
                       

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

EDITORIAL 

Σε μια εποχή που η κρατική 

χρηματοδότηση «στερεύει» και η ιδέα 

της αποκέντρωσης της φορολογίας 

χρειάζεται επεξεργασία σε βάθος, η 

αυτοχρηματοδότηση δημοτικών έργων 

και projects, φαίνεται να κερδίζει 

έδαφος μέσω του crowdfunding. Το 

crowdfunding («η χρηματοδότηση από 

το πλήθος») συνιστά ένα νέο και απλό 

τρόπο εξεύρεσης κεφαλαίων για την 

υλοποίηση μιας δημιουργικής ιδέας ή 

ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Αρκετά 

projects κατάφεραν να συγκεντρώ-

σουν εκατοντάδες χιλιάδες ή και 

εκατομμύρια δολάρια (ευρώ), καθώς 

οι δημιουργοί τους απευθύνθηκαν 

κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή 

για χρηματοδότηση ζητώντας στην 

κυριολεξία «ό,τι έχετε ευχαρίσ-

τηση…». Πρόσφατα, για παράδειγμα, 

στη Βρετανία, το κομητειακό 

συμβούλιο του Μάνσφιλτν 

συγκέντρωσε 36.000 λίρες για να 

εγκαταστήσει σύστημα ελεύθερης 

πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi) 

για τους κατοίκους του. Στη Νέα 

Υόρκη, το δημοτικό συμβούλιο 

εγκαινίασε ιστοσελίδα για τη συλλογή 

χρημάτων για έργα σε χαμηλού 

εισοδήματος γειτονιές. Με αυτόν τον 

τρόπο, τα δημοτικά συμβούλια βάζουν 

τις βάσεις για τον εκδημοκρατισμό 

της διαδικασίας χρηματοδότησης, 

εφόσον οι πολίτες τόσο ως 

χρηματοδότες, όσο και ως τελικοί 

αποδέκτες και χρήστες υπηρεσιών, 

καλούνται να αποφασίσουν  για 

εκείνες τις παρεμβάσεις που θα 

προταχθούν και οι οποίες σχετίζονται 

με την ποιότητα της ζωής τους. 
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1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED: Πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων για μια Ολοκληρωμένη 

Θαλάσσια Πολιτική  

 

Το διακρατικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας χρηματοδοτείται από την ΕΕ ως εργαλείο 

περιφερειακής πολιτικής της νέας προγραμματικής 

περιόδου. Με προϋπολογισμό ύψους άνω των 250 

δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα καλύπτει τις 

παράκτιες και Μεσογειακές περιοχές εννέα χωρών-

μελών της ΕΕ. Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η 

καθιέρωση ολόκληρου του χώρου της Μεσογείου (MED) ως 

μίας περιφέρειας, ικανής να ανταγωνιστεί με τους 

διεθνείς ανταγωνιστές. 
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Ακόμη και αν τα έργα θα πρέπει να επικεντρωθούν 

σε έναν συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, 

απαιτείται όσο το δυνατόν περισσότερο να 

υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη και συστηματική 

προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες 

ενός συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας και σε 

άλλους τομείς. 

Εν προκειμένω, οι άξονες προτεραιότητες και οι 

επιμέρους θεματικές των δράσεων που 

επιδοτούνται από το MED είναι οι εξής: 

1. Θαλάσσια Καινοτομία και Οικονομική 

Ανάπτυξη 

2. Περιβαλλοντική Προστασία 

3. Μεταφορές και Προσβασιμότητα 

4. Διακυβέρνηση και πολιτικές 

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους 

φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο 

πρόγραμμα (Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Γαλλία, 

Ηνωμένο Βασίλειο (Γιβραλτάρ), Ισπανία, Ιταλία, 

Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Μαυροβούνιο, 

Πορτογαλία, Σλοβενία). Οι αιτούντες μπορεί να 

είναι δημόσιοι φορείς, δήμοι, περιφέρειες, 

πανεπιστήμια, επιμελητήρια, οργανισμοί λιμένων, 

αναπτυξιακές εταιρείες, ερευνητικοί-τεχνολογικοί 

φορείς, κ.ά. Επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας 

συμπράξεων σε διεθνικό επίπεδο (3 εταίροι από 

τουλάχιστον 3 διαφορετικές συμμετέχουσες 

χώρες). Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκ- 

 

 

λησης ανέρχεται συνολικά στα 5 εκατ. ευρώ (από 

το ΕΤΠΑ) και 254.000 ευρώ (από το IPA 

αποκλειστικά τον θεματικό άξονα 4).  

Προθεσμία: 10 Ιανουαρίου 

Πληροφορίες:  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία» (υπόψιν κας Μ. Παναγιωτάκου, τηλ.: 

2310 469660 e-mail: mpanagiotakou@mou.gr). 

Ιστοσελίδα: http://www.programmemed.eu/en/the-

projects/open-call.html  

 

 

 

  

 
Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος 

MED είναι οι εξής: 

 

Καινοτομία: Δημιουργία και ανάπτυξη 

επιστημονικών και τεχνολογικών δικτύων και 

ενδυνάμωση του δυναμικού των περιφερειών 

στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και στην 

καινοτομία, συμβάλλοντας άμεσα στην 

ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη των 

διακρατικών περιοχών (Άξονας Προτεραιότητας 

1). 

Περιβάλλον: Δράσεις διαχείρισης υδάτινων 

πόρων, ενεργειακής αποδοτικότητας, πρόληψης 

κινδύνων και προστασίας του περιβάλλοντος με 

διακρατική διάσταση (Άξονας Προτεραιότητας 2) 

Προσβασιμότητα: Δράσεις για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας και της ποιότητας των 

υπηρεσιών μεταφορών και τηλεπικοινωνιών με 

διακρατική διάσταση (Άξονας Προτεραιότητας 

3). 

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη: Ενδυνάμωση της 

πολυκεντρικής ανάπτυξης σε διακρατικό, εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο με διακρατικές 

επιπτώσεις (Άξονας Προτεραιότητας 4). 

Η παρούσα πρόσκληση επιδιώκει τη δημιουργία 

διακρατικών εταιρικών σχέσεων που επιθυμούν 

να εξερευνήσουν ένα συγκεκριμένο συναφές 

θέμα για ολόκληρη την περιοχή του 

προγράμματος ή υπο-περιφέρεια ( Αδριατική , 

Δυτική Μεσόγειος,...) και να προτείνει 

κατευθύνσεις για ενδεχόμενα μελλοντικά έργα. 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι να εντοπίσει 

και να προετοιμάσει τις σχετικές δράσεις σε 

διακρατικό επίπεδο. Η κατάλληλη απάντηση 

στις προτεραιότητες της ναυτιλιακής 

ανάπτυξης θα πρέπει να προέρχεται από 

διαφορετικά επίπεδα χάραξης πολιτικής: το 

τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό και το 

υπερεθνικό. 

 

mailto:mpanagiotakou@mou.gr


 
3 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   

  1/2014       Τεύχος 43       

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 

νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS 

είναι να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την 

επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών 

υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών όπως 

αναφέρονται ρητά στην Κοινωνική Ατζέντα και 

στους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η 

νέα ευρωπαϊκή στρατηγική διαπνέεται από την 

κοινωνική διάσταση, αποβλέποντας σε μια ΕΕ 

έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

οικονομίας, η οποία αναμένεται να αποφέρει 

υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας 

και κοινωνικής συνοχής. Η αποστολή του 

προγράμματος PROGRESS είναι να ενισχύσει την 

κοινοτική συνδρομή προς τα κράτη-μέλη στην 

προσπάθειά τους να δημιουργήσουν περισσότερες 

και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για μια 

περισσότερο συνεκτική κοινωνία. Σε αυτό το 

πλαίσιο το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 

δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας 

μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης 

πολιτικών μεταξύ των κρατών-μελών για τους 

κοινοτικούς στόχους και προτεραιότητες.  

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

αποσκοπεί στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αντιμετώπιση της 

έλλειψης δεξιοτήτων και αναντιστοιχιών μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσα από την 

ενθάρρυνση νέων μορφών συνεργασίας μέσω ε- 

 

 

 
ταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δημόσιες και 

ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες δρουν 

σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

δημοτικές επιχειρήσεις,  εμπορικά επιμελητήρια, 

επαγγελματικά σωματεία, ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  πάροχοι κατάρτισης και εκπαίδευσης, 

κοινωνικοί εταίροι κ.α.).  

Η πρόσκληση αποτελείται από 4 θεματικές 

ενότητες, σύμφωνες προς τις ανωτέρω 

προτεραιότητες: 

 Θεματική ενότητα 1: Κοινές πρωτοβουλίες με 

στόχο την (α) πρόβλεψη των πράσινων 

δεξιοτήτων (β) υποστήριξη των 

διαρθρωτικών και τομεακών προσαρμογών 

μέσω της βελτίωσης της προσαρμογής και 

της κινητικότητας των εργαζομένων. 

 Θεματική ενότητα 2: Μέτρα εφαρμογής, 

ορθές πρακτικές και καινοτόμες 

προσεγγίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

δυνατότητες απασχόλησης στον Τομέα των  

Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών για την Ψηφιακή Εργασία. 

 Θεματική ενότητα 3: Αποτελεσματικά μέτρα 

εφαρμογής, ορθές πρακτικές και καινοτόμες 

προσεγγίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

υπηρεσίες φροντίδας και στις οικιακές 

υπηρεσίες. 

 Θεματικιή ενότητα 4: Ενοποίηση των 

Ευρωπαϊκών Τομεακών Συμβουλίων για τις  

Δεξιότητες που είναι πέρα από τη φάση της 

μελέτης σκοπιμότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιδότηση θα μπορούσε να 

καλύψει δράσεις όπως η υλοποίηση πρωτοβουλιών 

για την τοποθέτηση ατόμων σε θέσεις 

απασχόλησης, εργαλεία για την αποτύπωση 

στοιχείων της αγοράς  εργασίας,  σύσταση  δικτύων 
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Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους 

φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο 

πρόγραμμα PROGRESS, συμπεριλαμβανομένων και 

των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Οι αιτούντες μπορεί 

να είναι δημόσιοι φορείς, περιφερειακές και 

τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, διεθνείς 

οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα, 

ινστιτούτα και πανεπιστήμια, οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών. Επισημαίνεται η ανάγκη 

δημιουργίας συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων, ει 

δυνατόν σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της Ε.Ε., 

καθώς προσδίδουν προστιθέμενη αξία και ποιότητα 

στις δράσεις. 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 5.658.000 ευρώ και οι 

επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 700.000€ 

(ελάχιστη) και 1.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό της 

κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα υπερβαίνει το 

80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.   

Η επιδότηση ανά σκέλος θα είναι: 

 Θεματικιή ενότητα 1: 900.000 ευρώ/έργο 

 Θεματικιή ενότητα 2: 500.000 ευρώ/έργο 

 Θεματικιή ενότητα 3: 250.000 ευρώ/έργο 

 Θεματικιή ενότητα 4:  300.000 ευρώ/έργο 

 

Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου 

Πληροφορίες:  

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) 

(υπόψιν κας Ανθής Κρητικού, τηλ.: 2105271409). 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp? 

catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes 

 

 
και ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών 

μέσα από στοχευμένες θεματικές εκδηλώσεις. 

Οι επιδοτούμενες δράσεις θα πρέπει να επιτύχουν 

τους εξής τεχνικούς στόχους: 

 

(α) Παροχή στους τελικούς χρήστες συγκεκριμένων 

υπηρεσιών απασχόλησης που οδηγούν σε 

βιώσιμες θέσεις απασχόλησης ή μαθητείας μέσω 

μέτρων εργασιακής κινητικότητας σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

(β) Παροχή αναλυτικών και μεθοδολογικών 

στοιχείων βάσει των ευρημάτων που αφορούν τον 

τύπο και τη μέθοδο εργασίας της εταιρικής 

σχέσης μεταξύ των συνεργαζόμενων οργανώσεων 

κατά την υλοποίηση των δράσεων (εκτίμηση των 

παραγόντων επιτυχίας και αποτυχίας, των 

προκλήσεων και των προτάσεων για την 

αντιμετώπιση των αδυναμιών). 

(γ) Ανάπτυξη εργαλείων για την αποτύπωση των 

κενών σε δεξιότητες και ανάγκες στην αγορά 

εργασίας λόγω των δομικών αλλαγών προς μια 

οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. 

Το πρόγραμμα PROGRESS στοχεύει στην 

υποστήριξη της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής Απασχόλησης, συμβάλλοντας στην 

κατανόηση των προοπτικών απασχόλησης, στην 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης 

των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και 

συστάσεων για την απασχόληση καθώς και των 

συνεπειών τους, στην οργάνωση συζητήσεων για 

τις πολιτικές, τις ορθές πρακτικές και καινοτόμες 

προσεγγίσεις και στην ευαισθητοποίηση, διάχυση 

πληροφόρησης και προώθηση συζήτησης για τις 

μελλοντικές προκλήσεις μεταξύ των 

περιφερειακών και τοπικών φορέων, των 

κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της 

κοινωνίας πολιτών.  
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3. Στρατηγική ΕΕ2020 και Πολυεπίπεδη 

Διακυβέρνηση: Αναζήτηση 16 Πόλεων και 

Περιφερειών για τη δημιουργία 

Αναπτυξιακών Συμπράξεων  

Η Γενική Δ/νση Περιφερειακής και Αστικής 

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε 

πρόσφατα (22 Νοεμβρίου τ.ε.) πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τις ευρωπαϊκές 

πόλεις και περιφέρειες προκειμένου να 

συμμετάσχουν στη δημιουργία αναπτυξιακών 

συμπράξεων, στο πλαίσιο της μελέτης της ΕΕ για 

την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 

με σκοπό την υποστήριξη της Στρατηγικής ΕΕ2020.  

Η εν λόγω μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της σε 

δύο πεδία πολιτικής που συνδέονται με τη 

Στρατηγική δηλ. στην ενεργειακή αποδοτικότητα, 

με έμφαση στα υφιστάμενα κτίρια, και στην 

κοινωνική ένταξη στις αστικές περιοχές. Τέσσερις 

μελέτες περιπτώσεων αντιστοιχούν σε κάθε 

πεδίο, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο μια βάση για 

αμοιβαία μάθηση και ανταλλαγή πρακτικών.  

Οι ακόλουθες μελέτες παρέχουν την εν λόγω 

πλατφόρμα ανταλλαγών και μάθησης: 

 Περιφερειακή Στρατηγική Ενέργειας 

(Περιφέρεια Prignitz-Oberhavel- Γερμανία). 

 Τοπική Στρατηγική Ενέργειας (Δήμος 

Vrhnika-Σλοβενία).Περιφερειακό Εδαφικό 

Σχέδιο για την Κοιλάδα των Άλπεων 

(Περιφέρεια της Λομπαρδίας-Ιταλία). 

 Ενεργειακό έργο για τα κτίρια (Περιφέρεια 

Αλσατίας-Γαλλία). 

 

  

 

 Αειφόρος Κοινωνική Αστική Ανάπτυξη 

(Στοκχόλμη-Σουηδία). 

 Έργα Αστικών Αναπλάσεων (Περιφέρεια 

Πομόρσκι-Πολωνία). 

 Μετανάστες στη διαπολιτισμική Ρουμανία 

(Τιμισοάρα-Ρουμανία). 

 Σύσταση επιχειρήσεων σε ευπαθείς 

κοινωνικά κοινότητες (Λίβερπουλ-Ηνωμένο 

Βασίλειο). 

 

Οι συμπράξεις θα διευκολύνουν την ανταλλαγή 

γνώσεων για τις προσεγγίσεις της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης και θα ενθαρρύνουν τη μάθηση 

μεταξύ περιφερειών και πόλεων. Προς τούτο, 

αναμένεται η διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ των 

εταίρων, οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 

από μια κουλτούρα μάθησης και αλλαγής 

πολιτικών. Με άλλα λόγια, οι εμπλεκόμενοι δήμοι 

και περιφέρειες θα πρέπει να είναι ανοικτοί στη 

μάθηση και προετοιμασμένοι να λάβουν αποφάσεις 

για δράσεις ή σχέδια δράσεων για τη βελτίωση της 

διαδικασίας χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής 

στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Σε κάθε 

μελέτη περίπτωσης αντιστοιχούν δύο συμπράξεις. 

Κάθε σύμπραξη θα συμμετάσχει σε μια πολυμερή 

και μία διμερή συνάντηση εταίρων. Σε κάθε 

σύμπραξη διατίθεται ένα ποσό μέχρι τις 3.000 ευρώ 

για την κάλυψη των δαπανών για τις πολυμερείς 

και διμερείς ανταλλαγές. 

 

Προθεσμία: 22 Ιανουαρίου 

Πληροφορίες:  

Ιστοσελίδα: http://www.spatialforesight.eu/2020.html 
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4. Βραβεία Ευρωπαϊκού Πολεοδομικού και 

Περιφερειακού Σχεδιασμού 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χωροτακτών  βραβεύει 

για 10η χρονιά στρατηγικές, έργα και 

πρωτοβουλίες που βελτιώνουν σημαντικά την 

ποιότητα ζωής στις αστικές και αγροτικές 

περιφέρειες της Ευρώπης. 

Μέσω των βραβείων, το Συμβούλιο στοχεύει στα 

εξής: 

 Επίδειξη στο γενικό κοινό και στο 

επάγγελμα του χωροτάκτη, ειδικότερα, 

εκείνων των επιτυχημένων και καινοτόμων 

έργων σχεδιασμού μέσω των οποίων η 

ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών 

αναβαθμίζεται και βελτιώνεται σε 

κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο. 

 Προώθηση των ιδεών και του οράματος του 

Συμβουλίου για το μέλλον των ευρωπαϊκών 

πόλεων και περιφερειών όπως 

αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του 

2013 για τη δημιουργία εκείνων των 

συνθηκών για την  προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης. 

 Αποτύπωση της πολυμορφίας και του 

ευρύτερου αντικειμένου του πολεοδομικού 

σχεδιασμού στις μέρες μας. Ειδικότερα τα 

φετινά βραβεία επικεντρώνονται 

αποκλειστικά σε έργα που επιδεικνύουν 

τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός 

μπορεί να συμβάλλει σε αειφόρες 

ενεργειακά λύσεις. Τα έργα θα πρέπει να 

επιδεικνύουν ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα 

της συμμετοχικής σχεδιαστικής 

διαδικασίας, υποστηριζόμενης από 

επαγγελματίες του χώρου, σε συνεργασία 

με άλλους κοινωνικούς φορείς, τοπικές 

αρχές, παρόχους ενέργειας, 

αναπτυξιακούς φορείς, και 

ευαισθητοποιημένους πολίτες. 

 Το αντικείμενο των βραβείων περιλαμβάνει 

δημοσιευμένα σχέδια και μελέτες, έργα στα 

οποία συμμετέχει η τοπική κοινότητα σε 

διεθνικό, εθνικό και διαπεριφερειακό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 
 

 

H κριτική επιτροπή θα λάβει υπόψη της τα κάτωθι  

ζητήματα: 

 Προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και 

αειφόρος προσφορά ενέργειας – νέες 

αναπτυξιακές ευκαιρίες για τους δήμους. 

 Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και 

αειφόρες πηγές ενέργειας. 

 Στρατηγικές και εργαλεία για τη μίξη του 

χωροταξικού σχεδιασμού και των αειφόρων 

πηγών ενέργειας. 

 Πιθανότητες υλοποίησης αειφόρου 

προσφοράς ενέργειας και υποδομής στο 

χωροταξικό σχεδιασμό σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. 

 Συμμετοχή κοινωνικών φορέων, διαδικασίες 

συμμετοχής και επικοινωνίας. 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο ο 

χωροταξικός σχεδιασμός υποστήριξε με ενεργητικό 

τρόπο την υιοθέτηση ανανεώσιμων/αειφόρων 

πηγών ενέργειας μέσω πολιτικών απομείωσης των 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της 

σχεδιαστικής διαδικασίας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν χωροτάκτες και δήμοι 

από τα 47 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. 

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 

Πληροφορίες:  

Ιστοσελίδα: http://www.ectp-ceu.eu/ 
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 

 

 
 

4η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο 

πλαίσιο της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ 

Συνεργασία - Πράξη επιχορήγησης 

Ελληνικών Φορέων που συμμετέχουν 

επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις 

Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών 

Δικτύων ERA-NET» 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικό-

τητα και Επιχειρηματικότητα" 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα  

Προθεσμία: 10/1/2014 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2473 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Αγίου Βασιλείου 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης  

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2467 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Ρεθύμνης 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης 

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2470 
 

 

 

 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Πύλου-Νέστορος 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Μεσσηνίας 

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2456 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Μεσσήνη 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Μεσσηνίας 

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2465 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Πλατανιά  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων  

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2468 

 

Τεχνική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου 

Μετσόβου 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστή-

ριξη Εφαρμογής" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ιωαννίνων 

Προθεσμία: 15/1/2014 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2466 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Η Προσέγγιση Λογικού Πλαισίου ως 

εργαλείο για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 

Στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί πλέον για έργα 

που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 

ταμεία αλλά και από τα ανταγωνιστικά 

προγράμματα να ακολουθούν κατά το σχεδιασμό 

και την υλοποίησή τους κοινούς κανόνες 

διαχείρισης. Εν προκειμένω, η Επιτροπή 

συστήνει τη χρήση των εργαλείων του κύκλου 

διαχείρισης του έργου (PCM) και ειδικότερα την 

Προσέγγιση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework 

Approach-LFA).  

Για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού, της 

διαχείρισης και της αξιολόγησης των 

προγραμμάτων της (κατά την ελληνική ορολογία) 

η Επιτροπή εξέδωσε το 1993 ένα εγχειρίδιο που 

φέρει τον τίτλο Project Cycle Management (PCM), 

το οποίο ανανεώθηκε το 2004. Το εγχειρίδιο 

αφορά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός 

προγράμματος, δηλαδή από τη δόμηση του 

προγράμματος έως τη συμβασιοποίηση έργων 

και την αξιολόγησή του. Το τμήμα του 

εγχειριδίου που αφορά στη δόμηση των 

προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από 

την Ε.Ε. στηρίζεται στη Logical Framework 

Approach (ΠΛΠ). 

Η ΠΛΠ χρησιμοποιείται για το συστηματικό 

σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των έργων/προγραμμάτων. Η 

τεχνική της ανάλυσης του λογικού πλαισίου, 

αποτελεί έναν τρόπο δόμησης των στοιχείων 

που συνιστούν ένα έργο (ή παρέμβαση σε υψη- 
 

λότερο επίπεδο ανάλυσης, όπως π.χ. άξονα 

προτεραιότητας ή πρόγραμμα) και ανάλυσης της 

εσωτερικής και εξωτερικής συνεκτικότητάς του. 

Το προϊόν αυτής της προσέγγισης είναι το λογικό 

πλαίσιο, δηλαδή μία τυπική απεικόνιση μήτρας 

της εσωτερικής λειτουργικότητας του έργου (ή της 

παρέμβασης), των μέσων που χρησιμοποιούνται 

για την επιβεβαίωση της επίτευξης των στόχων 

και των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων 

που εγγυώνται την επιτυχία του. Η κεντρική ιδέα 

της παραπάνω τεχνικής είναι η έννοια της 

αιτιότητας, δηλαδή η διάταξη των γεγονότων με 

τέτοιο τρόπο, ώστε η παρουσία ενός γεγονότος ή 

δράσης, να οδηγεί, ή να αποτελεί την αιτία 

εμφάνισης, ενός επακόλουθου γεγονότος ή 

δράσης.  

Εν κατακλείδι, τα βασικά χαρακτηριστικά της εν 

λόγω προσέγγισης είναι ο προσανατολισμός 

βάσει των αποτελεσμάτων, η θέση στόχων και 

σχέσεων αιτίας αιτιατού, η τεκμηρίωση της 

επίτευξης των στόχων (χρήση δεικτών 

παρακολούθησης και αξιολόγησης), η περιγραφή 

των εξωτερικών δρώντων που επηρεάζουν την 

επιτυχία του έργου (παραδοχές και κίνδυνοι), η 

εμπλοκή των ενδιαφερομένων, η προσέγγιση 

βάσει των αναγκών, η προσέγγιση με βάση τη 

λογική της παρέμβασης, και ένα πλαίσιο για την 

αξιολόγηση της σχετικότητας, της εφικτότητας 

και της βιωσιμότητας. 
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 Πρβλέπεται η δυνατότητα των ΕΟΕΣ, από 

κοινού με  οργανισμούς δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου, να διαχειριστούν 

δημόσιες υπηρεσίες, με έμφαση στις 

υπηρεσίες γενικού οικονομικού 

συμφέροντος ή υποδομών. 

 Υπογραμμίζεται η δυνατότητα των ΕΟΕΣ 

να προάγουν την εδαφική συνεργασία και 

σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, σε 

τρίτες χώρες και υπερπόντια εδάφη. 

 Επεκτείνεται ο χρόνος έγκρισης 

συμμετοχής φορέα σε ΕΟΕΣ από τρεις σε 

έξι μήνες (και αυτή θα αφορά μόνον τη 

σύμβαση). Μετά την παρέλευση της εν 

λόγω περιόδου, η σύμβαση θεωρείται ότι 

έχει εγκριθεί με σιωπηρή συμφωνία. 

 Απλοθστεύεται η διαδικασία ένταξης 

νέων μελών σε υφιστάμενο ΕΟΕΣ. 

 Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη 

συμμετοχή φορέων από υπερπόντιες 

χώρες και εδάφη. 

 Δεν απαιτείταν πλέον τα καταστατικά να 

περιέχουν όλες τις διατάξεις της 

σύμβασης. 

 Στη σύμβαση πλέον καθορίζονται οι 

κανόνες, οι διαδικασίες διαχείρισης και 

πρόσληψης προσωπικού των ΕΟΕΣ. 

 

Πληροφορίες: 

Συμβούλιο της ΕΕ  

Ιστοσελίδα:  

http://www.consilium.europa.eu/council/open-

sessions/related-

documents?debateid=2234&details=YES&lang=el 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

Έγκριση του νέου Κανονισμού για τους 

ΕΟΕΣ από το Συμβούλιο της Ε.Ε. 
 

Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 18 

Δεκεμβρίου 2013 τον αναθεωρημένο Κανονισμό 

για τους ΕΟΕΣ, όπως και το σύνολο του θεσμικού 

πλαισίου της πολιτικής συνοχής. Ουσιαστικά 

υιοθετήθηκαν τα κείμενα που είχαν συμφωνηθεί 

στο COREPER στις 9 Νοεμβρίου 2013. Μετά την 

υπογραφή του από τους Προέδρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ο 

νέος Κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη  

θα πρέπει εντός εξαμήνου να προσαρμόσουν την 

εθνική νομοθεσία τους. 

Πιο συγκεκριμένα, με τον νέο Κανονισμό 

επέρχονται, μεταξύ άλλων,  οι εξής αλλαγές: 

 Διευκολύνεται η συμμετοχή φορέων από 

τρίτες χώρες (συνορεύουσες με κράτος-

μέλος ή επιλέξιμες από κοινού με 

κράτος-μέλος βάσει προγράμματος 

εδαφικής συνεργασίας). 

 

 

 
 

 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Register/Documents/1154_posters_A0_v2_poster_2.pdf
https://portal.cor.europa.eu/egtc/
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Η Συμμετοχή των Περιφερειών στο 

σχεδιασμό των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 
 

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ένωση των 

Παραμεθόριων Περιφερειών της Ευρώπης 

διοργάνωσαν πρόσφατα (19 Νοεμβρίου 2013) 

στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  

Έτους Πολιτών, σεμινάριο με θέμα την εμπλοκή 

των πολιτών των παραμεθόριων περιφερειών 

στο σχεδιασμό των Συμφωνιών Εταιρικής Σχέσης 

και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το 

σεμινάριο  επικεντρώθηκε κυρίως στο ρόλο των 

ΕΟΕΣ που καλούνται να αναλάβουν την προσεχή 

προγραμματική περίοδο. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το θεσμικό 

πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής της πολιτικής 

συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020, οι ΕΟΕΣ  δύνανται να αποτελέσουν οι ίδιοι 

διαχειριστικές αρχές για ολόκληρο ή για μέρος 

προγράμματος εδαφικής συνεργασίας, ενώ 

προβλέπεται να είναι δικαιούχοι σε ένα Κοινό 

Σχέδιο Δράσης και ως ενδιάμεσοι φορείς 

διαχείρισης μπορούν να υλοποιήσουν 

ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις. 

Επίσης, οι ΕΟΕΣ ενθαρρύνονται να αναλάβουν 

ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών και στην εμπέδωση της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες. Προς τούτο, δεν 

είναι λίγοι οι ΕΟΕΣ αλλά και άλλες 

παραμεθόριες  δομές   (Ευρωπεριφέρειες)     που  

 

 

 

 

 

 

 

έχουν σχεδιάσει δικές τους στρατηγικές για την 

προσεχή προγραμματική περίοδο με σκοπό την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.   

Βέβαια, όπως τονίστηκε, η διασυνοριακή 

συνεργασία δεν αφορά μόνον οικονομικά θέματα 

αλλά και την ικανοποίηση πολιτιστικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η διασυνοριακή συνεργασία 

δεν μπορεί να είναι επιτυχής χωρίς τη συνδρομή 

της κοινωνίας πολιτών. Και σε αυτό το επίπεδο, 

οι υφιστάμενοι και οι μελλοντικοί ΕΟΕΣ πρέπει 

να εμπλακούν στην προετοιμασία των 

προγραμματικών κειμένων, καίτοι οι εθνικές 

αρχές, με επίγνωση των αναγκών των 

παραμεθόριων περιφερειών και του δυναμικού 

των ΕΟΕΣ, θα αποφασίσουν για το βαθμό 

εμπλοκής τους. 

Τέλος, υπογραμμίστηκε η σημασία των αρχών 

της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της 

εταιρικής σχέσης, που προβλέπονται στο άρθρο 

5 των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού και 

αναπτύχθηκαν στον Ευρωπαϊκό Κώδικα 

Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση. 

 

Πληροφορίες: 

Επιτροπή των Περιφερειών  

Πλατφόρμα ΕΟΕΣ  

Ιστοσελίδα: www.cor.europa.eu/egtc 

Πρακτικά σεμιναρίου: https://portal.cor.europa.e 

u/egtc/en-Events/Documents/EGTC_ AEBR%20 

meeting%202013%20-%20proceedings.pdf 
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Πράγματι, στο επίκεντρο των εργασιών του 

συνεδρίου ήταν οι εμπειρίες και τα έργα από 

πόλεις και περιφέρειες απ’ όλο τον κόσμο: Rio 

de Janeiro, Παρίσι, Αθήνα, Βερολίνο, Λισσαβώνα, 

Βουκουρέστι, Λευκωσία, Θεσσαλονίκη, Βόλος, 

Konohana/Osaka, La Courrouze/Rennes, Ξάνθη, 

Haute-Provence, Ile-de-France, Grand Lyon,  

Μασσαλία, Toulouse, Grenoble, Tunis, Alcantara, 

Caceres, Πέραμα, Porto κ.α. Οι έννοιες του 

ηχοτοπίου και του ηχητικού design 

εγκαταλείπουν πλέον τα ερευνητικά ινστιτούτα 

και κατακλύζουν την αγορά, τον κόσμο των 

επαγγελματιών και το διάλογο μεταξύ των 

σχεδιαστών και όσων άλλων σχετίζονται με το 

ηχητικό design στην πόλη, αρχιτέκτονες, 

μηχανικούς,  ιδιωτικές εταιρείες ηχητικού 

εξοπλισμού και facilities. Η έρευνα σε σχέση με 

τα ηχοτοπία θεωρεί τον περιβαλλοντικό θόρυβο 

ως «πόρο» και όχι ως «απόβλητο». 

Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε 

μέσω video από τον  Υπεύθυνο του 

Περιβαλλοντικού Τμήματος (NYNC), κ. Charles 

Samoon, ο Κώδικας Θορύβου της Νέας Υόρκης 

ενώ, τόσο ο Πρόεδρος του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ κ. 

Δημήτρης Αργιανάς, όσο και ο Διευθυντής του κ. 

Βασίλης Ξένος-Γαβριέλης και οι Δήμαρχοι-μέλη 

του φορέα επεσήμαναν τη σημασία που έχει η 

διαχείριση του ήχου στο αστικό περιβάλλον ως 

νέα προσέγγιση που προκύπτει από τη 

διαπίστωση ότι η ευημερία της πόλης και του 

πολίτη συνδέεται με τη συνολική ορθή 

διαχείριση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. 

Οι διεργασίες για την ίδρυση του Forum στις 

αρχές του 2014 έχουν ξεκινήσει και ιδρυτικά με- 

 

Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ:  

Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη και 

Διαχείριση του Ήχου  
 

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας 

ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, στο πλαίσιο μιας 

καινοτόμου προσέγγισης της αστικής ανάπτυξης 

μέσα από τη διερεύνηση νέων ενεργειών για την 

αειφορία, συμμετείχε από κοινού με τη Διεθνή 

Εταιρεία Αειφορικής Αστικής Ανάπτυξης και 

Οικο-καινοτομίας «SD-MED Observation, Planning 

& Eco-Innovation» και το Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε 

ευρωπαϊκό φόρουμ με τίτλο “ECHOPOLIS 

European CLUB”, με την ευκαιρία και στο πλαίσιο 

του Διεθνούς Συνεδρίου «ECHOPOLIS Ημέρες Ήχου 

2013» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί, 

μέσα από αναφορές σε καλές πρακτικές στην 

Ευρώπη, η αναγκαιότητα της παροχής 

τεχνογνωσίας στις πόλεις σχετικά με την 

ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, τη 

δημιουργία οικο-γειτονιών, την πιστοποίηση της 

περιβαλλοντικής ποιότητας στα κτίρια, το 

labeling οικο-αναπτύξεων, την ποιότητα του 

ηχητικού περιβάλλοντος στις πόλεις, τους 

σχετικούς καινοτόμους χρηματοδοτικούς 

μηχανισμούς, των θεμάτων που άπτονται της 

δημόσιας υγείας, κλπ., ως προτεραιοτήτων στη 

δόμηση και διατήρηση της αειφορίας στις 

πόλεις. 
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λη του, εκτός από τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 

προβλέπεται να είναι και ιδιωτικές εταιρίες ως 

πάροχοι  αειφορικών αναπτυξιακών λύσεων και 

οικολογικής καινοτομίας ενώ, από το 2014 

προβλέπεται να θεσπιστεί ο διαγωνισμός 

«ECHOPOLIS Soundscape Award».  

Πληροφορίες: 

ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  

Βύρωνος 29 Πλάκα, 

Τ.Κ. 10558  

Τηλ. +30 210-3243374, +30 210-3246139 

Fax  +30 210-3243343 

web site: http://www.amphictyony.gr 

e-mail: amfiktio@otenet.gr  

 

Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη:  

Μηδενισμός Απορριμμάτων –  

ZEROWASTE PRO 
 

Το έργο ZEROWASTE PRO ξεκίνησε επίσημα τον 

Ιούλιο του 2013 στοχεύοντας στην κεφαλαιοποί-

ηση μεθόδων και εργαλείων που έχουν παραχθεί 

στο πλαίσιο άλλων συγχρηματοδοτούμενων 

έργων με σκοπό το μηδενισμό των απορριμ-

μάτων σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας. Το 

έργο θα διαρκέσει έως το Δεκέμβριο του 2014 

και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέσω του 

Προγράμματος Μεσογειακός Χώρος 2007-2013 

και από Εθνικούς Πόρους. Συντονιστής εταίρος 

είναι ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο Ευρωπαϊκών 

Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι 11 

Ευρωπαϊκοί φορείς που συμμετέχουν στο έργο 

θα εστιάσουν τις δραστηριότητές τους στους 

τρεις βασικούς πυλώνες μηδενισμού των 

απορριμμάτων, ήτοι την πρόληψη, την επανα- 

  

 
 

χρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, 

προωθώντας καλές πρακτικές και εργαλεία 

στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Απώτερος 

στόχος των τελευταίων οφείλει να  είναι η 

διαχείριση απορριμμάτων με ελάχιστο 

οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. 

Δράσεις του έργου: 

- Οδηγός Πράσινων Λύσεων για τη 

διαχείριση απορριμμάτων. 

- Δημιουργία Οδηγού εκπαίδευσης και 

σεμινάριο στις πράσινες λύσεις για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων.  

- Εκπαιδευτικό Εργαλείο Ανακύκλωσης που 

απευθύνεται στους δασκάλους, με το 

οποίο θα μπορούν να διδάξουν την 

ανακύκλωση στους μαθητές. 

- Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δικτύωσης 

φορέων και επιστημόνων ειδικών σε 

θέματα διαχείρισης αποβλήτων. 

- Ημερίδες ενημέρωσης, εργαστήρια και 

διαπεριφερειακά συνέδρια στις χώρες 

των εταίρων. 

- Ενημερωτικά δελτία. 

- Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού εργαλείου 

που βοηθά στη μέτρηση του 

αποτυπώματος CO2 στους Δήμους και τις 

Περιφέρειες. 

-  Λευκή Βίβλος για ΜΜΕ και ΒΙ.ΠΕ. 

αναφορικά με την παραγωγή και τη 

διαχείριση των αποβλήτων τους. 

Πληροφορίες: 

ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  

Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  

Τηλ: 2102486041(1)45, Fax:2102486046,  

E-mail: epolis@efxini.gr, www.efxini.gr 
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για το μέλλον της κεραμικής τέχνης μέσα από την 

επίτευξη της συνεργασίας των κεραμιστών 

ενωμένων σε μια γροθιά, προκειμένου να 

πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα και να 

προασπίσουν την τέχνη τους. Αρωγός τους σε 

κάθε προσπάθεια βρίσκεται η Δημοτική Αρχή 

Μινώα Πεδιάδας, που στηρίζει δράσεις που θα 

βοηθήσουν από κοινού τόσο στη βελτίωση της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων όσο και στην 

προβολή της λαϊκής παράδοσης του Θραψανού 

ως πολιτισμικού και τουριστικού πόρου.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι κεραμίστες είχαν την 

ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες 

μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων 

εκδηλώσεων, που είχε διαμορφώσει ο Δήμος στη 

διάρκεια της έκθεσης. Στο πλαίσιο ειδικής 

συνάντησης στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού 

συζητήθηκαν ενδελεχώς οι παράμετροι του 

προτύπου πιστοποίησης χειροποίητου κεραμικού 

το οποίο διαμορφώνεται από τους Δήμους Μινώα 

Πεδιάδας, Λάρνακας και Λέσβου. Επίσης, τις 

καλύτερες εντυπώσεις άφησε το ειδικό 

ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ο Δήμος Μινώα 

Πεδιάδας για το χειροποίητο κεραμικό σε 

συνεργασία με τα αγγειοπλαστικά εργαστήρια 

και διακεκριμένους ιστορικούς, το οποίο 

προβλήθηκε για πρώτη φορά στη διάρκεια της 

έκθεσης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 

συνεχίζεται η φιλοξενία της Κινητής Έκθεσης 

Χειροποίητου Κεραμικού Κρήτης – Κύπρου & 

Ανατολικού Αιγαίου. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Μινώα Πεδιάδας 

E-mail: minoa@minoapediadas.gr 

 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 
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1. Δήμος Μινώα Πεδιάδας: 

   ΚΕΡΑΜΕΥΣ –  

Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής 

αγγειοπλαστικής κεραμικής στο 

σύγχρονο επιχειρείν  

(Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδα – Κύπρος 2007 -2013) 
 

Μια από τις αρχαιότερες τέχνες του ανθρώπου 

είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν όσοι βρέθηκαν 

πρόσφατα στο Θραψανό, το μεγαλύτερο 

αγγειοπλαστικό κέντρο της Κρήτης, στη διάρκεια 

της έκθεσης «Cerameus: Αγγειοπλαστική – 

Κεραμική Κρήτης, Κύπρου & Ανατολικού Αιγαίου» 

που διοργάνωσε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας. 

Περίτεχνες δημιουργίες από τους φημισμένους 

Θραψανιώτες αγγειοπλάστες αγκαλιάστηκαν με 

πανέμορφα κεραμικά προϊόντα της Κύπρου και 

της Λέσβου. Το σημαντικότερο μήνυμα που δόθηκε 

στο πλαίσιο της διοργάνωσης είναι  η  αισιοδοξία  
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2. Δήμος Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ): 

ROM-ACT: Διευρύνοντας την πρόσβαση 

των γυναικών Ρομά σε διαδικασίες 

επικύρωσης μη-τυπικής και άτυπης 

μάθησης  

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου 

Μάθηση, 2007-2013-GRUNTVIG) 

 

Το έργο ROM‐ACT (2013‐2014) αποσκοπεί στη 

διεύρυνση της πρόσβασης σε συστήματα 

επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης για 

τις γυναίκες Ρομά στην Ευρώπη, προκειμένου να 

ενισχυθεί η εκπαιδευτική, κοινωνική, και 

εργασιακή τους ένταξη. Οι προηγούμενες 

ερευνητικές μελέτες τονίζουν  ότι η κοινότητα 

των Ρομά έχει αναπτύξει ειδικές ικανότητες και 

προσόντα που σχετίζονται με το είδος της 

εργασίας που έχουν κάνει, αν και οι περισσότεροι 

δεν έχουν ακαδημαϊκούς τίτλους και επίσημα 

αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας.  

Το έργο ROMACT, αφού έλαβε υπόψη τις 

συνεισφορές και τις συστάσεις προηγούμενων 

ερευνητικών μελετών, έχει ως κύριο στόχο να 

διευρύνει και να βελτιώσει την πρόσβαση των 

γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της 

μη τυπικής και άτυπης μάθησης σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την προώθηση 

στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική 

τους ένταξη. Έτσι, το πρόγραμμα στοχεύει, 

αφενός, στη βελτίωση των υφιστάμενων εθνικών 

συστημάτων επικύρωσης, προκειμένου να 

ταιριάξουν στις ανάγκες των ανθρώπων και των 

μειονεκτούντων ομάδων που δεν διαθέτουν 

ακαδημαϊκούς τίτλους, όπως για παράδειγμα η 

κοινότητα των Ρομά. 

 

 

Από την άλλη πλευρά, το έργο αποβλέπει στην 

προώθηση και τη βελτίωση της πρόσβασης 

των ατόμων χωρίς ακαδημαϊκούς τίτλους στα 

εθνικά συστήματα επικύρωσης, την 

ενθάρρυνση των οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών να υποστηρίξουν γυναίκες Ρομά 

που δεν διαθέτουν ακαδημαϊκούς τίτλους και 

στην ίδια τη διαδικασία επικύρωσης της 

άτυπης και της μη τυπικής μάθησης.  

Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν, εκτός της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου 

(ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ), και φορείς από Ισπανία, Τσεχία, 

Ρουμανία, Βέλγιο και Ιρλανδία, προβλέπει τη 

σύνταξη εθνικών και ευρωπαϊκών εκθέσεων 

για το ζήτημα της μη-τυπικής και άτυπης 

μάθησης των συστημάτων επικύρωσης στην 

Ευρώπη, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 

άσκησης πίεσης, και κυρίως την ενεργό 

συμμετοχή των γυναικών Ρομά χωρίς 

ακαδημαϊκούς τίτλους σε ομάδες συζήτησης 

για την προώθηση σχετικών συστάσεων. 

 

Πληροφορίες:  

Δήμος Βόλου 

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βόλου 

(ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) 

Υπόψιν Προϊσταμένου Δ/νσης 

Προγραμματισμού, κ. Ν. Αντωνάκη 

Τηλ.: (24210) 29908, 66208 2467350294 

Ιστοσελίδα Έργου: www.rom‐act.eu  

 

 

http://www.interreg.gr/el/2012-04-10-14-38-16/ιούνιος-2012/94-πολυμερή-προγράμματα/429-κοινό-επιχειρησιακό-πρόγραμμα-
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Έξυπνο Δίκτυο Οδοφωτισμού 

 

Φανταστείτε μια πόλη όπου τα φώτα του δρόμου 

δεν είναι μόνο οικονομικά και ενεργειακά 

αποδοτικά, αλλά χρησιμεύουν ως ένα μίνι - 

ενεργειακό δίκτυο, αποτελώντας ένα από τα 

βασικά δομικά στοιχεία μιας «έξυπνης» πόλης 

(smart city). Το 2009, το San Diego  Gas  &  Electric 

 

    

(SDG & E) υποστήριξε τη δημιουργία μιας ομάδας 

εργασίας μέσω ενός Προγράμματος Συνεργασίας 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκείνη την εποχή, η 

ομάδα εργασίας διεξήγαγε μια πρώτη φάση (Ι) 

δοκιμαστικής αξιολόγησης των ευρέως- 

φάσματος επιλογών φωτισμού δρόμου για να 

μειώσει τη χρήση ενέργειας . Κατά τη φάση αυτή, 

η ομάδα εργασίας μετασκεύασε τον οδοφωτισμό 

60.000 δρόμων σε 14 πόλεις, εξοικονομώντας 20 

εκατομμύρια κιλοβατώρες (kWh) και 3 

εκατομμύρια δολάρια υπέρ των φορολογουμένων 

σε ετήσια βάση, ενώ εξοικονόμησε 25 

εκατομμύρια δολάρια για την οικονομική 

ανάπτυξη της κομητείας του Σαν Ντιέγκο. 

Επιδίωξη της ομάδας εργασίας ήταν να 

επηρεάσει προς τα κάτω τα τιμολόγια τρίτων 

που κάνουν χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, 

δημιουργώντας ουσιαστικά ένα μίνι-δίκτυο μέσω 

της ενσωμάτωσης, σε κάθε φως του δρόμου, 

μετρητή βαθμού χρησιμότητας (utility-grade) και 

τιμής χρέωσης (billing rate). 

Πληροφορίες: 

http://www.fiercesmartgrid.com/story/san-diego-

pilots-first-street-light-energy-grid/2013-11-20 

 

 

«Χρηματοδότηση από το Πλήθος» - Το 

κλειδί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που 

ξεκλειδώνει τις χρηματοδοτήσεις 

 

H πρωτοβουλία «I make Rotterdam» αποτελεί  μία  

από τις μοναδικές περιπτώσεις υλοποίησης 

έργου  υποδομής μέσω crowdfunding, δηλαδή 

μικρο-χρηματοδότησης, που προέρχεται από ένα 

μεγάλο αριθμό χορηγών. Πρόκειται για την 

κατασκευή μιας  ξύλινης  πεζογέφυρας στην  

περιοχή Hofplein στο κέντρο του Ρότερνταμ. Με 

βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό (Rotterdam 

Spatial Development Strategy 2030) και τη 

χρηματοδοτική ροή, η γέφυρα θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη εικοσαετία. Μέσω 

όμως της πρωτοβουλίας «I make Rotterdam», η 

πεζογέφυρα Luchtsingel (που στα ολλανδικά ση- 

 

 

μαίνει «περίπατος ψηλά») ολοκληρώθηκε το 

καλοκαίρι του 2013 με τη συγχρηματοδότηση 

χιλιάδων πολιτών. Η κατασκευή αποτελείται από 

17.000, περίπου, εμφανείς σανίδες ξύλου, πάνω 

στις οποίες οι χρηματοδότες μπορούσαν να 

αναγράψουν το όνομά τους ή ένα μήνυμα. Η 

χρηματοδότηση ήταν της τάξης των 20, 120 ή 

1200 ευρώ. Όλα τα χρήματα συγκεντρώθηκαν 

ηλεκτρονικά. 

Πληροφορίες: 

http://ipledg.com/blog/?p=437 

http://www.academia.edu/3578024/_ 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

4ο Διεθνές Συνέδριο για το Περιβάλλον και 

την Ενέργεια του Μέλλοντος 

(Μελβούρνη, 4-5 Ιανουαρίου) 

 

Στόχος του διεθνούς συνεδρίου είναι η προώθηση 

των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτή-

των για το περιβάλλον και την ενέργεια του μέλλον- 

 

 

τος και της ανταλλαγής επιστημονικών 

πληροφοριών μεταξύ ερευνητών, μηχανικών, 

φοιτητών και επαγγελματιών που εργάζονται στην 

Αυστραλία και στο εξωτερικό. 

Πληροφορίες: 

http://www.icfee.org/  

 

Διεθνές Συνέδριο για τις Φυσικές 

Καταστροφές 

 (Νέα Ορλεάνη, 7-10 Ιανουαρίου) 

 

Αποστολή του συνεδρίου είναι η συγκέντρωση 

εκπροσώπων δημόσιων και ιδιωτικών οργανώσεων 

από όλον τον κόσμο για να συζητήσουν πολιτικές, 

 

ορθές πρακτικές, προηγούμενες εμπειρίες και 

μελλοντικές στρατηγικές σχετικά με το μετριασμό 

των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και ιδιοκτησίες 

όταν λαμβάνει χώρα μια φυσική καταστροφή. 

Πληροφορίες: 

http://internationaldisasterconference.com/http://ww

w.icfee.org/  
 

Πράσινες Υποδομές& Διαχείριση 

Υδάτινων Πόρων  

σε Μητροπολιτικές Περιοχές 

(Φλόριντα,14-15 Ιανουαρίου) 
 

Οι πράσινες υποδομές προωθούνται ως μια 

αποτελεσματική και αποδοτική λύση για τη 

διαχείριση των ομβρίων και των ρύπων, παρέ- 

 

χοντας πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο 

περιβαλλοντικής αειφορίας και υγιεινής των 

κατοίκων. Το εύρος αυτών οφελών, οι δυσκολίες 

για την υλοποίηση των πράσινων υποδομών, οι 

ευκαιρίες χρηματοδότησης τέτοιων πρακτικών 

και οι δράσεις των τοπικών αρχών για την 

ευρεία υλοποίηση πρακτικών πράσινων 

υποδομών αποτελούν τα κύρια θέματα του εν 

θέματι συνεδρίου.  

Πληροφορίες: 

http://patel.usf.edu/patel-center/2014-green-

infrastructure-conference 

  

Παγκόσμια Σύνοδος για την Ενέργεια  

του Μέλλοντος 

 (Αμπού Ντάμπι, 20-22 Ιανουαρίου) 

 

Η παγκόσμια σύνοδος για την ενέργεια του 

μέλλοντος είναι αφιερωμένη στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα 

και τις καθαρές τεχνολογίες. Συνιστά μια 

πρώτης τάξεως ευκαιρίας για τους εκπροσώ- 
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Η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, η ανακύκλωση και διαχείριση 

των υδάτινων πόρων, ο χωροταξικός 

σχεδιασμός για τον μετριασμό των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής, η ανθεκτικότητα των 

υποδομών και η δομική αξιοπιστία των 

κατασκευών είναι μερικά από τα προς συζήτηση 

ζητήματα του συνεδρίου. 

Πληροφορίες: 

http://www.isbe-conference.com/  

 

Πολιτισμός και Δημιουργικότητα:  

Οι Πόλεις και οι Περιφέρεις της 

Ευρώπης κάνουν τη διαφορά 

(Βρυξέλλες, 29-30 Ιανουαρίου) 
 

Με φόντο τη νέα προγραμματική περίοδο, η 

Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει 

συνέδριο για το ρόλο των πόλεων και των περι- 

 

  

 

φερειών στον δημιουργικό τομέα και ειδικότερα 

την απήχηση επιτυχημένων έργων από τον 

πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα στην τοπική 

ανάπτυξη. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/culture-
and-creativity.aspx 

 

πους του ενεργειακού τομέα να  ανταλλάξουν 

πρακτικές και εμπειρίες αλλά και να 

δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις για την 

παγκόσμια προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον. 

Πληροφορίες: 

http://www.worldfutureenergysummit.com/Portal/ho

me.aspx  

 

Οι Μικρές Πόλεις του Κόσμου  

 (Αβινιόν, 22-24 Ιανουαρίου) 

 

Βασικός στόχος του εν θέματι συνεδίου είναι η 

ανάδειξη των διαφορετικών πτυχών των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρές πό- 

  

 

λεις σε παγκόσμιο επίπεδιο (Ινδία, Ευρώπη, 

Αφρική, Λατινική Αμερική).  

Πληροφορίες: 

http://fronturb2013.sciencesconf.org/?lang=en  

Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον 

 (Ντόχα, 28-30 Ιανουαρίου) 

 

Οι πρόσφατες τεχνολογικές και ερευνητικές 

εξελίξεις στον αειφόρο σχεδιασμό κτιρίων 

αποτελούν το κύριο θέμα του εν θέματι συνεδρίου. 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Μείωση του Πολυετούς Δημοσιονομικού 

Πλαισίου  2014-2020 
 

Στις 19 Νοεμβρίου τ.ε., το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της 

Ε.Ε. που ανέρχεται σε 960 δισ. ευρώ. Θα 

διατεθούν, μεταξύ άλλων, 125,6 δισ. ευρώ (+ 

37.3%) για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, 373,2 δισ. ευρώ (-11.3%) 

για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και 

325,1 δισ. ευρώ (-8.4%) για την ενθάρρυνση της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ε.Ε., ο 

προϋπολογισμός της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου (2014-20) θα είναι μειωμένος σε σχέ- 

  

ση με την τρέχουσα περίοδο (2007-13). Η 

μείωση του προϋπολογισμού της Ε.Ε., κατά 40 

δισ. ευρώ, θέτει εκ νέου το ερώτημα για το αν 

θα πρέπει η Ε.Ε. να χρηματοδοτείται από δικούς 

της πόρους.  

Πληροφορίες: 

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

ubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-

0389+0+DOC+PDF+V0//EL 

 

Οι Πολιτικές Προτεραιότητες της 

Επιτροπής των Περιφερειών για το 2014 

 

Κατά την πρόσφατη σύνοδο της Ολομέλειας της 

Επιτροπής των Περιφερειών ψηφίστηκαν οι 

πολιτικές προτεραιότητες του οργάνου για το 
2014.  
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Εν προκειμένω, πρώτον, θεωρείται ότι οι κύριες 

προκλήσεις που καλείται  να αντιμετωπίσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η επίτευξη βιώσιμης 

ανάπτυξης, η εξασφάλιση της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, η δημιουργία 

θέσεων εργασίας και η τόνωση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό 

σχέδιο. Δεύτερον, ζητείται να βελτιωθεί ο 

συντονισμός των οικονομικών και κοινωνικών 

πολιτικών για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί 

το χάσμα ανταγωνισμού  μεταξύ των διαφόρων 

κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται εκ 

νέου ότι επείγει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα 

της ανεργίας των νέων και να αμβλυνθούν οι 

υπάρχουσες γεωγραφικές ανισότητες μεταξύ 

των περιφερειών της ΕΕ, ώστε να αποφευχθεί η 

περαιτέρω διαρροή ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Τρίτον, ζητείται, επίσης, να διεξαχθεί το 2014 

διεξοδική ενδιάμεση επανεξέταση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έτσι ώστε αυτή να 

περιλαμβάνει : α) μια εδαφική διάσταση η οποία 

να επιτρέπει τον καθορισμό υποεθνικών στόχων 

ανάλογα με τις εκάστοτε περιφερειακές 

συνθήκες· β) δομές διακυβέρνησης που να 

προβλέπουν τη συμμετοχή των περιφερειακών 

και τοπικών αρχών στον καθορισμό των στόχων 

και στην εφαρμογή της στρατηγικής· γ) 

επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για την 

πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων, 

οι οποίοι δεν θα πρέπει να θυσιαστούν στον 

βωμό στόχων δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

Τέταρτον, υπογραμμίζεται η καθοριστική 

σημασία της δημοκρατικής διαδικασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το έτος εκλογών 2014. Η  

ΕτΠ θα προωθήσει κάθε συζήτηση σχετικά με 

την αναθεώρηση των Συνθηκών, 

διοργανώνοντας πολιτικές συζητήσεις και προ- 
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η σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και να 

αποφευχθούν περιπτώσεις αθέμιτου 

ανταγωνισμού στην ενιαία εσωτερική αγορά. Με 

νέες κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή θα 

υποστηρίξει τη δημιουργία μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

παραδοσιακές πηγές, όπως ο λιγνίτης και το 

υγραέριο. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκει να 

εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό εφοδιασμό 

των νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρική 

ενέργεια. 

Πληροφορίες 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/co

m_2013_public_intervention_el.pdf 

 

COSME: Νέο πρόγραμμα για την 

υποστήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων 
 

Το πρόγραμμα "COSME" θα αποτελέσει το κύριο 

χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε., κατά την 

περίοδο 2014-20, για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 
 

Θα διατεθούν 2,3 δισ. ευρώ σε δράσεις που θα 

αποβλέπουν στη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση της 

χρηματοδότησής τους και της πρόσβασής τους 

στη διεθνή αγορά, καθώς και στην εφαρμογή 

μέτρων για την υποστήριξη της 

αυτοαπασχόλησης.  

 

Πληροφορίες: 

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

pe=REPORT&reference=A7-2012-

0420&language=EN 
 

βάλλοντας περισσότερο την αρχή της 

επικουρικότητας και την έννοια της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, οι οποίες 

αποτελούν σημαντικά εργαλεία για να ενισχυθεί 

ο ρόλος των περιφερειακών και των τοπικών 

αρχών στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Τέλος, 

καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι η αρχή της 

επικουρικότητας αποτελεί αναγνωρισμένο μέσο 

διασφάλισης της λήψης αποφάσεων στο 

εγγύτερο δυνατό προς τους πολίτες επίπεδο, να 

αναδείξει περισσότερο στις νομοθετικές της 

προτάσεις την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 

επίπεδο ΕΕ, τονίζεται δε η μελλοντική συμβολή 

της στην παρακολούθηση, υπό το πρίσμα της 

επικουρικότητας, των ενωσιακών 

πρωτοβουλιών που περιλαμβάνονται στο 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2014 

και οι οποίες έχουν τοπική ή περιφερειακή 

διάσταση. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-political-

priorities-2014.aspx 

 

Αλλαγή πολιτικής της Ε.Ε. στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Στις 5 Νοεμβρίου τ.ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρότεινε τον περιορισμό των υφιστάμενων 

κρατικών ενισχύσεων προς τις ανανεώσιμες 

μορφές ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστεί  
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Erasmus for all: Νέο πρόγραμμα για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία 

και τον αθλητισμό 

 

Το πρόγραμμα "Erasmus for all" θα έχει ως σκοπό 

να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης, στην προώθηση της κινητικότητας 

των νέων, καθώς και στην ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό. Ο 

προϋπολογισμός του προγράμματος έχει καθο- 

 

 
 

ριστεί σε 14,7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-

20  και εκτιμάται ότι περισσότερο από 4 εκατ. 

πολίτες θα επωφεληθούν των ενισχύσεων 

προκειμένου να σπουδάσουν, να βελτιώσουν τις 

δεξιότητές τους ή να συμμετέχουν σε 

διευρωπαϊκές εθελοντικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει 

δράσεις για την υποστήριξη συμπράξεων μεταξύ 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των 

οργανώσεων νεολαίας, των επιχειρήσεων και 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών. 

 

Πληροφορίες: 

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

pe=REPORT&reference=A7-2012-

0405&language=EN 

 

Μεγαλώνει το κοινωνικό χάσμα μεταξύ 

των χωρών της Ε.Ε. 
 

Στην ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, που 

κατάρτισε η Επιτροπή,  περιλαμβάνεται για 

πρώτη φορά η αξιολόγηση των στατιστικών 

στοιχείων αναφορικά με τις κοινωνικές τάσεις 

στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. 

 

 
 

  

Χρησιμοποιώντας 5 δείκτες που αφορούν στο 

γενικό ποσοστό ανεργίας, στο ποσοστό ανεργία 

στους νέους, στο οικογενειακό εισόδημα, στο 

ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω 

από το όριο της φτώχειας και στις 

εισοδηματικές ανισότητες που παρατηρούνται 

ανά χώρα, καταδεικνύεται ότι το χάσμα μεταξύ 

των χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνη και των 

χωρών του Νότου αυξάνεται συνεχώς. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/jer2014

_en.pdf 

 

Δημιουργική Ευρώπη: Θέσπιση ενιαίου 

προγράμματος για τον πολιτισμό και 

τους δημιουργικούς τομείς 

 

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο ενέκρινε 

το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη", που θα 

υποστηρίξει, κατά την περίοδο 2014–20, τον 

πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.  Θα 

διατεθούν  1,44 δισ.  ευρώ  σε  δράσεις  που  θα 

 

  

αφορούν στη προώθηση της πολιτιστικής και 

γλωσσικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη, στην 

προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

 κληρονομιάς, καθώς και στην ταχύτερη 

προσαρμογή της δημιουργικής βιομηχανίας στην 

ψηφιακή εποχή.  
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Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα υποστηρίξει 

250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του 

πολιτισμού και του οπτικοακουστικού τομέα, 

ενώ θα διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών 

πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων σε 

τραπεζικά δάνεια. 

Πληροφορίες:  

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

pe=REPORT&reference=A7-2013-

0011&language=EN 

 

Νέο Δείκτη για την Καινοτομία προτείνει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Έναν νέο δείκτη για τη μέτρηση της απόδοσης 

της καινοτομίας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή. Σύμφωνα με τη  σχετική Ανακοίνωση της 

Επιτροπής, ο "δείκτης αποτελεσμάτων της 

καινοτομίας" είναι πολύ σημαντικός για την ΕΕ, 

καθώς μετρά τον βαθμό στον οποίο ιδέες από 

καινοτόμους τομείς μπορούν να προωθηθούν 

στην αγορά, να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις 

εργασίας και να αυξήσουν την ανταγωνιστικό-

τητα της Ευρώπης.  

Ο νέος δείκτης καινοτομίας αναπτύχθηκε κατό-

πιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 

σκοπό την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών 

για την καινοτομία στο πλαίσιο της στρατηγικής 

"Ευρώπη 2020" για έξυπνη και βιώσιμη 

ανάπτυξη.  

 

 

Σύμφωνα με τον νέο δείκτη, στις υψηλότερες 

θέσεις βρίσκονται η Ιαπωνία και η Ελβετία, ενώ 

ακολουθούν οι ΗΠΑ και, σε παρόμοιο επίπεδο, η 

ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ που αξιοποιούν πε-

ρισσότερο την καινοτομία είναι η Σουηδία, η 

Γερμανία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. 

Το καινούργιο στοιχείο του δείκτη αυτού είναι 

ότι επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της και-

νοτομίας. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνει τον 

Πίνακα Επιδόσεων Καινοτομίας της Ένωσης και 

τον Συνοπτικό Δείκτη Καινοτομίας, που αξιο-

λογούν τις επιδόσεις καινοτομίας των κρατών 

μελών και της ΕΕ γενικότερα, με βάση 24 δείκτες 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 

συντελεστών παραγωγής, της δυναμικότητας 

και των αποτελεσμάτων. 

Ο εν λόγω δείκτης βασίζεται σε τέσσερις συ-

νιστώσες που έχουν επιλεγεί λόγω της σχέσης 

τους με την εκάστοτε συγκεκριμένη πολιτική. 

Πρώτον, ο δείκτης μετρά την τεχνολογική και-

νοτομία με βάση τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Δεύτερον, υπολογίζει την απασχόληση σε δρα-

στηριότητες έντασης γνώσης ως ποσοστό της 

συνολικής απασχόλησης. Τρίτον, ο δείκτης είναι 

σχετικός της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων και υπηρεσιών έντασης γνώσης. Η 

αξιολόγηση βασίζεται στη συμβολή του 

εμπορικού ισοζυγίου προϊόντων υψηλής και 

μέσης τεχνολογίας στο συνολικό εμπορικό 

ισοζύγιο και στο ποσοστό των υπηρεσιών 

έντασης γνώσης στις συνολικές εξαγωγές 

υπηρεσιών. Τέλος, μετρά την απασχόληση σε 

ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καινο-

τόμων τομέων. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/indic

ator_of_innovation_output.pdf 
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Μια Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της 

ΕΕ για την ανάπτυξη οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στη 

Μεσόγειο  

 

Σύμφωνα με πρόσφατη γνωμοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής η περιοχή της Μεσογείου χρειάζεται 

μια μακρο-περιφερειακή στρατηγική (ΜMΠΣ της 

ΕΕ), προκειμένου να βοηθηθούν οι περιφέρειες 

στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δεν 

είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν 

ικανοποιητικά με τα συνήθη μέσα από 

μεμονωμένες περιοχές ή χώρες.  

 

Μια τέτοια στρατηγική θα βοηθήσει τις 

περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τα αίτια της 

αβεβαιότητας που κυριαρχεί στην περιοχή της 

Μεσογείου, να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία 

των θετικών αποτελεσμάτων τα οποία θα 

προκύψουν από τις πρωτοβουλίες που έχουν 

ήδη δρομολογηθεί και να προωθήσουν τους 

στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.  

Οι μεσογειακές παράκτιες περιφέρειες της ΕΕ 

(ΜΠΠ της ΕΕ) ευρίσκονται σε ιδανική θέση για να 

σχηματίσουν μια πλατφόρμα συνεργασίας που 

θα μπορούσε να αποβεί στρατηγικής σημασίας 

για την ενίσχυση των οικονομικών, κοινωνικών 

και πολιτικών δεσμών, τόσο μεταξύ τους, όσο 

και με τρίτες χώρες της Μεσογείου σε 

συγκεκριμένους τομείς (μετανάστευση, 

θαλάσσιες μεταφορές, ασφάλεια της 

ναυσιπλοΐας, προστασία του περιβάλλοντος 

κ.λπ.).  

 

 

 

 

Λόγω της έκτασης της καλυπτόμενης περιοχής, η 

ΕΟΚΕ προτείνει, ακόμη, να υποδιαιρεθούν με βάση 

γεωγραφικά κριτήρια (περιφερειακή εγγύτητα) οι 

ΜΠΠ της ΕΕ σε τρεις επιμέρους μακρο-

περιφέρειες και να αναλάβουν επιχειρησιακή 

δράση μέσω σχεδίων για μια λειτουργική 

αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Η ΕΟΚΕ 

τάσσεται υπέρ μιας ΜΜΠΣ της ΕΕ με βάση τον 

«κανόνα των τριών ναι» (ναι σε περισσότερη 

συμπληρωματική χρηματοδότηση, ναι σε 

εκτενέστερο θεσμικό συντονισμό και ναι σε 

περισσότερα νέα έργα). Ο κανόνας αυτός 

συμβάλλει στην ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ 

των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ και στο 

συντονισμό των προσπαθειών ενός εκτεταμένου 

φάσματος ενδιαφερομένων μερών εντός των ΜΠΠ 

της ΕΕ. 

Η ΕΟΚΕ εντοπίζει πέντε παράγοντες αλλαγής που 

μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχημένη 

εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών συνοχής 

για την περίοδο 2014-2020 στην περιοχή της 

Μεσογείου: προαγωγή μιας πολυκεντρικής, 

ισόρροπης και ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης˙στήριξη της εδαφικής συνεργασίας 

στις ΜΠΠ της ΕΕ˙ διασφάλιση μιας  παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας των ΜΠΠ που να στηρίζεται 

σε εύρωστες τοπικές οικονομίες˙ βελτίωση της 

εδαφικής συνδεσιμότητας μεταξύ ατόμων, κοινο- 

 

 

 

τήτων και επιχειρήσεων˙ διαχείριση και 

διασύνδεση οικολογικών, γεωγραφικών και 

πολιτιστικών αξιών. 

Πληροφορίες: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-

releases.30378 
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Μελέτη για τις Μεταρρυθμίσεις στην 

Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 

περίοδο της οικονομικής κρίσης  

 

Πώς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν 

πληγεί από την οικονομική κρίση;  Ποιες 

μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει σχετικά με τις 

πρακτικές αυτών των αρχών;  Ποιος είναι ο 

ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών 

στο πλαίσιο των εσωτερικών διεργασιών των 

κρατών; Αυτά είναι μερικά από θέματα που 

εξετάζονται στη νέα μελέτη του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), με 

τίτλο Η Αποκέντρωση σε ένα σταυροδρόμι: 

εδαφικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη σε 

περιόδους κρίσης. Ο σκοπός αυτής της έκδοσης 

είναι να δώσει μια εικόνα όσο το δυνατόν 

πληρέστερη για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν 

τεθεί σε εφαρμογή από την αρχή της κρίσης.  Η 

μελέτη στοχεύει, επίσης, να παρουσιάσει μια 

επισκόπηση των συνεπειών της κρίσης στην 

τοπική και περιφερειακή αυτονομία στην 

Ευρώπη. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι μολονότι η κρίση δεν μετέβαλε δραματικά την 

αρχιτεκτονική των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών, είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπα- 

 

 

ική προσέγγιση της οργάνωσης των υπηρεσιών 

και στο ζήτημα της οικονομικής αυτοτέλειας.  

 

Πληροφορίες: 

http://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/

CCRE_broch_EN_complete_low.pdf 

 

Βραβεία Eurocities 2013 

 

Οι ευρωπαϊκές πόλεις του Μπράιτον και Χοβ, της 

Χιχόν και της Λιουμπλιάνα ανακηρύχθηκαν 

νικήτριες των βραβείων του ευρωπαϊκού δικτύου 

πόλεων Eurocities για το 2013 για τις 

προσπάθειες που κατέβαλαν να αναπτύξουν 

στρατηγικές έξυπνων πόλεων σε συνεργασία με 

έξυπνους πολίτες. Η απονομή των βραβείων 

πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του ετήσιου 

συνεδρίου του δικτύου (Γάνδη, 27-29 Νοεμβρίου 

τ.ε.). 

Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία της έξυπνης 

διακυβέρνησης, η Χιχόν παρουσίασε την κάρτα του 

πολίτη για την πρόσβαση των κατοίκων της σε 

όλες τις υπηρεσίες της πόλης (βιβλιοθήκη, 

δημόσιες τουαλέτες, αθλητικές εγκαταστάσεις, 

πρόγραμμα κοινοχρησίας ποδηλάτων). Στην 

κατηγορία έξυπνες θέσεις απασχόλησης, το 

Μπράιτον και Χοβ πρόβαλε τη διαδικτυακή πύλη 

BEACH για νέους που αναζητούν συμβουλές 

επαγγελματικού προσανατολισμού και 

πληροφορίες για την αγορά εργασίας στη 

βρετανική πόλη. Τέλος, η Λιουμπλιάνα, στην 

κατηγορία έξυπνη διαβίωση, παρουσίασε τις 

υπηρεσίες μεταφορών για παιδιά και άτομα με 

κινητικά προβλήματα. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Winners-

of-the-2013-EUROCITIES-awards-WSPO-9DUCSG 
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Διεθνή Θέματα  

 

Οι Δικτυωμένες Πόλεις 
 

Η εταιρεία Ericsson δημοσίευσε πρόσφατα 

έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται  

κατάλογος με τις 31 πλέον δικτυωμένες 

πόλεις παγκοσμίως, δηλ. πόλεις ώριμες από 

πλευράς χρήσης των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη 

λειτουργία τους και την παροχή υπηρεσιών.  

Εν προκειμένω, στον εν λόγω κατάλογο κα- 

 

ταγράφεται η δυναμική πόλεων όπως η 

Στοκχόλμη, το Λονδίνο ή η Σιγκαπούρη αλλά 

το πλέον ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης 

είναι το Παράρτημα 3 όπου 31 επιλεγόμενες 

περιπτώσεις παρουσιάζουν μέσα από τις 

πρακτικές τους μια ευρεία αντίληψη για την 

αειφόρο αστική ανάπτυξη σε σχέση με 

εφαρμογές των ΤΠΕ στις πόλεις στους 

τομείς της υγείας, της τοπικής δημοκρατίας, 

της επιχειρηματικής υποστήριξης, του 

περιβάλλοντος και των μεταφορών, της 

ενεργειακής αποδοτικότητας ή της 

ρύπανσης στα αστικά κέντρα. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ns-
city-index-report-2013.pdf 

Η ζωή στην Πόλη χωρίς Αυτοκίνητα 
 

Επί ένα μήνα, οι 4.300 κάτοικοι της γειτονιάς 

Haenggung-dong της νοτιοκορεατικής πόλης Suwon 

κυκλοφορούσαν χωρίς να χρησιμοποιούν τα 

αυτοκίνητά τους. Αυτή η εμπειρία αποτυπώθηκε σε 

έκθεση που δημοσιεύθηκε στη διάρκεια του 

παγκόσμιου φεστιβάλ ECOMOBILITY που 

φιλοξενήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη 

νοτιοκορεατική πόλη.  

 

  

 

Η πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτού του έργου 

ανήκει στο διεθνές δίκτυο πόλεων για την αειφορία 

ICLEI και το πρόγραμμα για τους ανθρώπινους 

οικισμούς των Ηνωμένων Εθνών (UN-HABITAT). 

 

  

Βασικός στόχος του συνεδρίου ήταν η στροφή των 

κατοίκων προς αειφόρους τρόπους μεταφορών σε 

βάθος χρόνου.  Παράλληλα, με την 

αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των κατοίκων στη 

διάρκεια αυτού του μήνα, παρατηρήθηκε επίσης η 

εκδήλωση νέων ιδεών για τις χρήσεις του δημόσιου 

χώρου και η ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών 

αλληλεγγύγης. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.ecomobilityfestival.org/fileadmin/Content

/DOCUMENTS/EcoMobility-World-Festival-2013-
Report-web.pdf 
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 Συνδεσιμότητα: μεταφορές, διευκόλυνση 

εμπορίου, διασύνδεση με διευρωπαϊκά 

δίκτυα μεταφορών, συνδυασμένες μετα-

φορές κλπ.  

 Διατήρηση, προστασία και βελτίωση του 

περιβάλλοντος: προστασία βιοποικιλό-

τητας, καλύτερη διαχείριση αποβλήτων 

για παράκτιες περιφέρειες  κλπ.  

 Αύξηση της ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας: τουρισμός, παράκτιος και 

εσωτερικός τουρισμός καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους, τουρισμός 

κρουαζιέρας, πολιτιστικής κληρονομιάς, 

τουρισμός υγείας κλπ. 

Προθεσμία: 17 Ιανουαρίου (παράταση) 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/e

usair/index_en.cfm 

 

Αναθεώρηση του Κανονισμού σχετικά με 

τη Συνεργασία για την Προστασία των 

Καταναλωτών 

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα σταθερό σύνολο 

κανόνων για τα οικονομικά συμφέροντα των 

καταναλωτών, έτσι ώστε να ισχύουν στην ενιαία 

αγορά συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 

των επιχειρήσεων καθώς και ισότιμες συνθήκες 

για όλους τους καταναλωτές. Το δίκτυο 

Συνεργασίας για την Προστασία των 

Καταναλωτών(ΣΠΚ) συστάθηκε για να επιτρέψει 

τη στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 

επιβολής του νόμου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 

η τήρηση των κανόνων και η αντιμετώπιση των 

διασυνοριακών παραβάσεων. Η δημόσια αυτή 

διαβούλευση σκοπό έχει να συγκεντρώσει τις 

απόψεις των ενδιαφερομένων για το πώς θα 

μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή και η 

αποτελεσματικότητα του κανονισμού ΣΠΚ με 

στόχο την τήρηση των οικονομικών συμφερόντων 

των καταναλωτών στην ΕΕ.  

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_co

nsultations/ca/consumer_protection_cooperation_r
egulation_201310_el.htm 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Μακροπεριφερειακή Στρατηγική 

Αδριατικής-Ιονίου 

 

Σκοπός της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη 

Μακροπεριφέρεια Ιονίου – Αδριατικής είναι η 

προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και 

κοινωνικής ευημερίας, η ανάπτυξη και η 

δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από τη 

βελτίωση της ελκυστικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της διασύνδεσης, 

προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, 

διατηρώντας υγιή και ισορροπημένα παράκτια 

οικοσυστήματα. Η δημόσια διαβούλευση 

αποσκοπεί στην προσέγγιση σχετικών 

ενδιαφερόμενων μερών ώστε να συλλεχθούν 

απόψεις με σκοπό η προαναφερόμενη 

στρατηγική να ξεκινήσει, πατώντας πάνω σε 

ρεαλιστικές βάσεις, ανταποκρινόμενη στις 

πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της 

Μακροπεριφέρειας. 

 Οι τομείς / πυλώνες της στρατηγικής για 

την Μακροπεριφέρεια είναι οι εξής: 

Καινοτόμος θαλάσσια και παράκτια 

ανάπτυξη: αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια, 

γαλάζια ενέργεια, ορυκτοί πόροι κλπ. 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

State Aid: Energy and Environment - Review of 

Critical Issue 

Ημερομηνία: 23-24 Ιανουαρίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5406 

 

The Strategic Management and Planning Process for 

the Public Sector in Six Stages: Tools and 

Techniques 

Ημερομηνία: 23-24 Ιανουαρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5423 

 

EU Environmental Law for Non-Lawyers 

Ημερομηνία: 30-31 Ιανουαρίου 

Τόπος: Λουξεμβούργο 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5358 

 

 

Directive on Patients Rights in Cross-Border 

Healthcare: How to Implement it with Mutual 

Learning, Cooperation between Member States and 

Communication to Citizens 

Ημερομηνία: 30-31 Ιανουαρίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5415 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

The Coherence of EU Regional Policy 

Contrasting Perspectives on the Structural 

Funds 

 

 
 

Σελ.416 

J. Bachtler and I. Turok (επιμ.) 

Εκδ. Routledge, 2013 

 

Το εν λόγω έργο προσφέρει στον αναγνώστη 

πλούσια επικαιροποιημένη εμπειρία από την 

εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Εν προκειμένω, στα 

επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου καταγράφονται 

διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με το 

σχεδιασμό και τη λειτουργία των στρατηγικών 

περιφερειακής ανάπτυξης σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων, 

προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή 

αποτύπωση των διαρθρωτικών πολιτικών σε 

ερευνητές, επαγγελματίες και στελέχη 

οργανισμών. 
 

Πολιτική στις Χώρες της Ευρώπης 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και 

Αλληλεπιδράσεις 
 

 

Σελ.672 

Τ. Bale 

Εκδ. Κριτική, 2011 

 

Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο συγκριτικής μελέτης της 

πολιτικής των χωρών της Ευρώπης. Ένα βιβλίο 

που δεν περιορίζεται στην κλασική θεματολογία 

των εγχειριδίων αυτού του τύπου, αλλά 

επεκτείνεται και σε ζητήματα όπως ο ρόλος των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση της 

εικόνας της Ευρώπης, το μεταναστευτικό 

φαινόμενο. Αναφέρεται σε πολλές διαφορετικές 

χώρες, εστιάζοντας σε κάποιες που έχουν 

ιδιαίτερη σχέση με το θέμα που εξετάζεται σε 

κάθε κεφάλαιο, ενώ οι πίνακες και τα 

διαγράμματα περιορίζονται σε εννέα από αυτές: 

Σουηδία, Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, 

Ιταλία, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία και 

Πολωνία. Το προφίλ κάθε χώρας αποτελείται από 

μια επισκόπηση της ιστορίας, της οικονομίας και 

της κοινωνίας, της διακυβέρνησης, της εξωτερικής 

πολιτικής και των σύγχρονων προκλήσεων που 

αυτή αντιμετωπίζει. 
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Ελληνική

 

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

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

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
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