 3463/2006 και 

3852/2010 ο Προγραμματισμός (τον οποίο 

αρχικά συναντούμε στη ιστορία των διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων της χώρας ως «δημοκρατικό 

προγραμματισμό» με το ν.1622/86) καθιερώ-

νεται ως εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄και β΄βαθμού) 

μέσω των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμ-

μάτων. Μερικά χρόνια νωρίτερα το όραμα για 

μια Διοίκηση με Στόχους  επιχειρείται να γίνει 

πραγματικότητα με το ν. 3230/04. Ωστόσο, τόσο 

ο Προγραμματισμός, όσο και η Στοχοθεσία δεν 

εμπεδώθηκαν στη διοικητική φιλοσοφία και 

πρακτική της χώρας μας, καίτοι διεθνώς 

αναγνωρίζεται η σχέση τους ως ουσιώδης όρος 

για την αποτελεσματική λειτουργία και  

αναπτυξιακή προοπτική της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

Εν προκειμένω, ο Προγραμματισμός διακρίνεται 

σε στρατηγικό (διαμορφώνει την αποστολή, το 

όραμα και τους μακροπρόθεσμους στόχους) και 

επιχειρησιακό (αποφασίζει για την ποσότητα, 

την ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα των 

ενεργειών και δράσεων που πρέπει να γίνουν 

και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν 

μετρήσιμοι βραχυπρόθεσμοι στόχοι). Είναι το 

μέσο για μια αποτελεσματική διοίκηση. 

Συνδέεται άμεσα με τον Προϋπολογισμό, ο 

οποίος αριθμοποιεί τα στοιχεία του 

Προγραμματισμού μετατρέποντάς τα σε αξίες 

και ο οποίος (Προϋπολογισμός), ενώ εξυπηρετεί 

βραχυχρόνιους στόχους, είναι εναρμονισμένος με 

μια μακροχρόνια στρατηγική. Ο Προγραμμα-

τισμός, είτε είναι βραχυχρόνιος (από 6 μήνες 

έως 1 χρόνο), είτε είναι μακροχρόνιος (από 3 

έως 5 χρόνια) δεν παράγει αποτέλεσμα, αλλά 
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δ. εξορθολογίζει την οικονομική διαχείριση και 

εμποδίζει την κατασπατάληση των πόρων. 

ε. ενθαρρύνει τη συμμετοχή, εμπλέκοντας με 

σαφώς καθορισμένο τρόπο,  κατά τη διαδικασία 

σύνταξής του: 

 Όργανα λήψης αποφάσεων 

 υπηρεσιακά στελέχη  

 φορείς και ομάδες πολιτών 

στ. μετράει στόχους, μέσω της αξιοποίησης 

συστήματος δεικτών επίδοσης (εισροών, εκροών 

και αποτελέσματος). 

ζ. διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, 

αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού 

χαρακτήρα. 

Όπως γίνεται αντιληπτό το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα αποτελεί ισχυρό εργαλείο 

επικοινωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 

διεκδικητική ικανότητα του φορέα.  

Η απουσία ενός τέτοιου εργαλείου σχεδιασμού 

και προγραμματισμού αποτελεί εμπόδιο τόσο 

στην εξελικτική/αναπτυξιακή πορεία του φορέα 

όσο και στη διαδικασία αυτορρύθμισης όπου και 

όταν αυτή χρειάζεται.  

Η Στοχοθεσία, από την άλλη μεριά, αποτελεί μια  

διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων-

επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα 

κάθε φορέα και εν συνεχεία διάχυσης των 

γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή 

εξειδικευμένων δράσεων σε κάθε κατώτερο 

ιεραρχικό επίπεδο με ετήσια δέσμευση 

υλοποίησης. Υλοποιείται μέσω της εφαρμογής 

μέτρησης με δείκτες αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας προκειμένου να 

αξιολογηθούν οι υπηρεσίες ως προς την 

παρεχόμενη εξυπηρέτηση. 

 

 

 

 

 

δίνει απλώς κατευθύνσεις και πληροφόρηση. 

Αποτέλεσμα παράγει η εξειδίκευσή του σε 

Πρόγραμμα Δράσεων και Ενεργειών. Πρόκειται 

λοιπόν για μια διαδικασία ή ένα σύνολο 

ενεργειών με τις οποίες καθορίζονται οι στόχοι 

του φορέα, προβλέπεται η εξέλιξη στο μέλλον 

των μεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντός του και προσδιορίζονται οι 

τρόποι, οι ενέργειες και τα μέσα με τα οποία θα 

επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριμένο 

περιβάλλον. Στην περίπτωση της Δημόσιας 

Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης που η 

αποτελεσματικότητά τους αναγνωρίζεται ως το 

κλειδί για την εκκίνηση και στήριξη της 

αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας, αυτή δεν 

μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με όραμα, 

αποστολή, στρατηγική, σχέδια δράσης και 

τακτική. Δηλαδή η ανάπτυξη είναι συνυφασμένη 

με τον προγραμματισμό. 

Γιατί όμως τόση επιμονή για την εφαρμογή 

αυτού του εργαλείου; Τι ακριβώς κάνει ένα 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και γιατί έχει τόση 

σημασία για το φορέα που το εκπονεί και 

καλείται να το εφαρμόσει; 

Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : 

α. βοηθάει στη βελτίωση της λειτουργίας του 

ενδιαφερόμενου Οργανισμού και των 

εποπτευόμενων νομικών προσώπων˙ 

β. αποτυπώνει τη στρατηγική της ηγεσίας, την 

αναλύει σε Πενταετές Πρόγραμμα Δράσης και 

την εξειδικεύει σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης˙  

γ. προγραμματίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί 

τη δράση του Οργανισμού˙ 
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Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη Δημόσια Διοίκηση 

και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3230/2004, 

αποσαφηνίζονται οι έννοιες αποτελεσματικό-

τητα και αποδοτικότητα και ορίζονται ως εξής: 

Αποτελεσματικότητα είναι η ικανότητα της 

Δημόσιας Διοίκησης να εκπληρώνει τους προγ-

ραμματισθέντες στόχους και Αποδοτικότητα 

είναι η ικανότητα να επιτυγχάνει στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους στόχους αυτούς 

με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Οι στόχοι καθορίζονται με τρόπο ώστε να είναι: 

- Συγκεκριμένοι     (S  pecific) 

- Μετρήσιμοι     (M easurable) 

- Συμφωνημένοι     (A  greed) 

- Ρεαλιστικοί     (R  ealistic) 

- Χρονικά Προσδιορισμένοι (T   imed) 

Για την αποτίμηση της Αποτελεσματικότητας και 

Αποδοτικότητας χρησιμοποιούνται δείκτες 

μέτρησης, οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω 

σε γενικούς και ειδικούς που ακολουθούν 

συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής με καθορισμένη 

περιοδικότητα όχι  μεγαλύτερη του τριμήνου. 

Στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση δίνεται 

η δυνατότητα επανακαθορισμού ή τροποποίη-

σης του ετήσιου χρονοδιαγράμματος. 

Το σύστημα δεικτών επίδοσης του φορέα, 

δηλαδή η μέτρηση των στόχων,  εμπεριέχεται –

όπως προαναφέρθηκε- στον Επιχειρησιακό 

Προγραμματισμό και αποτελεί ένα από τα 

στάδια υλοποίησής του, ενώ οι στόχοι του 

φορέα πρέπει να συνδέονται με τους πόρους 

που διαθέτει και να επιμερίζονται ανά 

δραστηριότητα. 

Η επίτευξη των στόχων και οι συνέπειές τους 

στην ευημερία της κοινωνίας μπορούν να 

οδηγήσουν στην επιβράβευση, κίνητρο για 

περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη. 

 

 

 

 

 

Αντίθετα, με την απουσία στοχοθεσίας όχι μόνον 

χάνεται ο προσανατολισμός, αλλά υπάρχει 

αδυναμία ελέγχου και στη συμμετοχή και 

επίδοση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα την απαξίωση του παραγόμενου 

έργου και ακόμα χειρότερα τον κίνδυνο στρεβλής 

αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Η πλημμελής λοιπόν εφαρμογή (απουσία 

δεσμευτικών όρων) των εργαλείων του 

Προγραμματισμού και της Στοχοθεσίας, ακόμα 

και η μη εφαρμογή τους σε πολλές των 

περιπτώσεων (π.χ. του Προγραμματισμού στην 

Κεντρική Διοίκηση και της Στοχοθεσίας στην 

Αυτοδιοίκηση, βλ. παρ. 8 και 15 των αρ. 267 και 

268 τουν.3852/10 αντίστοιχα) έχουν οδηγήσει 

στην απαξίωσή τους ως σύγχρονα εργαλεία 

δημιουργίας νέων μοντέλων οργάνωσης της 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, 

Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

οφείλουν να μεταθέσουν το κέντρο βάρους απ’ 

το «τυχαίο» αποτέλεσμα στο «στοχευμένο», έτσι 

ώστε να αναδειχθούν σημαντικές πολιτικές, να 

ενισχυθεί η διαφάνεια, να συντονιστούν οι 

υπηρεσίες προς όφελος του εξορθολογισμού των 

δαπανών. Για να γίνει αυτό πρέπει να 

επαναξιολογηθούν τα διαθέσιμα εργαλεία και να 

ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες. Και σε αυτό 

σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι αρμόδιες 

Διευθύνσεις Προγραμματισμού, Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας. Οι συντονισμένες ενέργειές 

τους μπορούν να οδηγήσουν στην εισαγωγή 

μόνιμων διαδικασιών και «κουλτούρας» 

προγραμματισμού σε όλες τις εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες, κατ’ επέκταση και φορείς. 
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1. Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 

Προώθηση της ολοκλήρωσης στην 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών  

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια βίου 

μάθησης, Leonardo Da Vinci») 

 
Από τον Οκτώβριο του 2012 υλοποιείται, με 

συμμετοχή του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΤΚΥΟΝΙΑ και 

συντονιστή-εταίρο την ΕΕΤΑΑ, το έργο 

«Προώθηση της Ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και 

την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση μέσω της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναμικού των 

δήμων – Μοχλός για την τοπική ανάπτυξη» 

(“Promotion of Integration in the Planning and Provi 

sion of Social Services within Local Authorities 

through municipal staff vocational training- A Lever 

for Local Development, PRISSM”)  στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης», 

Υποπρόγραμμα «Leonardo Da Vinci», Δράση 

«Μεταφορά Καινοτομίας» (Transfer Οf Innovation). 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 336.443 

ευρώ (κοινοτική συμμετοχή 75%, 252.332) και 

διάρκεια υλοποίησης δυο (2) έτη, έως τον 

Οκτώβριο του 2014. 

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν, εκτός του ΕΟΕΣ 

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, το Πανεπιστήμιο Reims-Ardenne 

Champagne (Γαλλία), το Northern Health and Social  

 

 

 

Care Trust  (Ηνωμένο Βασίλειο), ο Δήμος  Alytus 

(Λιθουανία), ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και τα Ε-

Trikala AE. 

Βασικός στόχος του έργου είναι η κατάρτιση 

στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης στις 

έννοιες της ολοκλήρωσης και η έναρξη 

εφαρμογής ενός συστήματος σχεδιασμού και 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο οποίο θα 

εμπλέκονται τόσο τα στελέχη όσο και οι 

χρήστες των υπηρεσιών και δράσεων. 

Στις κύριες δραστηριότητες του έργου 

περιλαμβάνονται: 

 Κατάρτιση του προσωπικού των 

συμμετεχόντων δήμων στις αρχές του 

συστήματος παροχής ολοκληρωμέ-

νων κοινωνικών υπηρεσιών. 

 Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος 

παροχής ολοκληρωμένων κοινωνικών 

υπηρεσιών.  

 Εξ αποστάσεως κατάρτιση για 

υπαλλήλους Τοπικών Αρχών από την 

Ελλάδα και Ευρώπη και άλλους 

ενδιαφερόμενους. 

 Έκδοση Οδηγού Εφαρμογής του 

συστήματος. 

 

Πληροφορίες:  

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης 

Υπόψιν  Συντονίστριας κας B. Μπέλλου  

Τηλ:  213 1320671 

Ιστοσελίδα έργου: www.prissm-eu.com 

Ε-mail: prissm@eetaa.gr, vbel@eetaa.gr 
 

 

 

http://www.prissm-eu.com/
mailto:prissm@eetaa.gr
mailto:vbel@eetaa.gr
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2. Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού:                             

Πολυγλωσσία στο Αστικό Περιβάλλον 

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δια Βίου 

Μάθησης, 2007-2013) 

 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο 

πλαίσιο του έργου με τίτλο «Languages in Urban 

Communities – Integration and Diversity for Europe 

(LUCIDE)» πραγματοποίησε με επιτυχία 

συνάντηση εργασίας (workshop) στο κτίριο του 

Δημαρχείου στις 23 Μαΐου τ.ε. με θέμα 

«Πολυγλωσσία στο Αστικό Περιβάλλον» 

(Multilingualism in Urban Spaces). To workshop 

οργανώθηκε από την Ομάδα Έργου LUCIDE η 

οποία απαρτίζεται από υπαλλήλους της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου 

Προγραμματισμού του Δήμου.  

Στο workshop συμμετείχαν συνεργάτες-μέλη του 

δικτύου LUCIDE από το Αμβούργο, τη Ρώμη, το 

Λονδίνο, τη Σόφια οι οποίοι, μαζί με την ομάδα 

έργου του Δήμου μας, έκαναν παρουσιάσεις για 

τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τις βέλτιστες 

πρακτικές στο αστικό πολυγλωσσικό περιβάλλον 

με βάση την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί 

στις αντίστοιχες πόλεις. Παράλληλα, στη 

συνάντηση αυτή, συμμετείχαν με ομιλίες 

εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εσωτερικών (κ. Α. 

Καρβούνης), το Μουσείο της Ακρόπολης, το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, 

την Πακιστανική Κοινότητα, καθώς και 

εκπρόσωποι από τον Δήμο Κομοτηνής.  

 

 

 

H συνάντηση οδήγησε στην εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων για την περαιτέρω εξέλιξη 

της έρευνας τόσο για το Δήμο  όσο και για τις 

συνεργαζόμενες πόλεις – μέλη του δικτύου 

LUCIDE.  Μετά το τέλος του workshop, οι 

συμμετέχοντες παρακολούθησαν αθλητικά 

δρώμενα από την Πακιστανική Κοινότητα Ελ- 

λάδας και την Ένωση Μεταναστών Εργατών σε 

γήπεδο των Αγ. Αναργύρων. Η συνάντηση και η 

συνεργασία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο 

Μουσείο της Ακρόπολης και θεματική 

ξενάγηση με τίτλο «Μνημεία στο εξωτερικό 

περιβάλλον και πολυγλωσσία». 

Πληροφορίες:  

Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού 

Γρ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 

Πληροφρικής και Διαφάνειας                             

Λεωφ. Δημοκρατίας 61,  

135 61 Άγιοι Ανάργυροι 

τηλ.: 213-2023681,  

fax: 210-2611683,  

www.agan.gov.gr     
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(έντονο καιρικό φαινόμενο της Κύπρου), που ήταν 

σχεδόν άγνωστα για το τοπικό πληθυσμό. Το έργο 

είναι ένα ενιαίο σύνολο δράσεων που συμβάλει 

αποτελεσματικά στη πρόληψη και διαχείριση των 

φυσικών κινδύνων, αναπτύσσει εργαλεία που 

βοηθούν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για 

πρόληψη, αντιμετώπιση, συντονισμό και 

θωράκιση από τις  φυσικές καταστροφές, 

αναπτύσσει τη διασυνοριακή συνεργασία και 

τέλος αναπτύσσει και αξιοποιεί τον εθελοντισμό 

και την ενεργή συμμετοχή του τοπικού 

πληθυσμού.  

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να έχουν 

ολοκληρωθεί για κάθε περιοχή αναλύσεις – 

χαρτογραφήσεις κινδύνων, εκπόνηση εργαλείων 

παρέμβασης και σχεδίων έκτακτης ανάγκης 

πρόληψης – διαχείρισης φυσικών κινδύνων, 

προμήθεια ατομικού και ομαδικού εξοπλισμού 

εθελοντών, συμπλήρωση, ανανέωση και ψηφιακή 

επεξεργασία χαρτογραφήσεων ώστε να 

υπάρχουν τέσσερις βάσεις δεδομένων σε GIS, 

σήμανση με πινακίδες των μη αστικών εκτάσεων 

(με προτεραιότητες τις δασικές), προμήθεια και 

τοποθέτηση δεξαμενών πυροπροστασίας νέας 

τεχνολογίας, εκπόνηση ειδικών μελετών με 

επισήμανση των επικίνδυνων ρεμάτων και 

σημείων της περιοχής και με αποτύπωση όπου 

απαιτείται των υδρολογικών λεκανών, κατασκευή 

πιλοτικού μικρού φράγματος (Περιφερειακή 

Ενότητα Σάμου) με αντίστοιχες φυτεύσεις στα 

πρανή. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Ηρακλείου 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Τηλ: 2813409178 & 2813409411 
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3. Δήμος Ηρακλείου: 

Πρόληψη & Διαχείριση              

Φυσικών Κινδύνων  

(Πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας                             

Ελλάδα-Κύπρος, 2007-2013) 
 

 

Στο Δήμο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα ημερίδα ενημέρωσης/ευαισθητοποί- 

ησης για την πρόληψη και προστασία από 

φυσικές καταστροφές. Η ημερίδα εντάσσεται στο 

πλαίσιο του διασυνοριακού έργου «Πρόληψη & 

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στις χωρικές 

Ενότητες Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής 

Ενότητας Σάμου, Δήμου Αραδίππου και Επαρχίας 

Πάφου», στο πλαίσιο του διασυνοριακού 

προγράμματος συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 

2007-2013. 

Η Κρήτη, η Κύπρος και η Σάμος είναι τρεις 

περιοχές που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν 

τεράστια προβλήματα από φυσικές καταστροφές, 

όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, 

ξηρασία-λειψυδρία, διάβρωση ακτών κλπ. Το 

έργο αποσκοπεί στην θωράκιση των περιοχών 

του Δήμου Ηρακλείου (Επικεφαλής Εταίρος), της 

Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, του Δήμου 

Αραδίππου και της Επαρχίας Πάφου. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό 

των 800.000,00 ευρώ. Η Πράξη συγχρηματοδο-

τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 

εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα 

τελευταία χρόνια εκδηλώνονται φαινόμενα τέτοι- 

ας μορφής και έντασης όπως οι ανεμοστρόβιλοι 
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Το Euronet 50/50 οδήγησε 58 σχολεία που 

συμμετείχαν στην εξοικονόμηση ενέργειας με τα 

ακόλουθα κύρια αποτελέσματα:  

 Δημιουργήθηκαν 58 σχολικές ομάδες 

ενέργειας με τα σχολεία και την ομάδα του 

δημοτικού συμβουλίου να εργάζονται με 

στόχο να υλοποιήσουν τις δράσεις του 

50/50 για τουλάχιστον 2 χρόνια (2010 και 

2011). 

 Αναπτύχθηκε μία κοινή μεθοδολογία 

υλοποίησης του 50/50 στα σχολεία με 

κοινές κατευθυντήριες γραμμές, ένα 

εκπαιδευτικό πακέτο, καθώς και συσκευές 

μέτρησης της ενεργειακής κατανάλωσης. 

 Κατά τον 1ο χρόνο της εφαρμογής του 

50/50, τουλάχιστον ένα 50% των σχολείων 

του Δικτύου 50/50 είχε όντως καταφέρει 

να εξοικονομήσει ενέργεια. Κατόρθωσαν 

να φτάσουν το στόχο της μείωσης της 

εκπομπής CO2 κατά 2,5% (εξοικονομώντας 

251 Τ από CO2) και, σαν επιβράβευση 

αυτής της αποταμίευσης, έλαβαν κατά 

μέσο όρο 500€ ανά σχολείο. Αυτά τα 

χρήματα ήταν το αποτέλεσμα της 

μεταφοράς 50/50 στο σχολείο από το 

διευθυντή του σχολικού κτηρίου.  

Ένα βασικό σημείο του προγράμματος ήταν η 

ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων και η 

ανταλλαγή ιδεών και δράσεων μεταξύ των 

ομάδων ενέργειας και των συνεργατών.  

Πληροφορίες: 

Περιφέρεια Κρήτης 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

Τηλ: 2813410118 

 

4. Περιφέρεια Κρήτης: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας- Euronet 

50/50 

(Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την 

Ανταγωνιστικότητα και την 

Καινοτομία-Ευφυής Ενέργεια- 

Ευρώπη) 
 

Το 1ο «Πράσινο Βραβείο» για την εξοικονόμηση 

ενέργειας στα σχολεία κατέκτησε η Περιφέρεια 

Κρήτης στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Βιώσιμης 

Ενέργειας 2013, στην κατηγορία της Εκπαίδευσης, 

η μοναδική Περιφέρεια στην Ελλάδα που 

συμμετείχε στο έργο «Euronet 50/50-

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία», στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Ευφυής 

Ενέργεια-Ευρώπη’. Το EURONET 50/50 - European 

Network of Education Centers «Intelligent Energy - 

Europe Programme» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο για 

την εξοικονόμηση της ενέργειας και την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Συνολικά 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα 50 σχολικές μονάδες 

από 9 χώρες: Ισπανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, 

Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, και 

Φινλανδία.  

Σκοποί του έργου είναι: 

 Η εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό 

με μικρά μέτρα συντήρησης στις σχολικές 

μονάδες, 

 Η αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών 

μέσα από την εκπαίδευση, και η 

ενημέρωσή τους σχετικά με την προστασία 

του περιβάλλοντος γενικότερα, 

 Η ανάληψη από τους μαθητές ενός 

σημαντικού ρόλου στην ανάπτυξη ιδεών 

και μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας 

στο σχολείο τους. 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 
 

Ευφυής Αστική Πληροφορική 

(Βαρσοβία, 14 -17 Αυγούστου) 

 

Το 2ο διεθνές συνέδριο με θέμα την “Ευφυή Αστική 

Πληροφορική” ευελπιστεί να αποτελέσει την πιο 

ολοκληρωμένη διάσκεψη με επίκεντρο τις διάφορες 

 

 

πτυχές προόδου που συντελούνται  στην ευφυής 

αστική πληροφορική. Το συνέδριο θα προσφέρει τη 

δυνατότητα  σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες να 

συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στους εξής 

τομείς: αστικό μοντέλο ζωής, ευφυής αστική 

πληροφορική, Smart Grid, έξυπνη δικτύωση/πλέγμα, 

αστικός σχεδιασμός και άλλα συναφή θέματα.  
 

Πληροφορίες:  

http://www.conferen.org/IUrC2013 

 

Θερινό Πανεπιστήμιο URBACT II - 

Eπιμόρφωση Τοπικών Ομάδων Στήριξης 

(Δουβλίνο, 28-31 Αυγούστου) 

Σε συνέχεια της απόφασης της Τεχνικής 

Γραμματείας και της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του προγράμματος URBACT II και στο πλαίσιο των 

εργασιών κεφαλαιοποίησης του προγράμματος, το 

 

 
 

πρόγραμμα URBACT II διοργανώνει φέτος για 

δεύτερη φορά το Θερινό Πανεπιστήμιο για τις 

Τοπικές Ομάδες Στήριξης (ΤΟΣ) και όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς του URBACT II. 

Διαδραστικά εργαστήρια, μικρές ευέλικτες 

ομάδες και ασκήσεις «επί χάρτου» συνθέτουν το 

πρόγραμμα του Θερινού Πανεπιστημίου. 

Παράλληλα, εμπειρογνώμονες του προγράμμα-

τος και ειδικοί σύμβουλοι σε θέματα αστικής 

ανάπτυξης θα συμβάλουν με παρουσιάσεις και 

συζητήσεις «μέσα στην τάξη» για την ανάλυση 

και ανταλλαγή απόψεων σε μια σειρά θεμάτων 

ενδιαφέροντος!  

Πληροφορίες:  

http://urbactdublin.onetec.eu/ 

 

Χωροταξικός Σχεδιασμός  

και Αειφόρος Ανάπτυξη 

(Πεκίνο, 30 Αυγούστου -  1 Σεπτεμβρίου) 
 

Το συνέδριο αποτελεί μια προσπάθεια 

αντιμετώπισης των προκλήσεων της ταχείας 

παγκοσμιοποίησης, αστικοποίησης, και της 

παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής στις χώρες της  

 

 

 

Ασίας καθώς και σε άλλες χώρες του κόσμου. 

Στόχος της Διεθνούς Διάσκεψης για το 2013 

είναι να συγκεντρώσει ερευνητές και 

εμπειρογνώμονες από τα διεπιστημονικά πεδία 

των αστικών και περιφερειακών ζητημάτων για 

την ανταλλαγή πρόσφατων  ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και επιτυχημένων πρακτικών 

για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη. 

Πληροφορίες:  

http://urbaneastasia.jimdo.com/spsd2013-

beijing/ 
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λούνται με θέματα αστικής ανάπτυξης, που 

προκύπτουν από τη φιλοξενία μεγάλων 

εκδηλώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί και 

Παραολυμπιακοί Αγώνες, τα παγκόσμια 

κύπελλα ποδοσφαίρου και οι διεθνείς εκθέσεις. 

Πληροφορίες:  

http://www.uel.ac.uk/legacyconference/ 

Forum για το Μέλλον των Πόλεων 

(Αμβούργο 4 - 7 Σεπτεμβρίου) 

 

Το φόρουμ για το «μέλλον των πόλεων» 

αναμένεται να συγκεντρώσει 150 δημάρχους, 

πολεοδόμους, επιστήμονες και εκπροσώπους 

της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού 

τομέα.  Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε στ- 

 

ρατηγικές και προτάσεις για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή μιας διατομεακής προσέγγισης που 

να εξισορροπεί τις οικολογικές απαιτήσεις με 

τις οικονομικές ανάγκες. Το κεντρικό ερώτημα 

του πώς να καταστεί λειτουργικό το όραμα της 

regenerative “Αναγεννητικής πόλης” θα 

απαντηθεί με την εφαρμογή του στους τομείς 

της ενέργειας, του νερού, των αποβλήτων, των 

μεταφορών, των κτιρίων και κατασκευών, 

καθώς και αστικού πρασίνου και τη γεωργία.  

Πληροφορίες: 

http://www.futureofcitiesforum.com/ 

 

 

 

Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού 

(Στοκχόλμη, 1-6 Σεπτεμβρίου) 

 

H Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού φιλοξενείται και 

διοργανώνεται από το Stockholm International 

Water Institute (SIWI) και πραγματοποιείται κάθε 

χρόνο στη Στοκχόλμη. Από το 1991 αποτελεί το 

ετήσιο σημείο συνάντησης για τα ζητήματα των 

υδάτινων πόρων του πλανήτη. 

 

 

Η παγκόσμια εβδομάδα νερού συγκεντρώνει ένα 

μεγάλο αριθμό παρευρισκόντων, με τη συμμετοχή 

πάνω από 200 συνεργαζομένων οργανώσεων. 

Επιπλέον, άτομα από όλο τον κόσμο 

παρουσιάζουν τα ευρήματά τους σε 

επιστημονικές ημερίδες. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια 

Εβδομάδα Νερού επιλέγει ένα συγκεκριμένο θέμα 

στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, και για το 

2013 το κύριο αντικείμενο συζητήσεων είναι “Νερό 

και οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων". 

Πληροφορίες:  

http://www.worldwaterweek.org/ 

Ολυμπιακή Κληρονομία: Οι επιπτώσεις 

των μεγάλων εκδηλώσεων στις πόλεις 

(Λονδίνο, 4-6 Σεπτεμβρίου) 

 

Το διεθνές αυτό συνέδριο έχει σχεδιαστεί για να 

φέρει σε επαφή ερευνητές, φορείς χάραξης 

πολιτικής, εκπροσώπους των εθνικών και διεθνών 

οργανισμών και όσους ενδιαφέρονται και ασχο- 
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2ο Διεθνές Συνέδριο για Φιλικές προς 

ηλικιωμένους Πόλεις 

(Κεμπέκ, 9-12 Σεπτεμβρίου) 

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο για τις φιλικές προς τους 

ηλικιωμένους πόλεις, θα πραγματοποιηθεί στις 9-

11 Σεπ. 2013, στο πόλη του Quebec στο πλαίσιο 

του θέματος ‘Συνθηκες Διαβίωσης και Γήρανσης 

Μαζί στην Κοινότητα’. 

 

Η σημαντική αυτή εκδήλωση καλωσορίζει κάθε 

άτομο που ασχολείται με τη γήρανση του 

πληθυσμού, είτε από το χώρο της δημοτικής 

αρχής, της υγείας,   των υπηρεσιών, της πολεοδο-

μίας και των μεταφορών, της έρευνας, είτε 

εκπροσώπους από οποιαδήποτε επίπεδα 

διακυβέρνησης. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να 

βρουν πηγές έμπνευσης, εργαλεία, στρατηγικές 

και πλούσιες  πληροφορίες στο πλούσιο και 

ποικίλο πρόγραμμα του συνεδρίου. 

Πληροφορίες: 

http://www.afc2013.ca/en/ 

6η Παγκόσμια Σύνοδος  

των Πόλεων της Γνώσης 

(Κωνσταντινούπολη, 9-12 Σεπτεμβρίου) 
 

Με θέμα τη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα σε δύο 

ηπείρους, η 6η παγκόσμια σύνοδος των Πόλεων 

της Γνώσης στοχεύει στη κάλυψη του γνωσιακού 

χάσματος σε επενδύσεις στην αειφόρο και 

γνωσιακή ανάπτυξη και στη δημιουργία επιτυχη- 

 

μένων πόλεων της γνώσης, φέρνοντας σε επαφή 

ακαδημαϊκούς, δημόσιους λειτουργούς και 

σχεδιαστές πολιτικής των πλέον ανεπτυγμένων 

και αναδυόμενων πόλεων της γνώσης 

παγκοσμίως για να ανταλλάξουν εμπειρίες και 

πρακτικές. 

Πληροφορίες:  

http://www.kcws2013.org/default.asp 

Μετανάστευση και Πολυμορφία 

(Τάμπερε, 9-13 Σεπτεμβρίου)  

 

Το συνέδριο του διεθνούς δικτύου Metropolis 

εστιάζει το ερευνητικό του ενδιαφέρον στα 

θέματα της μετανάστευσης και της 

πολυμορφίας. 

 

 
 

Ο ρόλος των μεταναστών στη διπλωματία, η 

διαχείριση της μετανάστευσης για την 

ασφάλεια, το εμπόριο και την κινητικότητα 

πληθυσμών, κοινωνική δικαιοσύνη για εθνοτικές 

μειονότητες κτλ. είναι μερικές από τις θεματικές 

του συνεδρίου. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.metropolis2013.fi/ 

Αστική Πυκνότητα και Αειφορία 

(Χογκ Κογκ, 12-13 Σεπτεμβρίου)  

 

Η ισορροπία ανάμεσα στην αστική μεγέθυνση 

και την αειφόρο ανάπτυξη είναι το βασικό θέμα 

διεθνούς συνεδρίου που φιλοξενείται από το 

Χογκ Κογκ, μια πόλη με μεγάλη πυκνότητα και 

υψηλή αποδοτικότητα. Οι συνέπειες της αστικής 

πυκνότητας στις ζωές των πολιτών και στην 

οικονομική μεγέθυνση των πόλεων, οι 

διαφορετικές όψεις του χωροταξικού 

σχεδιασμού των πόλεων και οι κοινωνικές  

πλευρές της αστικής αναζω 
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επιπτώσεις του αποτελούν μερικά από τα 

αντικείμενα προς συζήτηση. 

Πληροφορίες: 

http://sbconferences.org/sb13hongkong/ 

Οι Πόλεις του Μέλλοντος 

(Κωνσταντινούπολη, 15-18 Σεπτεμβρίου) 

Το 4ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τους 

Υδάτινους Πόρους θέτει στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος των συνεδριών του τις 

μακροπρόθεσμες και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 

για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των 

μελλοντικών συστημάτων υδάτινων πόρων στο  

πλαίσιο των σχετικών περιπτώσεων που θα 

παρουσιαστούν από εκπροσώπους τοπικών 

αρχών. 

Πληροφορίες:  

http://www.iwacof2013.org/ 

 

4o Διεθνές Συνέδριο  

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

(Σουραμπάγια-Ινδονησία, 18-20 

Σεπτεμβρίου) 

 

Από το 2010, όταν πραγματοποιήθηκε το 1ο 

διεθνές συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση 

στην Ταϋλάνδη μέχρι σήμερα, βασικό αντικείμενο 

συζήτησης αυτών των εκδηλώσεων παραμένει η 

επίτευξη  αποτελεσματικής αποκεντρωμένης 

διαχείρισης. Στη φετινή διοργάνωση, ωστόσο, τα 

 

 

ζητήματα της πράσινης και γαλάζιας 

οικονομίας θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον 

των συνέδρων. 

Πληροφορίες: 

http://4th.iclg.in.th/ 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας  

(21 Σεπτεμβρίου) 

Η εκστρατεία για την Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Συνεργασίας περιλαμβάνει 300 εκδηλώσεις σε 

 
περίπου 40 χώρες για την προβολή δράσεων σε 

70 προγράμματα συνεργασίας σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πληροφορίες: 

http://www.ecday.eu/ 

Ποτάμια: Συνδέοντας Νερό-Ενέργεια-

Τροφή 

(Μπρισμπέιν, 23-26 Σεπτεμβρίου)  

 

Η ολιστική και αειφόρος διαχείριση των 

υδάτινων πόρων είναι κεντρικό θέμα συζήτησης  

 

 

στο 16ο Διεθνές Συμπόσιο για τα Ποτάμια, το 

οποίο φιλοδοξεί να εμβαθύνει τις γνώσεις και  
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Και οι δύο πόλεις έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς 

για το σχεδιασμό τους σε θέματα αειφορίας των 

μεταφορικών μέσων, την προώθηση της 

πεζοπορίας και της ποδηλασίας, την αντιμετώ-

πιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, της 

ανθρώπινης κλίμακας και της μικτής χρήσης 

γης, την ηλιακή ενέργεια και την αειφορία. Οι 

σχετικές ομιλίες θα γίνουν από τους προϊσταμέ-

νους των γραφείων προγραμματισμού και 

χωροταξικού σχεδιασμού και το προσωπικό 

τους.   

Πληροφορίες:  

http://www.livablecities.org/2013-european-

cities-vision-study-tour 

Παγκόσμια Σύνοδος των Δημάρχων για 

την Κλιματική Αλλαγή 

(Ναντ, 27-28 Σεπτεμβρίου) 

 

Καινοτόμα έργα για τις μεταφορές, τη 

διαχείριση στερεών απορριμμάτων, ο φωτισμός 

 

 
και η ενεργειακή αποδοτικότητα, η άντληση και 

αποθήκευση υδάτινων πόρων, οι δυνατότητες 

χρηματοδότησης και η δημιουργία εταιρικών 

σχέσεων σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής 

οργάνωσης αποτελούν ζητήματα προς 

συζήτηση κατά την προσεχή σύνοδο του 

παγκόσμιου συμβουλίου των δημάρχων για την 

κλιματική αλλαγή. 

Πληροφορίες:  

http://archive.iclei.org/index.php?id=13272 

 

 

τις δεξιότητες για τη διατήρηση της ισορροπίας 

ανάμεσα στην προτασία της λεκάνης των 

ποταμών και την αειφόρο ασφάλεια των υδάτινων 

πόρων, της ενέργειας και της τροφικής αλυσίδας. 

Πληροφορίες: 

http://riversymposium.com/ 

Παγκόσμια Σύνοδος  

Οικολογικών Πόλεων   

(Ναντ, 25-27 Σεπτεμβρίου) 

 

Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

πραγματοποιείται η παγκόσμια σύνοδος των 

αειφόρων πόλεων που υποστηρίζεται από τη 

ΜΚΟ Ecocity Builders με σκοπό τις ανταλλαγές 

πρακτικών και εμπειριών μεταξύ εκπροσώπων 

τοπικών και περιφερειακών αρχών, ερευνητών και 

οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.  

Οι βασικές θεματικές των αειφόρων πόλεων 

δομούν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων: μείωση 

του οικολογικού αντικτύπου σε υδάτινους πόρους, 

ατμοσφαιρκό αέρα, βιοποικιλομορφία˙ 

αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων των 

πόλεων˙ ενίσχυση της αλληλεγγύης˙ και 

οργάνωση των αειφόρων πόλεων.  

Πληροφορίες:  

http://www.ecocity-2013.com/en/project-ecocity 

 

Ευρωπαϊκές Πόλεις με Όραμα 

(Φράιμπουργκ και Στρασβούργο, 27 

Σεπτεμβρίου- 4 Οκτωβρίου) 
 

Η Επίσκεψη Εργασίας για τις «Ευρωπαϊκές Πόλεις 

με Όραμα» προσφέρει τη δυνατότητα σε αιρετούς 

και στελέχη των γραφείων προγραμματισμού των 

ΟΤΑ να επισκεφθούν και να γνωρίσουν σε βάθος  

δύο από τα πιο ζωντανές και αειφόρες πόλεις της 

Ευρώπης -  το Φράιμπουργκ και το Στρασβούργο.  
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Στις Περιφέρειες  ο  Σχεδιασμός  

της Νέας Γενιάς Προγραμμάτων της ΕΕ 

 

Στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες πλέον 

εναπόκειται ο σχεδιασμός των προγραμμάτων 

των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 

2014-2020 μετά την έγκριση της επιτροπής 

περιφερειακής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (10 Ιουλίου τ.ε.) σε μια σειρά 

εκθέσεων που κατ' αρχήν συμφωνούν για τη 

ριζική αναθεώρηση της περιφερειακής 

πολιτικής. Οι εκθέσεις απηχούν την έκβαση των 

διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

των κρατών μελών για μια σειρά αλλαγές 

ευρείας κλίμακας στον τρόπο διαχείρισης των 

προγραμμάτων περιφερειακής πολιτικής, ώστε 

να υπάρξει ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος. Η 

νέα προσέγγιση επικεντρώνει το μεγαλύτερο 

τμήμα των επενδύσεων της ΕΕ σε τομείς-κλειδιά 

για την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις 

εργασίας. Ζητεί να τεθούν στόχοι για τη μέτρηση 

των αποτελεσμάτων και θέτει νέους όρους 

χρηματοδότησης. 

Η σημερινή προκαταρκτική συμφωνία καλύπτει 

το μεγαλύτερο μέρος της δέσμης μέτρων για τη 

μεταρρύθμιση της περιφερειακής πολιτικής. Ενώ 

οι διαπραγματεύσεις για εκκρεμή ζητήματα, 

όπως το αποθεματικό επίδοσης και η 

μακροοικονομική επιλεξιμότητα, θα συνεχιστούν, 

τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα προσφέρουν  
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μια στέρεη βάση για να προχωρήσει ο 

προγραμματισμός. Θέτουν τους κανόνες που θα 

διαμορφώσουν τους κύριους στόχους και τις 

προτεραιότητες χρηματοδότησης που πρέπει να 

καθοριστούν στις «συμφωνίες συνεργασίας» 

μεταξύ κάθε κράτους μέλους και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συμφωνίες αυτές 

αποτελούν την αφετηρία για πιο αναλυτικά 

εθνικά και περιφερειακά προγράμματα. 

Σε ορισμένα κράτη μέλη είναι έτοιμα τα σχέδια 

των συμφωνιών συνεργασίας. Η Επιτροπή 

αναμένει να έχουν ολοκληρωθεί όλα έως τα τέλη 

του τρέχοντος έτους και να επιτευχθεί συμφωνία 

για όλα τα προγράμματα στις αρχές του 2014, 

ώστε να προσανατολιστούν άμεσα οι επενδύσεις 

στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας. 

Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης που 

επιβεβαιώθηκαν με τη σημερινή ψηφοφορία 

είναι : 

 Εστίαση των επενδύσεων σε βασικούς 

τομείς για την οικονομική μεγέθυνση και 

τις θέσεις εργασίας, όπως 

σκιαγραφήθηκαν στη στρατηγική για την 

Ευρώπη 2020 μέσω μιας κοινής σειράς 

κανόνων που θα ισχύσουν και για τα 

πέντε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία (το ευρωπαϊκό ταμείο 

περιφερειακής ανάπτυξης, το ευρωπαϊκό 

κοινωνικό ταμείο, το ταμείο συνοχής, το 

ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο για την 

αγροτική ανάπτυξη και το ευρωπαϊκό 

ταμείο θαλάσσιων υποθέσεων και 

αλιείας). 
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 Το μεγαλύτερο μέρος του 

προϋπολογισμού θα πρέπει να 

συγκεντρωθεί σε λίγες προτεραιότητες 

που θα συνδέονται στενά με την 

στρατηγική 2020 για την οικονομική 

μεγέθυνση. Ειδικότερα: 

 Από το 50% έως το 80% του 

προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ να 

επικεντρωθεί σε μέτρα για τη στήριξη της 

καινοτομίας και της Ε&Α, το ψηφιακό 

θεματολόγιο, την ανταγωνιστικότητα των 

ΜΜΕ και τη στροφή προς την οικονομία με 

χαμηλές εκπομπές άνθρακα. 

 Για την οικονομία με χαμηλές εκπομπές 

άνθρακα να αναληφθεί επιπλέον 

υποχρέωση για τη διάθεση τουλάχιστον 

του 12% έως 20% στην ενεργειακή 

απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να 

καταρτίσουν σαφείς και μετρήσιμους 

στόχους για τον αντίκτυπο στις 

επενδύσεις. Η πρόοδος να μετράται και 

να κοινοποιείται. 

 Μέτρα για τον περιορισμό της 

γραφειοκρατίας και την απλούστευση της 

χρήσης των ταμείων της ΕΕ: μεγαλύτερη 

προσέγγιση των κανόνων που διέπουν 

όλα τα ταμεία, καλύτερα στοχοθετημένες 

αλλά λιγότερες απαιτήσεις υποβολής 

εκθέσεων, μεγαλύτερη χρήση της 

ψηφιακής τεχνολογίας (ηλ.-συνοχή). 

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroo

m/content/20130708IPR16838/html/New-

cohesion-policy-MEPs-approve-%E2%82%AC325-

billion-investment-tool-for-EU-regions 

 

Tο πείραμα των Mακροπεριφερειών της 

Ευρώπης: H πρώτη Aξιολόγηση 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα 

την πρώτη μελέτη στάθμισης της επιτυχίας των 

δύο μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ 

και διατύπωσης συστάσεων για το μέλλον.  Οι 

στρατηγικές της ΕΕ για τον Δούναβη και για την 

Βαλτική, στις οποίες εμπλέκονται πάνω από 20 

χώρες μέλη και μη της ΕΕ, υπήρξαν πρωτοπόρες 

ως προς ένα μοναδικό είδος συνεργασίας, με 

βάση την ιδέα ότι κοινές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες περιοχές — 

περιβαλλοντικές, οικονομικές ή σχετιζόμενες με 

την ασφάλεια — αντιμετωπίζονται καλύτερα 

συλλογικά, και ότι θα ήταν λογικό να 

οργανώνονται από κοινού για την 

αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων 

κονδυλίων.  

Η έκθεση σε γενικές γραμμές καταλήγει σε 

θετική κρίση για τις, μέχρι τώρα, υφιστάμενες 

στρατηγικές. Επισημαίνει τον τρόπο με τον 

οποίο έχουν δημιουργηθεί εκατοντάδες νέα 

σχέδια και βοήθησαν στη διαμόρφωση κοινών 

στόχων πολιτικής σε τομείς ζωτικής σημασίας 

για τις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Η 

μακροπεριφερειακή προσέγγιση οδήγησε επίσης 

σε πολυάριθμες κοινές πρωτοβουλίες και 

δίκτυα καθώς και στη λήψη πολιτικών 

αποφάσεων σε συλλογικό επίπεδο. 

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η συνεργασία 

μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ και 

γειτονικών χωρών εκτός της ΕΕ έχει ενισχυθεί 

σημαντικά και έχει οδηγήσει σε αποδοτικότερη 

χρήση των διαθέσιμων πόρων. 
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πενήντα χρόνων. Η κρίση ανέκοψε τη διαδικασία 

σύγκλισης στην ΕΕ του περιφερειακού κατά 

κεφαλήν ΑΕγχΠ και της απασχόλησης. Το 

ζητούμενο τώρα είναι να διασφαλιστεί η 

έγκαιρη επάνοδος στην τροχιά της δυναμικής 

ανάπτυξης, ειδικότερα στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες και πόλεις.  

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω  έκθεση 

παρουσιάζει μερικά από τα βασικά ζητήματα 

που πρέπει να εξετάσουν τα προγράμματα για 

τη συνοχή για τη χρονική περίοδο 2014-20. Η 

κρίση κατέστησε πιο δύσκολη την επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» λόγω 

της μείωσης των ποσοστών απασχόλησης και 

της αύξησης της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Επιπλέον, η διεύρυνση των 

περιφερειακών ανισοτήτων υπονομεύουν έναν 

από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της πολιτικής για τη συνοχή. 

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη, όπως 

η Γερμανία και η Πολωνία παρέμειναν σχετικά 

αλώβητες από την κρίση, οι περισσότερες χώρες 

έχουν να αντιμετωπίσουν περισσότερα 

προβλήματα και λιγότερους δημόσιους πόρους. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, για πολλά 

κράτη μέλη, αν όχι για τα περισσότερα: 

 

 επίπεδα του ΑΕγχΠ και της απασχόλησης 

που δεν έχουν ακόμα επανέλθει στα προ 

κρίσης επίπεδα˙ 

 υψηλότερα επίπεδα ανεργίας, της 

φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού˙ 

 μειωμένο εισόδημα των νοικοκυριών, που 

συμπιέζει την κατανάλωση και τις 

εισαγωγές˙ 

 πρωτοφανή επίπεδα δημόσιου χρέους και 

ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση. 
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Αλλά η έκθεση υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις 

την ανάγκη να αναλάβουν πολιτική δέσμευση 

και να καταστήσουν τις στρατηγικές 

προτεραιότητά τους σε όλους τους σχετικούς 

τομείς πολιτικής, εξασφαλίζοντας την 

ενσωμάτωσή τους σε μελλοντικά προγράμματα 

των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων, καθώς και άλλων 

σχετικών πλαισίων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, 

περιφερειακό και εθνικό. Υπογραμμίζει επίσης 

τη σημασία των διοικητικών πόρων για την 

επίτευξη των στόχων.  

Σχετικά με μελλοντικές μακροπεριφερειακές 

στρατηγικές, η έκθεση τονίζει ότι νέες 

πρωτοβουλίες θα πρέπει να δρομολογηθούν 

μόνο για να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες 

ανάγκες για βελτιωμένη και υψηλού επιπέδου 

συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει προθυμία για 

μετουσίωση της πολιτικής δέσμευσης σε 

διοικητική υποστήριξη, και οι νέες στρατηγικές 

πρέπει να καταδεικνύουν σαφώς την ιδιαίτερη 

προστιθέμενη αξία τους σε επίπεδο ΕΕ.  

 

Πληροφορίες: 

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

fic/official/communic/baltic/com_added_value_ma

cro_region_strategy_en.pdf 

 

8η Έκθεση Προόδου για την  Οικονομική, 

Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή:  

Η Περιφερειακή και Αστική διάσταση της 

Κρίσης 
 

Η περίοδος προγραμματισμού της πολιτικής για 

τη συνοχή που θα ξεκινήσει το 2014 θα είναι η 

πρώτη μετά τη χειρότερη ύφεση των τελευταίων 
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Η έκθεση δείχνει ότι η ένταση των προβλημάτων 

ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Αυτό σημαίνει ότι στον σχεδιασμό των 

μελλοντικών προγραμμάτων συνοχής πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται οι εν λόγω διαφορές, 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός 

τους και να στοχευθούν οι τομείς, όπου είναι πιο 

έντονος. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα μελλοντικά προγράμματα 

για τη συνοχή θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 

έμφαση στη δημιουργία επενδύσεων που 

ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Μόνο μια σταθερή και ισχυρή ανάκαμψη μπορεί 

να μειώσει τα ποσοστά ανεργίας. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτείνει την 

επικέντρωση των πόρων σε λίγους και 

σημαντικούς τομείς, όπως η απασχόληση (ιδίως 

για τους νέους), η κατάρτιση και η εκπαίδευση, η 

κοινωνική ένταξη, η καινοτομία και οι ΜΜΕ, η 

ενεργειακή απόδοση και η οικονομία χαμηλών 

εκπομπών σε άνθρακα, και για αυτό τον λόγο 

είναι επίσης διατεθειμένη να επεκτείνει την 

εμβέλειά τους ώστε να συμπεριληφθούν οι 

υποδομές ΤΠΕ και τα μέτρα για την ανάπτυξη 

του ψηφιακού τομέα. 

Οι εξαγωγές και οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

αποτελούν σημαντικό μοχλό της ανάπτυξης στα 

λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη, επειδή 

συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και στη μεταφορά της γνώσης και της 

τεχνολογίας. Οι ΜΜΕ, μια από τις κύριες 

ομάδες-στόχους της πολιτικής για τη συνοχή, 

έχουν θιγεί ιδιαίτερα από την επιδείνωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σε μια συγκυρία 

χαμηλής εγχώριας ζήτησης, η αύξηση των 

εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών θα 

συνέβαλε στην αναζωογόνηση της ανάπτυξης.  
 

Οι επενδύσεις στην καινοτομία και στη στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης θα μπορούσαν να 

βελτιώσουν την απόδοση του εν λόγω τομέα. 

Ο κατασκευαστικός τομέας θα εξακολουθήσει να 

πλήττεται από τις συνέπειες της κρίσης του 

τραπεζικού συστήματος, λόγω της περιορισμένης 

πρόσβασης σε πιστώσεις, της εξάπλωσης της 

«φούσκας» των ακινήτων και της μείωσης του 

διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της 

ασφάλειας του εισοδήματος. Οι επενδύσεις στην 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα μπορούσαν 

να συμβάλουν στην αποκατάσταση ορισμένων 

από τις θέσεις εργασίας που απωλέσθηκαν στον 

εν λόγω τομέα. Ο κίνδυνος της φτώχειας ή του 

κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε σε επίπεδο ΕΕ 

και ενδέχεται να εξακολουθήσει να αυξάνεται 

λόγω της καθυστερημένης επίπτωσης της κρίσης 

στη φτώχεια και στον αποκλεισμό. Η 

δημοσιονομική εξυγίανση θα αυξήσει περαιτέρω 

τον ρόλο της πολιτικής συνοχής ως σημαντικής 

πηγής δημόσιων επενδύσεων την περίοδο 2014-

20. Πράγματι, σε πολλά από τα λιγότερο 

αναπτυγμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, η 

χρηματοδότηση της συνοχής αντιπροσωπεύει ήδη 

περισσότερο από το ήμισυ των δημόσιων 

επενδύσεων. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και 

τις περιφέρειες να αρχίσουν να προετοιμάζουν 

 

αμέσως τα νέα προγράμματα, ώστε να μη χαθεί 

πολύτιμος χρόνος, προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι τα απαραίτητα για την αναζωογόνηση της 

οικονομικής δραστηριότητας και της στήριξης της 

κοινωνικής ένταξης έργα θα μπορέσουν να 

ξεκινήσουν στις αρχές του επόμενου έτους. 

 

Πληροφορίες: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:201
3:0463:FIN:EL:PDF 
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Το Bristol ανακηρύχθηκε Πράσινη 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2015 

Το Βραβείο της Πράσινης Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης για το 2015  απονεμήθηκε στο 

Μπρίστολ.  Το Μπρίστολ διακρίθηκε για τα 

επενδυτικά του σχέδια στους τομείς της 

μεταφοράς και της ενέργειας, καθώς και για τη 

δέσμευσή του να λειτουργεί ως πραγματικό 

πρότυπο πράσινης οικονομίας στην Ευρώπη. Η 

στρατηγική του στους τομείς της επικοινωνίας 

και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

υπογραμμίστηκε ως εξαιρετικά αποτελεσματική 

στο κάλεσμα για ανάληψη δράσης από τους 

πολίτες. πόλη αφιέρωσε έναν προϋπολογισμό 

500 εκ. ευρώ για βελτιώσεις στις μεταφορές 

μέχρι το 2015 και έως 300 εκ. ευρώ για 

ενεργειακή αποδοτικότητα και ανανεώσιμη 

ενέργεια μέχρι το 2020. Οι αστικές και 

μεταφορικές πολιτικές της πόλης έχουν 

συνεισφέρει στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας 

 

ατμοσφαιρικού αέρα. Χάρη στις προσπάθεες της 

τοπικής αρχής ο αριθμός των ποδηλατιστών έχει 

διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ στόχος 

της πόλης είναι ο διπλασιασμός αυτού του 

αριθμού μέχρι το 2020. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreenca
pital/winning-cities/2015-bristol/index.html 

Βράβευση Καινοτόμων  

Δημόσιων Πρωτοβουλιών 

Σε εννέα πρωτοβουλίες από την Κροατία, τη 

Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη 

Σλοβακία, την Ισπανία (δύο νικητές), τη Σουηδία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο απονεμήθηκαν από 

100.000 ευρώ Στις βραβευμένες πρωτοβουλίες 

 

 

περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες πληροφορίες 

υγειονομικής περίθαλψης μέσω τηλεφώνου, μια 

διαδικτυακή πλατφόρμα σχετικά με ευκαιρίες 

χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και ένα 

σύστημα ανίχνευσης λογοκλοπής για ιδρύματα 

ανώτατης εκπαίδευσης. Τα βραβεία απένειμε η κα 

Máire Geoghegan-Quinn, Επίτροπος για την 

έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες, κατά τη 

διάρκεια της διάσκεψης της 4ης Εβδομάδας για τις 

καινοτόμες περιφέρειες της Ευρώπης (WIRE IV), 

στο Cork της Ιρλανδίας. 

Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν 203 προτάσεις, από 

όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

εννέα νικητές επιλέχθηκαν από ανεξάρτητη 

κριτική επιτροπή με βάση τέσσερα κριτήρια: τον 

οικονομικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας τους· τη 

συνάφειά της με τις προκλήσεις που έχει να 

αντιμετωπίσει η κοινωνία· την πρωτοτυπία και 

ευκολία αναπαραγωγής της ιδέας· και το πώς 

σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τα χρήματα του 

βραβείου. 

Η κριτική επιτροπή των εμπειρογνωμόνων 

αποτελέστηκε από τους: Ann Mettler, The Lisbon 

Council· Carlos Brazao, Cisco· Margot Pröhl, 

Ευρωπαϊκό ινστιτούτο δημόσιας διοίκησης· Sasha 

Bezuhanova, HP· και τον Andreas Schleicher, ΟΟΣΑ. 
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Το χρηματικό έπαθλο θα χρησιμεύσει για την 

επέκταση των πρωτοβουλιών. Οι νικητές του 

διαγωνισμού θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους 

που αφορούν αναπαραγωγή και κλιμάκωση των 

πρωτοβουλιών κατά την επόμενη Σύνοδο 

Καινοτομίας, το 2014, στις Βρυξέλλες. 

Οι νικητές των βραβείων για το 2013 είναι οι 

εξής:  

 Κατηγορία «πολίτες»: 

o Μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι, στη 

Φινλανδία - αποδέσμευση ανοιχτών 

δεδομένων ώστε να συμμετέχουν οι 

πολίτες στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

o Η σουηδική εθνική πρωτοβουλία για την 

ηλ-υγεία - η δυνατότητα στους ασθενείς 

και τους παρόχους περίθαλψης να 

παρακολουθούν διαδικτυακά τις 

πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική 

τους περίθαλψη. 

o Ο δήμος του Islington στο Λονδίνο, 

Ηνωμένο Βασίλειο - ολοκληρωμένη δέσμη 

παρεμβάσεων για περιορισμό της 

ενεργειακής φτώχειας και των 

συνακόλουθων θανάτων και εισαγωγών 

σε νοσοκομεία λόγω του χειμώνα  

 Κατηγορία «επιχειρήσεις»: 

o Ο ισπανικός κόμβος ανοιχτών δεδομένων 

- μια φιλόδοξη εθνική πρωτοβουλία για 

την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 

δημόσιου τομέα, που θα διανοίξει νέες 

οικονομικές ευκαιρίες. 

o Η περιφερειακή διοίκηση των βόρειων 

επαρχιών στις Κάτω Χώρες - διαδικτυακή 

πλατφόρμα ταχείας πρόσβασης σε 

ευκαιρίες χρηματοδότησης για 

επιχειρήσεις. 
 

o Ο οργανισμός για τη μεταρρύθμιση του 

πορτογαλικού Δημοσίου - απλή σύσταση 

επιχειρήσεων, χωρίς ή με πολύ 

περιορισμένο χρόνο αναμονής  

 Κατηγορία «Εκπαίδευση και έρευνα»: 

o Η ισπανική περιφέρεια της Μούρθια - 

ομάδες φοιτητών γίνονται 

επιχειρηματίες και συμμετέχουν στον 

αγώνα για ενεργειακά αποδοτικά 

οχήματα. 

o Το κροατικό πανεπιστημιακό και 

ερευνητικό δίκτυο - Προώθηση ίσης 

πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση μέσω εξοπλισμού 

πληροφορικής σχολείων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε απομακρυσμένες 

περιοχές. 

o Σλοβακική εθνική πρωτοβουλία - σύστημα 

ανίχνευσης της λογοκλοπής βάσει 

συγκέντρωσης διπλωματικών εργασιών 

και διδακτορικών διατριβών από όλα τα 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε το Σεπτέμβριο του 

2012 και ήταν ανοιχτός σε δημόσιες αρχές που 

έχουν συσταθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της 

ΕΕ ή χώρας συνδεδεμένης με το πρόγραμμα 

πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα. Οι προτεινόμενες 

πρωτοβουλίες έπρεπε να έχουν διάρκεια από ένα 

έως τέσσερα έτη. Η διάσκεψη WIRE IV συνενώνει 

ενδιαφερόμενα μέρη περιφερειακής, εθνικής και 

ευρωπαϊκής κλίμακας για την αντιμετώπιση, 

ανάπτυξη και διερεύνηση βασικών θεμάτων 

περιφερειακής καινοτομίας που σχετίζονται με το 

πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το επταετές 

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας 

που προβλέπεται να ξεκινήσει το 2014. 

Πληροφορίες: 
http://wire2013.eu/ 
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Πολιτική συμφωνία για ένα νέο 

προσανατολισμό της Κοινής Γεωργικής 

Πολιτικής 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

Υπουργών της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατέληξαν σε συμφωνία στις 26 Ιουνίου τ.ε. 

σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013. 

Η νέα Κοινή γεωργική Πολιτική, που θα τεθεί σε 

ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα είναι: 

 πιο δίκαιη: Οι άμεσες ενισχύσεις θα 

κατανέμονται με πιο ισότιμο τρόπο 

μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των 

περιφερειών και μεταξύ των αγροτών˙ 

 ενισχυτική ως προς τη θέση των αγροτών 

στο πλαίσιο της διατροφικής αλυσίδας: Ο 

προσανατολισμός της ευρωπαϊκής 

γεωργίας προς την αγορά θα συνοδεύεται 

από τη χορήγηση νέων μέσων στους 

αγρότες, τα οποία θα τους επιτρέψουν να 

καταστούν αξιόπιστοι παράγοντες στη 

διατροφική αλυσίδα˙ 

 πιο πράσινη: Κάθε κράτος μέλος, κάθε 

περιοχή, κάθε αγρότης θα συμβάλουν 

στην πρόκληση της βιωσιμότητας και της 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 

με μέτρα απλά που έχουν διαπιστωμένα 

θετικό αντίκτυπο. Μεταξύ των ετών 2014 

και 2020 θα επενδυθεί ποσό άνω των 100 

δισεκ. ευρώ το οποίο θα συνδράμει τη 

γεωργία στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων της ποιότητας του εδάφους 

και των υδάτων, της βιοποικιλότητας και 

της κλιματικής αλλαγής˙ 

 

 

 περισσότερο αποτελεσματική και 

διαφανής: Τα μέσα της ΚΓΠ θα επιτρέπουν 

σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να εκπληρώνει 

τους κοινούς στόχους με τρόπο 

αποτελεσματικό και ευέλικτο ώστε να 

λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των 28 

κρατών μελών. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

2013/index_en.htm 

 

Η Πάφος Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης το 2017 

 

Το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας, Νεολαίας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ με την 

απόφαση της 17ης Μαΐου τ.ε. ανακήρυξε την Πά- 

 

 

φο και το Aarhus (Δανία) πολιτιστικές 

πρωτεύουσες της Ευρώπης το 2017, καθώς και τη 

Βαλέτα το 2018. Η άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα 

της Ευρώπης για το 2018, η οποία θα είναι μια 

πόλη της Ολλανδίας, θα ανακηρυχθεί το επόμενο 

έτος. 

Πληροφορίες: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201
3:162:0009:0009:EL:PDF 
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θηκε από όλα τα κράτη μέλη το 2011, 

υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής εδαφικής 

διάστασης στη μελλοντική πολιτική συνοχής. Οι 

προτάσεις για τους νέους Κανονισμούς των 

διαρθρωτικών ταμείων υιοθετούν δύο νέα 

εργαλεία όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές 

επενδύσεις (ITI) και η ανάπτυξη με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων (CLLD). Ωστόσο, πρακτικά 

υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, 

όπως η κυριαρχία της τομεακής προσέγγισης και 

η διακριτική ευχέρεια των διαχειριστικών αρχών 

να χρησιμοποιήσουν τα νεά εργαλεία. Αυτό το 

χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη έγινε 

αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των μελών του 

CEMR και της ομάδας URBAN του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Μάλιστα στη διάρκεια της εν λόγω 

συνάντησης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 

της έρευνας του CEMR για το ρόλο της εταιρικής 

σχέσης αστικών και αγροτικών αρχών για μια 

ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη. Τα προβλήματα  

σύνδεσης μεταξύ αστικών-αγροτικών περιοχών, 

 

παροχής δημοσίων υπηρεσιών και στεγαστικών 

καταλυμμάτων καθώς και η τρέχουσα οικονομική 

και δημοσιονομική κρίση οδηγούν τις αστικές και 

αγροτικές περιοχές σε δημιουργία εταιρικών 

σχέσεων. 

Πληροφορίες: 

http://www.ccre.org/docs/cemr_survey_urban_rural_r
elationship_en.pdf 

Εταιρική Σχέση Αστικών και Αγροτικών 

Περιοχών για μια Ολοκληρωμένη 

Εδαφική Ανάπτυξη 

 

Πώς οι αγροτικές-αστικές συμπράξεις θα 

πρέπει να προωθούνται από τις πολιτικές της 

ΕΕ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-

2020;  Αυτή η ερώτηση ήταν στο επίκεντρο της 

συζήτησης που διοργανώθηκε από μέλη του 

Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και 

Περιφερειών (CEMR) και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες (25 Ιουνίου τ.ε.). 

Μέχρι το τέλος του 2013, οι διαπραγματεύσεις 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 

κρατών-μελών θα έχουν οριστικοποηθεί για τις 

συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα  

επιχειρησιακά προγράμματα της πολιτικής 

συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 

2014-2020.  Ωστόσο, οι τρέχουσες συζητήσεις 

μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών-μελών 

θα έχουν αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο 

πόλεις ή δήμοι και οι  αγροτικές περιοχές 

συνεργάζονται και υλοποιούν διατομεακές 

δράσεις με την οικονομική υποστήριξη των 

κοινοτικών κονδυλίων. Θεωρητικά οι αστικές και 

αγροτικές εταιρικές σχέσεις συστήνονται χωρίς 

δυσκολία. Άλλωστε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 

Συνθήκη της Λισαβόνας προωθεί την εδαφική 

συνοχή και η εδαφική Ατζέντα 2020, που εγκρί-  
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προσέγγιση στη Μεσόγειο για την εμπέδωση της 

σταθερότητας και της ευημερίας, την ενίσχυση 

οικονομικών πρωτοβουλιών για τη δημιουργία 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεδομένου των 

πιλοτικών έργων που υλοποιούνται στις 

Περιφέρειες της Τοσκάνης, της Πελοποννήσου, της 

Καταλωνίας και σε άλλες περιοχές σε συνεργασία 

με την Ένωση για την Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

υπογράφηκε και ένα Μνημόνιο Κατανόησης 

ανάμεσα στο CPMR, τη διαμεσογειακή επιτροπή 

του και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη 

Μεσόγειο για την ανάπτυξη συνεργασιών σε 

τομείς κοινού ενδιαφέροντος. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

2013/index_en.htm 

Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές  

Περιφέρειες 2014 

 

Στις Περιφέρειες της Φλάνδρας (Βέλγιο), της 

Μάρκε (Ιταλία) και της Noord-Brabant (Ολλανδία) 

απονεμήθηκε το βραβείο «Ευρωπαϊκή 

Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ), ένα σχέδιο 

ανάδειξης και βράβευσης των περιφερειών της ΕΕ 

με εξαιρετικό επιχειρηματικό όραμα, ανεξαρτήτως 

του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των 

αρμοδιοτήτων τους. 

 

Ενιαία δικτυακή πύλη για τις 

Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις των 

Eπιχειρήσεων 

Από τις 25 Ιουνίου τ.ε., η Γενική Διεύθυνση 

"Επιχειρήσεις και Βιομηχανία" της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, έθεσε σε λειτουργία ενιαία δικτυακή 

πύλη, προκειμένου να διευκολύνει την 

ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα 

διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. Η πύλη 

παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με 

τον τρόπο που μπορούν οι Μ.Μ.Ε. να 

υποβάλλουν αιτήσεις προς χρηματοδότηση από 

τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και για την 

πρόσβασή τους σε εγγυήσεις, δάνεια και 

επιχειρηματικά κεφάλαια. Η διαδικτυακή πύλη 

είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες 

της Ε.Ε. 

Πληροφορίες: 

http://europa.eu/youreurope/business/finance-

support/access-to-finance/ 

 

Προς μια Νέα Μεσογειακή Διακυβέρνηση 

 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της 

Διαμεσογειακής Επιτροπής της Διάσκεψης των 

Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) 

υιοθετήθηκε η διακήρυξη για μια νέα 

διακυβέρνηση για μια περισσότερο αειφόρο, 

συνεκτική και ανταγωνιστική Μεσόγειο, 

υπογραμμίζοντας τη ναυτιλιακή διάσταση της 

περιοχής και ειδικότερα τους τομείς της 

αειφόρου ενέργειας, των υδάτινων πόρων, των 

μεταφορών, των ΜΜΕ και της νεολαίας. 

Στη διάρκεια των εργασιών της Διαμεσογειακής 

Επιτροπής, την Αντιπροεδρία της οποίας για δύο 

έτη ανέλαβε η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, 

τονίστηκε η ανάγκη για μια μακροπεριφερειακή  
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Η βράβευση των εν λόγω περιφερειών 

πραγματοποιοήθηκε κατά τη διάρκεια των 

εργασιών της 102ης ολομέλειας της Επιτροπής 

των Περιφερειών. Στόχος της πρωτοβουλίας 

είναι να δημιουργηθούν δυναμικές, οικολογικές 

και επιχειρηματικές περιφέρειες σε ολόκληρη 

την Ευρώπη. Εν προκειμένω, η Φλάνδρα 

παρουσίασε μια στρατηγική απόλυτα 

εναρμονισμένη στους στόχους της στρατηγικής 

ΕΕ2020 και στις αρχές της  Ευρωπαϊκής Πράξης 

για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act), 

θέτοντας συγκεκριμένους δείκτες και 

σχεδιάζοντας δράσεις, περιλαμβάνοντας 

υπηρεσίες, επιδοτήσεις, δομές επιχειρηματικής 

υποστήριξης για την προαγωγή της 

επιχειρηματικότητας. Παράλληλα,  η Φλάνδρα 

παρουσίασε ένα μηχανισμό παρακολούθησης 

των περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων. 

Από την άλλη μεριά, η ιταλική περιφέρεια Mάρκε 

παρουσίασε μια νέα συμφωνία (new deal) στη 

βάση ανανεωμένης περιφερειακής ανάπτυξης 

που στηρίζεται στις αρχές της SBA, όπως η 

αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.  Η 

περιφερειακή κυβέρνηση επενδύει στη βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και 

στην υποστήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που δεσμεύονται να καινοτομούν 

και να παράγουν αυθεντικά ιταλικά προϊόντα. 

Τέλος, η ολλανδική περιφέρεια Noord-Brabant 

σκοπεύει να αποτελέσει την καρδιά της 

καινοτομίας στην Ευρώπη μέσα από τη χρήση 

μιας στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και ενός 

σχεδίου ενίσχυσης των περιφερειακών 

αδυναμιών. Από αυτήν την άποψη, η 

περιφερειακή στρατηγική «Οικονομική Πρόοδος  

 

 

2020» ήταν αρκετά πειστική για την επιτροπή 

αξιολόγησης, η οποία εκτίμησε θετικά την 

ξεκάθαρη δέσμευση της περιφέρειας για την 

περαιτέρω υποστήριξη των υφιστάμενων και 

μελλοντικών επιχειρήσεων.  

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/news/pr/Pages/flanders-

marche-noord-brabant-eer-2014.aspx 

Αφιέρωμα στην Κροατία 

 

Η καλοκαιρινή έκδοση του περιοδικού PANORAMA 

της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής 

 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αφιερωμένη 

στην είσοδο της Κροατίας στην ΕΕ. Παράλληλα, το 

τεύχος κάνει αναφορά στον κοινό μηχανισμό 

παρακολούθησης ΕΕ και κρατών-μελών για τη 

χρηστή διαχείριση των πόρων της νέας πολιτικής 

συνοχής.  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgene
r/panorama/pdf/mag46/mag46_en.pdf 
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Το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο των Ποδηλατών 

 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών δημοσίευσε 

πρόσφατα μια νέα έκθεση με συγκριτικά στοιχεία, 

 

 

 

προσφέροντας μια πολυδιάστατη προσέγγιση για 

την ποδηλασία στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Πληροφορίες: 

http://www.ecf.com/wp-content/uploads/ECF-

cycling-barometer-2013-technical-document.pdf 

 

Ευρωπαϊκή Πλαττφόρμα υποστήριξης  

κέντρων απασχόλησης νέων 

 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων με προτεινόμενο 

προϋπολογισμό 6 δισ. ευρώ για την περίδοο 2014-

2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί στη 

σύσταση πλατφόρμας για την παρακολούθηση των 

προσπαθειών των κρατών-μελών της ΕΕ να 

αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων, 

 

αντιστοιχώντας τις δεξιότητες των ανέργων με τις 

1.7 εκατ. κενές θέσεις απασχόλησης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  Μάλιστα, ο αρμόδιος επίτροπος κ. Laszlo 

Andor υποδεικνύει το Ρόττερνταμ ως την πόλη-

πρότυπο για το κέντρο απασχόλησης που 

λειτουργεί ως μοναδικό σημείο επαφής, 

συγκεντρώνοντας όλες τις  συμβουλευτικές υπηρε-

σίες για τους νέους που αναζητούν εργασία. 

Πληροφορίες: 

http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Rotterdam
-praised-for-its-job-centre-system-WSPO-993K9L 

Γιατί οι Μετανάστες γίνονται  

Πολίτες της Ευρώπης 

 

Μια νέα  έκθεση του Ομίλου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής ερευνά τις ομοιότητες και τις 

διαφορές στις συζητήσεις για την ιθαγένεια και 

 

 

 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στελέχη της 

αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί και ΜΚΟ. Η έκθεση 

με τίτλο ‘Πρόταση στην Ιθαγένεια και οι 

Επιπτώσεις της στην ένταξη μεταναστών’, 

συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

για την Ένταξη Πολιτών Τρίτων Χωρών’, 

παρουσιάζει συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με 

την απόκτηση της ιθαγένειας σε διάφορα κράτη-

μέλη της ΕΕ, αναδεικνύοντας τα θεσμικά και 

διαδικαστικά εμπόδια που συναντούν οι 

μετανάστες. 

Πληροφορίες: 

http://www.eudo-

citizenship.eu/images/docs/acit%20report_behind%

20the%20numbers_final_final%20format_5jun13.pdf 
 

37       



 
38 

Διεθνή Θέματα  

 

Αυτό που Επιθυμούν οι Πόλεις 
 

Σε μελέτη του Τεχνικού Πανεπιστημίου του 

Μονάχου, στην περιλαμβάνονται οι 

προτάσεις 15 πόλεων σε διεθνές επίπεδο 

αναφορικά με το σχεδιασμό των αστικών 

μεταφορών. Ο πόλεις της Βυρητού, του 

Αχμενταμπάντ, της Μπογκοτά, της 

Κωνσταντινούπολης, του Γιοχάνεσμπουργκ, 

της Κοπεγχάγης, του Λονδίνου, του Λος 

Άτζελες, της Λιόν, της Μελβούρνης, του Μο - 

 

 

 

νάχου, της Αγ. Πετρούπολης, του Σάο Πάολο, 

της Σαγκάη και της Σιγκαπούρης προτείνουν 

ολοκληρωμένα σχέδια μετακίνησης, φιλόδο-

ξους περιβαλλοντικούς στόχους καθώς και 

εναλλακτικά συστήματα οδήγησης για μια 

αειφόρο κινητικότητα στις σύγχρονες 

πόλεις. 

  

Πληροφορίες: 

http://www.man.eu/man/media/en/content_m

edien/doc/global_corporate_website_1/presse_
und_medien_1/2013_1/man_wcw_2013.pdf 

15 Καινοτόμες Πολιτικές  

για Υποψήφιους Δημάρχους 

 

Ερευνητές του Αμερικανικού Κέντρου για ένα Αστικό 

Μέλλον δημοσίευσαν έκθεση στην  οποία 

αποτυπώνονται μεταρρυθμίσεις που έχουν 

δοκιμαστεί και αποδειχθεί αποτελεσματικές σε 

αρκετές πόλεις παγκοσμίως. Τα ευρήματα της έκθε- 

 

σης προέκυψαν από συνεντεύξεις με 200 ειδήμονες 

σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης σε διεθνές 

επίπεδο. Η έκθεση με τίτλο ‘Καινοτομία και η Πόλη’ 

παρουσιάζει 15 από τις πλέον υποσχόμενες 

μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση  - από το 

φιλόδοξο σχέδιο του Σαν Φραντσίσκο για τη 

σύσταση ενός δημοσίου ταμείου για κάθε δημόσιο 

νηπιαγωγείο μέχρι το πείραμα του Λονδίνου με τις 

χορηγίες για έργα που αφορούν τις δημόσιες 

υποδομές – παρέχοντας, με αυτόν τον τρόπο, σε 

υποψήφιους δημάρχους έναν κατάλογο πρακτικών 

ιδεών από τις πιο δυναμικές πόλεις (‘τα εργαστήρια 

καινοτομίας’) παγκοσμίως. 

 

Πληροφορίες: 

http://nycfuture.org/research/publications/innovation
-and-the-city 
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Ευρωπαϊκοί Στόχοι  

για τη διαχείριση αποβλήτων 

Το έργο για την επανεξέταση των βασικών 

στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με 

τη διαχείριση των αποβλήτων έχει αναληφθεί 

από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο σκοπεύει στην 

αναγνώριση των θεμάτων και των 

προτεινόμενων δυνητικών λύσεων αναφορικά με 

τους στόχους που τίθενται στην Οδηγία Πλαίσιο 

για τα απόβλητα, στην Οδηγία περί υγειονομικής 

ταφής και στην Οδηγία για τις συσκευασίες και 

τα απορρίμματα συσκευασίας. 

Βάση της επανεξέτασης των βασικών στόχων 

είναι να εναρμονιστούν οι τελευταίοι με τις 

φιλοδοξίες της Επιτροπής, η οποία προωθεί την 

αποδοτικότητα των πόρων σύμφωνα με τον 

αντίστοιχο Οδικό Χάρτη για μια αποδοτική, υπό 

το πρίσμα των πόρων, Ευρώπη, και οι οποίες 

αποτελούν μέρος της πρότασης της Επιτροπής 

για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον. 

 

Προθεσμία: 10 Σεπτεμβρίου 2013 

Πληροφορίες: 

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

ste_targets_en.htm\ 

Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής 

Πληροφοριών για την επιτήρηση του 

θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE) 

 

Στόχος της εν λόγω διαβούλευσης είναι η 

συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών και 

των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τη 

δημιουργία ενός Κοινού Περιβάλλοντος 

Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE) μεταξύ των 

δημόσιων αρχών, ώστε να διασφαλιστεί η 

επιτήρηση των ακτών, των θαλασσών και των 

ωκεανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επιβολή του 

νόμου, έλεγχος των συνόρων, μεταφορές, 

έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης, έλεγχος της 

αλιείας, τελωνεία και πολεμικό ναυτικό). 

Προθεσμία: 14 Σεπτεμβρίου 2013 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/

consultations/cise/index_en.htm 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο 

εργασίας: Για ένα νέο πλαίσιο 

ευρωπαϊκής πολιτικής 

 

Στη διαβούλευση αυτή καλούνται να 

συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί, 

ιδιαιτέρως δε επιζητείται η συνεισφορά  

εκπροσώπων δημοσίων αρχών των κρατών 

μελών, κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνω-

μόνων για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο 

της εργασίας. Κύριος σκοπός της διαβούλευσης 

είναι να συγκεντρώσει ιδέες από τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης της «Ευρωπαϊ-

κής Στρατηγικής για την ασφάλεια και την υγεία 

στην εργασία 2007-2012» ώστε να επισημαν-

θούν οι υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις 

αναφορικά με την επαγγελματική ασφάλεια και 

υγεία και να προταθούν λύσεις αντιμετώπισής 

τους.  

 

Προθεσμία: 26 Αυγούστου 2013 

Πληροφορίες: 

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

ngId=el&consultId=13&furtherConsult=yes 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

Connecting Europe with Public-Private Partnerships 

(PPP): When and How To Do It 

Ημερομηνία: 11-12 Σεπτεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5294 

 

Risk Management and Internal Control: Key Items 

of Good Governance for Local Governments 

Ημερομηνία: 12-13 Σεπτεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5320 

 

Mastering Intercultural Communication and 

Competence 

Ημερομηνία: 12-13 Σεπτεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5342 

 

Summer School Leadership and Governance in a 

Multilevel Europe 

Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2013 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5338 
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Introductory and Practitioners Seminar: European 

Public Procurement Rules, Policy and Practice 

Ημερομηνία: 18-20 Σεπτεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5193 

 

Civil and Public Servants and the EU Institutions - 

Managing the EU Portfolios from the Capitals 

Ημερομηνία: 19-20 Σεπτεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5212 

 

From Comitology to Delegated and Implementing 

Acts: Practical Challenges and Institutional Issues 

Ημερομηνία: 23-24 Σεπτεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5225 

 

Financial Management and Closure of EU Structural 

Funds Programmes: Moving from 2007-2013 to 

2014-2020 

Ημερομηνία: 23-24 Σεπτεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5303 

 

Practical Tools for Implementation of EU Policies at 

the National Level: Modules 1 and 2 

Ημερομηνία: 23-26 Σεπτεμβρίου 2013 

Τόπος: Λουξεμβούργο 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5325 

 

Advanced State Aid Seminar 

Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου- 1 Οκτωβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5242 

 

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed 

Projects: Why and How? 

Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου- 2 Οκτωβρίου 2013 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5312 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Σύγχρονα Ελληνικά Τοπία: 

Γεωγραφική Προσέγγιση από Ψηλά 

 

 

Σελ. 320 

Κ. Χατζημιχάλης  (επιμ.) 

Εκδ. Μέλισσα,  2011 

 

Το έργο αυτό παρουσιάζει και αναλύει 75 

σύγχρονα τοπία απ’ όλη την Ελλάδα, τα 

περισσότερα άγνωστα, με τη βοήθεια 

αεροφωτογραφιών από ελικόπτερο και επίγειων 

ερευνών. Εισάγει μια πρωτότυπη γεωγραφική 

προσέγγιση στην οποία δεν αποτυπώνονται μόνο 

«ωραία» και «μοναδικά» τοπία, αλλά και τοπία 

της καθημερινής ζωής και εργασίας. 

Περιλαμβάνονται τοπία από την ύπαιθρο, τους 

παραδοσιακούς οικισμούς, τις αστικές περιοχές, 

τις ακτές και τους ορεινούς όγκους. Περιλαμβάνει 

όμως και τοπία όπως τα αυθαίρετα στις παρυφές 

των πόλεων, τις χωματερές, τα μεγάλα τεχνικά 

έργα, τις βιομηχανίες και την τουριστική 

οικοπεδοποίηση.  

Την έρευνα στην οποία βασίζεται το βιβλίο έχει 

ολοκληρώσει πολυμελής ομάδα επιστημόνων με 

την καθοδήγηση και συντονισμό της ερευνητικής 

ομάδας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης και 

Ανθρώπινης Γεωγραφίας του Τμήματος 

Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.  
 

 

Ευρωπαϊκά Νησιά και  Πολιτική Συνοχή 

Η Ανάπτυξη των Νησιών: Ποια Στρατηγική και 

ποιες πολιτικές για την επίτευξη Εδαφικής 

Σύγκλισης 

 

 
 

Σελ. 243 

Γ. Σπιλάνης  

Εκδ. Gutenberg,  2012 
 

Το εν λόγω βιβλίο είναι αποτέλεσμα μελέτης που 

εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

δράσης 2007-2013 του ESPON με συντονιστή το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο της Μάλτας και το Ερευνητικό 

Κέντρο Τουρισμού του Bornholm (Δανία) και 

βασίστηκε στο ερευνητικό έργο που έχει γίνει στο 

Εργαστήριο Τυπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος της μελέτης 

είναι να αναλύσει τις ιδιαιτερότητες του 

νησιωτικού χώρου, τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των νησιών, να παρουσιάσει την 

εικόνα των ευρωπαϊκών νησιών και τις 

ακολουθούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

πολιτικές για την ανάπτυξή τους και να καταθέσει 

προτάσεις για το επιθυμητό αναπτυξιακό μοντέλο 

του νησιωτικού μας χώρου, μέσα στο πλαίσιο της 

Ενιαίας Αγοράς, εξασφαλίζοντας ίσους όρους και 

ευκαιρίες με άλλες μη μειονεκτικές περιοχές.  
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Ελληνική

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

 
Σταδίου 27, Τ.Κ.101 83 Αθήνα  

 
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 

Συντακτική ομάδα: Άννα Φαρούπου, Μ.Α., Ε.Σ.Δ.Δ.  

                  Νάγια Παπαλιάκου, D.E.A.  
                   Ιωάννα Μπέλα, M.Sc., M.A. 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, epixeirisiakaprogrammata@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 & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 

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 
 
 

   

 

 

 
 


