
                       

 

EDITORIAL 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε  

πρόσφατα μια Ανακοίνωση και ένα 

Σχέδιο Δράσης που δρομολογούν 

επισήμως μια νέα στρατηγική της ΕΕ 

για την περιφέρεια της Αδριατικής και 

του Ιονίου. Στόχος της στρατηγικής 

είναι να βοηθήσει τα 70 εκατ. κατοί-

κους της περιφέρειας να επωφε-

ληθούν από τη στενότερη συνεργασία 

σε τομείς όπως η προώθηση της 

θαλάσσιας οικονομίας, η διατήρηση 

του θαλάσσιου περιβάλλοντας, η 

ολοκλήρωση των μεταφορικών και 

ενεργειακών δικτύων και η προαγωγή 

του βιώσιμου τουρισμού. Η στρατη-

γική θα αποτελέσει επίσης πολύτιμη 

ευκαιρία για δυνητικά κράτη μέλη της 

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες 

να εργαστούν στο πλευρό ορισμένων 

κρατών μελών, συμβάλλοντας, συγ-

κεκριμένα, στην ενσωμάτωση των 

Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Πρόκειται για την πρώτη 

«μακροπεριφερειακή στρατηγική» της 

ΕΕ στην οποία συμμετέχει μια τόσο 

μεγάλη αναλογία τρίτων χωρών 

(Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυρο-

βούνιο και Σερβία) σε συνεργασία με 

κράτη μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, 

Ιταλία και Σλοβενία). Η στρατηγική 

αφορά τις ευκαιρίες που παρέχει η 

θαλάσσια οικονομία - «γαλάζια 

ανάπτυξη», συνδυασμό χερσαίων και 

θαλάσσιων μεταφορών, ενεργειακή 

συνδεσιμότητα, προστασία του 

περιβάλλοντος και βιώσιμο τουρισμό 

– τομείς που είναι σίγουρο ότι θα 

διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

στην τόνωση της οικονομικής 

ανάπτυξης της περιφέρειας. 
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Το υπο-πρόγραμμα MEDIA υποστηρίζει τους 

φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να 

δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με 

δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός και εκτός της 

Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και 

διεθνείς συμπαραγωγές, και με τηλεοπτικούς 

φορείς. Επιπλέον χρηματοδοτεί προγράμματα 

κατάρτισης και ανάπτυξης. Τα προγράμματα 

κατάρτισης και πρόσβασης στην αγορά έχουν μια 

καινούργια διάσταση του Προγράμματος «Mundus». 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης, στον τομέα της ενίσχυσης της 

ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, μία από 

τις προτεραιότητες του υπο-προγράμματος MEDIA 

είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου 

ως μέσου προσέλκυσης ενδιαφέροντος και 

βελτίωσης της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά 

οπτικοακουστικά έργα, ιδίως μέσω ενεργειών 

προώθησης, εκδηλώσεων, κινηματογραφικού 

γραμματισμού και φεστιβάλ. Το υποπρόγραμμα 

MEDIA θα παρέχει υποστήριξη σε πρωτοβουλίες 

που προβάλλουν και προωθούν πληθώρα 

ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, 

συμπεριλαμβανομένων των ταινιών μικρού μήκους, 

όπως φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις προβολής 

καθώς επίσης και δραστηριότητες με στόχο την 

προώθηση του κινηματογραφικού γραμματισμού 

και την αύξηση της γνώσης και του ενδιαφέροντος 

του κοινού για τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά 

έργα, συμπεριλαμβανομένης της οπτικοακουστικής 

και κινηματογραφικής κληρονομιάς, ιδίως σε 

νεανικά ακροατήρια. 

 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

 

1. Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020 

 

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει 

και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική 

πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 

του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το 

πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διαθέτει  

προϋπολογισμό 1,46 δισ. ευρώ για διάστημα 

επτά ετών με σκοπό την ενίσχυση των 

πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων της 

Ευρώπης. Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 

θα συνεχίσει να απευθύνεται στην 

οπτικοακουστική βιομηχανία μέσα από το υπο-

πρόγραμμα MEDIA και για τον πολιτιστικό 

τομέα, μέσω του υποπρογράμματος πολιτισμού. 

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα Δημιουργική 

Ευρώπη περιλαμβάνει ένα κοινό δια-τομεακό 

σκέλος (Cross-sectorial strand) που 

συμπεριλαμβάνει ένα νέο οικονομικό ταμείο 

εγγυήσεων για τις πολιτιστικές και δημιουργικές 

βιομηχανίες που θα ξεκινήσουν μετά το 2014. Η 

κατανομή του προϋπολογισμού που έχει 

συμφωνηθεί είναι τουλάχιστον 56% για το υπο-

πρόγραμμα MEDIA, τουλάχιστον 31% για το υπο-

πρόγραμμα πολιτισμός και 13% μέγιστο για το 

δια-τομεακό σκέλος (Cross-sectorial strand). 
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Οι αιτούντες οργανισμοί θα πρέπει να 

διοργανώσουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ που 

συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του 

προγράμματος και εκπληρώνουν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις: 

 τουλάχιστον 70% του προτεινόμενου 

έργου να παρουσιαστεί στο κοινό ή κατ’ 

ελάχιστον 100 ταινίες (ή 400 ταινίες 

μικρού μήκους)˙ 

 το 50% των ταινιών θα πρέπει να είναι 

από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο˙ 

 τουλάχιστον 15 χώρες θα πρέπει να 

εκπροσωπούνται στο προτεινόμενο έργο˙ 

 οι δράσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν από 

1/11/2014 έως και 30/4/2015˙ 

 η μέγιστη διάρκεια της δράσης δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά τους 10 μήνες και εν 

προκειμένω να ξεκινά 6 μήνες πριν την 

ημερομηνία έναρξης και να καταλήγει 4 

μήνες μετά την ημερομηνία λήξης˙ 

 ο αιτών οργανισμός συνάπτει μια διετή 

συμφωνία εταιρικής σχέσης με το υπο-

πρόγραμμα MEDIA (Framework Partnership 

Agreement). 

 

εκπροσωπούν τοπικές αρχές από τουλάχιστον 2 

επιλέξιμες χώρες (εκ των οποίων η μία να είναι 

κράτος-μέλος της ΕΕ). Το μέγιστο ποσό της 

επιδότησης ανέρχεται σε 25.000€, ενώ η 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 3.25  εκατ. ευρώ και οι 

κατ’ αποκοπή επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 

19.000€ (ελάχιστη) και 75.000€ (μέγιστη).  

Προθεσμία: 4 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα προγράμματος: 

http://ec.europa.eu/culture/calls/media/2013-

s32-film-festivals_en.htm 

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου  

(υπόψιν κας Άννας Κασιμάτη),  

Αεροπαγίτου 7, Τ.Κ.11742 Αθήνα,  

τηλ. 210 3234414, fax: 210 3234444,  

e-mails: info@mediadeskhellas.eu, 

anna.kasimati@gfc.gr. 

 

2. Βραβεία για Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα (CIVITAS AWARDS 2014) 
 

Τα βραβεία CIVITAS προσφέρουν στις 

ευρωπαϊκές πόλεις τη δυνατότητα να επιδείξουν 

τα πιο φιλόδοξα, καινοτόμα και επιτυχημένα 

έργα στο πεδίο της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. Οι νικητές των βραβείων δεν 

αποκομίζουν χρηματικό όφελος αλλά 

παρουσιάζονται μέσα από τον Ευρωπαϊκό Τύπο, 

τα σχετικά έντυπα και τις ιστοσελίδες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως βέλτιστες πρακτικές 

προκειμένου να ενθαρρύνουν και να 

καθοδηγήσουν τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

πόλεις στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης 

κινητικότητας.  
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Σε ετήσια βάση, τα μέλη-πόλεις του φόρουμ 

CIVITAS συμμετέχουν στη διαγωνιστική 

διαδικασία επιλέγοντας μία από τις κάτωθι 

κατηγορίες: 

 Τεχνική καινοτομία. 

 Δημόσια συμμετοχή. 

 Η Πόλη CIVITAS της χρονιάς. 

Δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία CIVITAS 

έχουν οι πόλεις, οι οποίες έχουν υπογράψει τη 

διακήρυξη CIVITAS και είναι μέλη του σχετικού 

δικτύου. 

Προθεσμία: 14 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

http://www.civitas.eu/page-awards-main 

 

3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 

Ανταγωνιστικότητα και των 

Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): 

ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες 

 

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 

των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του 

επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή 

της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω 

πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που 

ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας 

τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν 

ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε 

κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή 

εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. 

 

 

 
 

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να 

επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο 

των ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως 

τοπικά σημεία επαφής για τους νέους 

επιχειρηματίες, καθώς επίσης και για τους 

έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες 

χώρες. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες θα επιλεχθούν 

Ενδιάμεσοι Οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο, οι 

οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις προώθησης της 

κινητικότητας νέων επιχειρηματιών. Το Erasmus 

Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα 

διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει 

σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την 

ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από 

έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν 

μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις 

συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η 

ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά 

τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο 

επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο 

επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες 

δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής 

επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής 

ωφελείται από τις νέες προοπτικές που 

παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και 

αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με 

εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για 

νέες αγορές. 

Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή 

συμπράξεων που θα αποτελούνται από 

τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες 

(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) από τουλάχιστον 

4 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες.  
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Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης οφείλουν να 

παρουσιάσουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική 

για τον τρόπο σχεδιασμού, ελέγχου και 

υλοποίησης επιτυχημένων καινοτομιών και 

μεταρρυθμίσεων. Η καινοτομία στις κοινωνικές 

πολιτικές σημαίνει νέες πρακτικές, πολιτικές, 

διαδικασίες για την ικανοποίηση νέων αναγκών 

που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα 

εργαλεία πολιτικής.  Αυτό σημαίνει βελτίωση 

της παροχής, διαθεσιμότητας, ποιότητας, 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

υφιστάμενων υπηρεσιών ή δημιουργία νέας 

υπηρεσίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

ανάγκες των πολιτών. 

Περαιτέρω, οι προτάσεις θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους το συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο και 

τις εθνικές συστάσεις στο πλαίσιο του Εαρινού 

Εξαμήνου αναφορικά με τις κοινωνικές 

υπηρεσίες, όπως η φροντίδα των παιδιών, η 

μακροχρόνια φροντίδα, οι υπηρεσίες δημόσιας 

απασχόλησης, η κατάρτιση, η δια βίου μάθηση, 

η υγειονομική φροντίδα και οι υπηρεσίες για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 9.2  εκατ. ευρώ και οι 

επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 750.000€ 

(ελάχιστη) και 2.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό 

της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα 

υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων 

δαπανών.  Οι δραστηριότητες πρέπει να 

ξεκινήσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης με 

την Επιτροπή, μέσα σε διάστημα έξι μηνών από 

την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, και να 

έχουν μέγιστη διάρκεια 36 μηνών και ελάχιστη 

διάρκεια 24 μηνών.  

 

 

 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 4.12  εκατ. ευρώ και το 

μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 500.000 ευρώ. Η 

κοινοτική συνδρομή φθάνει το 90% των 

επιλέξιμων δαπανών. Αναμένεται ότι  θα 

επιδοτηθούν 8 έως 10 προτάσεις. 

Προθεσμία: 17 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/ 

easme/eye_en.htm 

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Enterprise Europe 

Network (υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου)  

τηλ.: 210 7273965, e-mail: tzenou@ekt.gr 

 

4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: 

Καινοτόμες Κοινωνικές Πολιτικές 

 

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα 

χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το 

οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της 

απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της 

εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η 

χρηματοδότηση του EaSI χρησιμοποιείται για να 

δοκιμαστούν στην πράξη και να αξιολογηθούν 

μεταρρυθμιστικές ιδέες, ώστε, στη συνέχεια, οι 

καλύτερες από αυτές να αξιοποιηθούν σε 

ευρύτερη κλίμακα από τα κράτη μέλη. Η έννοια 

της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στη νεολαία, βρίσκεται στον πυρήνα του 

EaSI. Το πρόγραμμα θα χορηγήσει 10-14 

εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δραστηριότητες 

κοινωνικής καινοτομίας. 
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Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 4.12  εκατ. ευρώ και το 

μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 500.000 ευρώ. Η 

κοινοτική συνδρομή φθάνει το 90% των 

επιλέξιμων δαπανών. Αναμένεται ότι  θα 

επιδοτηθούν 8 έως 10 προτάσεις. 

Προθεσμία: 30 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&l

angId=en&callId=408&furtherCalls=yes 

 

5. Βράβευση Ευρωπαϊκών 

Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών 

Δράσεων σε διασυνοριακό επίπεδο 

(AEBR ‘Sail of Papenburg’ 2014) 
 

Με αφορμή την Ετήσια Σύνοδο και Γενική 

Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών 

Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR) το 2002 

προτάθηκε και καθιερώθηκε έκτοτε το 

διασυνοριακό βραβείο ‘Sail of Papenburg’ για 

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 την 

Καινοτομία και την Έρευνα- Διασυνοριακή 

Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω Σύμπραξης 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 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.  Επίσης, θα πρέπει να είναι τόσο 

πειστικές ώστε άλλες υπο-εθνικές αρχές να 

ενθαρρυνθούν για την υιοθέτησή τους. 

Το βραβείο, εκτός από διασυνοριακές 

συνεργασίες, αφορά ακόμη και μεμονωμένες 

δράσεις, οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς 

της καθημερινής διασυνοριακής συνεργασίας 

(π.χ. πολιτισμό, οικονομία, περιβάλλον, 

κοινωνική πολιτική).  

Προθεσμία: 31 Ιουλίου 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: 

http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?ne

ws_id=353 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Ο  Σχεδιασμός  των  Στρατηγικών 

 Έρευνας  και  Καινοτομίας  (RIS3) 
 

  

Η προσέγγιση RIS3  σχετίζεται και με τις τρεις 

προτεραιότητες της στρατηγικής  για  την Ευρώπη 

2020,  δηλαδή  την  έξυπνη,  βιώσιμη  και 

περιεκτική  ανάπτυξη.  Πρώτα  απ' όλα,  η έξυπνη 

εξειδίκευση  αφορά στο   μέλλον   της   Ευρώπης, 

διότι   η   ανάπτυξη   μιας   οικονομίας  που  

βασίζεται   στη   γνώση   και   την καινοτομία  

αποτελεί  θεμελιώδη πρόκληση   για   την   ΕΕ   

στο   σύνολό   της.   Δεύτερον,   η   έξυπνη 

εξειδίκευση   σχετίζεται   με   την   επίτευξη   

βιώσιμης   ανάπτυξης,   αφού απαιτείται   μια 

σημαντική  προσπάθεια  για  την  καινοτομία 

καθώς  και σημαντικές  επενδύσεις  για  τη 

μετάβαση  σε  μια  οικονομία  αποδοτικής χρήσης 

των  πόρων  και  χαμηλών  εκπομπών  άνθρακα, 

που  να προσφέρει  ευκαιρίες  στις  εγχώριες   και  

διεθνείς   αγορές.   Τέλος,   η   έξυπνη  εξειδίκευση  

συμβάλλει   στην   ανάπτυξη   χωρίς 

αποκλεισμούς  μεταξύ   και   εντός   των  

περιφερειών,   αφού   ενισχύει   την   εδαφική  

συνοχή   και  επιτυγχάνει   διαρθρωτικές  

αλλαγές,   δημιουργώντας   οικονομικές  ευκαιρίες  

και   επενδύοντας   στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων, 

στις  καλύτερες  θέσεις εργασίας  και  στην 

κοινωνική καινοτομία. 

Μία   απλή   προσέγγιση   των   RIS3   αποτελείται 

από   έξι   στάδια,  το   πλαίσιο   μιας   δομής  

λογικού   σχεδιασμού   για  μία  RIS3.  Τα  έξι 

στάδια  ορίζονται  ως    εξής: 

 

 

 

 Ανάλυση  του  περιφερειακού  πλαισίου  

και  των  δυνατοτήτων  για καινοτομία. 

 Δημιουργία  μίας  άρτιας  και  περιεκτικής 

δομής  διακυβέρνησης. 

 Δημιουργία  κοινού  οράματος  για  το 

μέλλον της  περιφέρειας. 

 Επιλογή  περιορισμένου  αριθμού 

προτεραιοτήτων  για  την  περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

 Δημιουργία  του  κατάλληλου  μείγματος 

πολιτικών.   

 Ενσωμάτωση  μηχανισμών  παρακολού-

θησης και  αξιολόγησης. 

 

Αυτά  τα  έξι  στάδια  μπορούν  να  εφαρμοστούν 

διαδοχικά,  με  τη  σειρά  που  παρουσιάζονται 

πιο  πάνω.  Ωστόσο,  είναι  σημαντικό  να 

επισημανθεί  ότι  είναι  πιθανόν  να 

παρουσιαστούν  χρονικές  επικαλύψεις  όταν  νέοι  

συντελεστές   θα   εισέρχονται   στη   διαδικασία,  

καινούργιες   μελέτες   θα   φέρνουν   στο   φως 

ανεκμετάλλευτο  δυναμικό,  είτε  όταν  εν 

εξελίξει έργα θα  παρουσιάζουν  αποτελέσματα 

που  δύνανται  να  διαφοροποιήσουν  το  βασικό 

πλαίσιο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας.   

 
Ως εκ  τούτου,  τα  στάδια  αυτά  δεν  πρέπει  να 

θεωρηθούν  ξεχωριστά  και  αυτόνομα,  αλλά 

αλληλεπιδρώντες  συντελεστές  ενός 

ολοκληρωμένου   συστήματος   σχεδιασμού,   του  

οποίου   ο   τρόπος   εφαρμογής   εξαρτάται   από 

την  ιδιαιτερότητα  του  περιφερειακού  πλαισίου.  

Για  τις  περιφέρειες  που  έχουν  ήδη προχωρήσει, 

όσον  αφορά  στον  καθορισμό  και  την  υιοθέτηση 

μιας  στρατηγικής  για  την  Καινοτομία,  ο σκοπός 

μιας  RIS3  δεν  είναι  να  ξεκινήσει  μια  νέα 

διαδικασία  από  το   μηδέν,   αλλά   να 

αξιοποιήσει   τα   επιτεύγματα   και   να  

ενισχύσει   περαιτέρω   τα   στοιχεία   που   δεν 

έχουν   ακόμη   αναπτυχθεί   επαρκώς.  
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νεργαστούν και να επικοινωνήσουν, και βεβαίως 

ένα νομικό πλαίσιο υποστηρικτικό για τη 

συνεργασία. Μάλιστα εξέφρασε την ελπίδα του, 

η ετήσια συνάντηση των αρμόδιων εθνικών 

αρχών που εγκαινιάστηκε από το Υπουργείο του 

προ διετίας να έχει συνέχεια, συμβάλλοντας 

στην επιτυχή σύσταση ΕΟΕΣ σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, καθώς οι ανταλλαγές εμπειριών και 

καλών πρακτικών θα εμπνεύσουν νέες ιδέες 

στους εμπλεκόμενους φορείς. Από την πλευρά 

των εθνικών αρχών, κυρίως από την Ισπανία, τη 

Σλοβενία και τη Σλοβακία, αλλά και από τους 

εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Επιτροπής των Περιφερειών 

παρουσιάστηκαν οι νέες ευκαιρίες και οι 

προκλήσεις που θα διευκολύνουν την 

περιφερειακή συνεργασία μέσω των νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων της πολιτικής 

συνοχής και των αλλαγών στην κοινοτική 

νομοθεσία για τους ΕΟΕΣ. Τέλος, εκπρόσωποι 

των ΕΟΕΣ, όπως οι EUKN EGTC; Duero - Douro 

EGTC, EGTC CETC, Gate of Europe και Hollister 

Granum EGTC, υπογράμμισαν το ρόλο των ΕΟΕΣ 

στη νέα πολιτική συνοχής της ΕΕ και τις 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση έργων και 

στόχων περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

Πληροφορίες: 

http://egtc.kormany.hu/the-3rd-meeting-of-egtc-
approval-authorities 

8      

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 
 

3η Συνάντηση των αρμόδιων Εθνικών 

Αρχών για τους ΕΟΕΣ 

 

Το Ουγγρικό Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και 

Δικαιοσύνης διοργάνωσε πρόσφατα την 3η 

Συνάντηση των αρμόδιων Εθνικών Αρχών για τη 

σύσταση των ΕΟΕΣ. Το βασικό αντικείμενο της 

συνάντησης ήταν οι νέες προκλήσεις της νέας 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αλλά και 

οι ρυθμίσεις του νέου αναθεωρημένου 

Κανονισμού για τους ΕΟΕΣ. 

Κατά την εναρκτήρια ομιλία της συνάντησης, ο 

Υπουργός για τις Κοινοβουλευτικές Υποθέσεις 

του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και 

Δικαιοσύνης, κ. Bence Rétvári υποστήριξε ότι 

βασικοί παράγοντες  για την επιτυχή σύσταση 

ενός ΕΟΕΣ είναι η βούληση των όμορων δήμων να 

συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο, η 

πρόθεση των  αρμόδιων Εθνικών Αρχών να συ - 
 

 

 

 

 

 

 



 9 

To CYCLECITIES είναι ένα έργο του προγράμματος 

INTERREG IVC- Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής 

Εδαφικής Συνεργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται 

από το (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η 

ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών 

μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς και η 

δημιουργία ενός «κεφαλαίου γνώσης», το οποίο 

θα υποστηρίζει την ένταξη του ποδηλάτου στα 

αστικά προγράμματα διαχείρισης της 

κινητικότητας για τη βελτίωση των συνθηκών 

κυκλοφορίας και περιβάλλοντος των ευρωπαϊκών 

πόλεων.  

Οκτώ εταίροι από επτά κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται με κοινή 

πρωτοβουλία την προώθηση της ποδηλασίας 

στις αστικές περιοχές με απώτερο σκοπό τη 

βιώσιμη διαχείριση της κινητικότητας. Εταίροι 

είναι: ο Δήμος Πειραιά (Επικεφαλής εταίρος-

Ελλάδα), το London Borough of Merton (Ηνωμένο 

Βασίλειο), ο Δήμος της Γένοβας (Ιταλία), ο Δήμος 

Λισαβόνας (Πορτογαλία), ο Δήμος Λειψίας 

(Γερμανία), ο Δήμος του GDANSK (Πολωνία), το 

Regional Development Agency of Gorenjska, BSC 

Business Support Centre Kranj (Σλοβενία) και το 

Εργαστήριο Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ 

(Ελλάδα).   

 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα έργου: www.cyclecities.eu 

 

 

 

 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 
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Δήμος Πειραιά:  

Πώς να χτίσουμε ένα βέλτιστο 

περιβάλλον για το ποδήλατο στις Πόλεις;  

Συνδεσιμότητα και Οδική Ασφάλεια  

(INTERREG IVC- Πρόγραμμα 

Διαπεριφερειακής Εδαφικής 

Συνεργασίας)  

Πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Ιουνίου 2014 στη 

Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, με τη συμμετοχή του 

Δήμου Πειραιά, το 1ο Διεθνές Συνέδριο του έργου 

CycleCities, με θέμα: «HOW TO BUILD AN OPTIMUM 

CYCLING CITY ENVIRONMENT? CONNECTIVITY AND 

ROAD SAFETY - Πώς να χτίσουμε ένα βέλτιστο 

περιβάλλον για το ποδήλατο στις Πόλεις?  

Συνδεσιμότητα και Οδική Ασφάλεια».  

Με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομιλητών, 

παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα κύρια 

σημεία των αξόνων Συνδεσιμότητα και Οδική 

Ασφάλεια για το ποδήλατο και αναλύθηκαν 

παραδείγματα και πολιτικές από τη Σλοβενία και 

τις λοιπές χώρες της Ευρώπης, αλλά και οι 

κατευθύνσεις της ΕΕ για τη βιώσιμη κινητικότητα. 

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε το 6ο 

διαπεριφερειακό forum του έργου στο ίδιο 

αντικείμενο, με ανταλλαγή απόψεων για την 

ενεργοποίηση και την κινητοποίηση τόσο των 

Δημόσιων όσο και Ιδιωτικών φορέων, υπέρ 

πολιτικών και έργων για την προώθηση του 

ποδηλάτου στις Ευρωπαϊκές Πόλεις.  

  

 

 

 

http://www.cyclecities.eu/
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Το Επιχειρηματικό Πάρκο του Λάχτι 

 

 

Κάποτε πόλος βαριάς βιομηχανίας, το Λάχτι της 

Νότιας Φινλανδίας δέχτηκε βαρύ πλήγμα από την 

κατάρρευση της σημαντικότερης αγοράς του, της 

Σοβιετικής Ένωσης. Ένα τρίτο των ξύλινων, 

μεταλλικών και πλαστικών προϊόντων που 

κατασκευάζονταν στην πόλη προοριζόταν να 

διασχίσει τα σύνορα. Συνεπώς, όταν αυτό έλαβε 

τέλος, η πόλη αποχαιρέτησε και την ευημερία 

της. Με τη χρηματοδοτική υποστήριξη όμως του 

ΕΤΠΑ η πράσινη βιομηχανία καθαρής τεχνολογίας 

ανθεί σε μια πόλη όπου δέσποζαν τα χυτήρια κι 

οι βιομηχανίες χαρτοπολτού. Το 2000, η 

οικονομία πάλευε ακόμη να απορροφήσει τις 

μεταβολές και η ανεργία της περιφέρειας 

ανερχόταν γύρω στο 12%. Το πάρκο σήμερα 

στεγάζει περίπου 120 επιχειρήσεις, μια 

κοινοπραξία πέντε πανεπιστημίων και δημόσιων 

αναπτυξιακών οργανισμών. Πώς λοιπόν άρχισαν 

όλα; 

Ένας από τους κεντρικούς στόχους της 

αναπτυξιακής στρατηγικής της περιφέρειας ήταν 

η αύξηση και ενίσχυση της ελκυστικότητας και 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Επιστρατεύτηκαν δύο προσεγγίσεις: η ανάπτυξη 

των ΜΜΕ και του περιβάλλοντος όπου 

λειτουργούσαν, και η υποστήριξη στις νέες 

τεχνολογίες και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο 

αυτής της ιεράρχησης, το ΕΤΠΑ χρηματοδότησε 

τα περιβαλλοντικά έργα των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, και την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης μέσω 

της καινοτομίας. Η υποστήριξη ενσωμάτωσε 

ακόμη την επιδίωξη της αναβάθμισης των 

διεθνών δεσμών. 

 

 

 

Η γεωγραφία έπαιξε επίσης το ρόλο της: η λίμνη 

Βεσιγιάρβι (Vesijärvi) παρουσιάζει ερευνητικό 

ενδιαφέρον και προσελκύει στην περιοχή μέλη 

της επιστημονικής κοινότητας, ενώ το 2005 το 

Λάχτι ωφελήθηκε από την ίδρυση ενός 

περιφερειακού συστήματος καινοτομίας. Όσον 

αφορά την οικονομική ανάπτυξη, η περιφέρεια 

διέθετε σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες. Κάθε 

περιφερειακό συμβούλιο συγκεκριμενοποιούσε 

την κατανομή έργων ανά καθορισμένους τομείς-

κλειδιά, χρησιμοποιώντας το περιφερειακό 

πρόγραμμα ως κατευθυντήριο άξονα, και 

αποφάσιζε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική 

σύμφωνα με εκείνες τις παραμέτρους. Αυτό 

επέτρεπε στην Περιφέρεια Πέιγιατ Χέμε (Päijät-

Häme) να εστιάσει τις ενέργειές της στις 

πλεονεκτικές πτυχές της περιοχής. 

Το Επιστημονικό και Επιχειρηματικό Πάρκο 

βρίσκεται στην αιχμή της περιβαλλοντικής 

τεχνολογίας και λειτουργεί ως πόλος έλξης για 

την περιβαλλοντική έρευνα, την εκπαίδευση και 

τις επιχειρήσεις. Συντονίζει τον συνεργατικό 

σχηματισμό καθαρής τεχνολογίας, με κύρια πεδία 

εξειδίκευσης την ανακύκλωση, την αποδοτική 

χρήση υλικών, την ενεργειακή αποδοτικότητα και 

τον καθαρισμό του νερού. Το πάρκο κατέγραψε το 

2009 κύκλο εργασιών €7,2 εκατ., εκ των  οποίων 

περίπου €0,9 εκατ. (12%) αποτελεί 

χρηματοδότηση του  ΕΤΠΑ, €2,7 εκατ. προήλθε 

από άλλες δημόσιες πηγές (υπουργεία,  Tekes 

κλπ.) και το ΕΚΤ, €1,5 εκατ. από ιδιώτες μετόχους 

και  €2,1 εκατ. από δήμους (κυρίως την πόλη του 

Λάχτι).  

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag33/mag33_el.pdf 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Ενδυναμώνοντας τα Περιφερειακά 

Κοινοβούλια 

(Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου) 

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τα 

περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετικές 

αρμοδιότητες στο πλαίσιο του νέου συστήματος του 

ελέγχου της επικουρικότητας, επηρεάζοντας 

συνολικά 74 περιφερειακές συνελεύσεις από 8 

κράτη-μέλη της ΕΕ. 

 

 

 

Το εν θέματι συνέδριο που διοργανώνει η Επιτροπή 

των Περιφερειών αποβλέπει στην  ευαισθητοποίηση 

για το ρόλο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

τα ανωτέρω περιφερειακά όργανα. 

 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/regional-

parliaments-conference.aspx  

 

Νέα Χρηματοδοτικά Μοντέλα για τις 

Τοπικές Αρχές 

 (Παρίσι, 3-4 Ιουλίου) 

Το 4ετές διεθνές πρόγραμμα Resolutions to fund 

cities διοργανώθηκε από μια σύμπραξη δικτύων 

τοπικών αρχών για την ανάδειξη, ανάλυση, διάδοση 

και υλοποίηση οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 

 

 

 

στρατηγικών που βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητα των τοπικών 

αναπτυξιακών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, 

πραγματοποιείται συνέδριο για τα νέα 

χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν τους ΟΤΑ. 

Πληροφορίες: 

http://www.resolutionstofundcities.org/en 

 

Ενημερωτική Ημερίδα  

για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020 

   (Αθήνα, 8 Ιουλίου) 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τον 

Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας 

‘ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ’, συνδιοργανώνει στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της 

ΚΕΔΕ ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση 

των δράσεων  του  προγράμματος  στα  αρμόδια 

 

στελέχη των δήμων που έχουν ως κύριο 

αντικείμενο της εργασίας τους τον 

προγραμματισμό, τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

και τις διεθνείς συνεργασίες.  

  

Πληροφορίες: 

http://efc.ypes.gr/?page_id=30 
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Επίσης, η διάσκεψη θα αποτελέσει ευκαιρία για 

τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάδειξης 

και ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των 

διαφόρων στρατηγικών. 
 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/23rd-

meeting-coter-commission-and-conference.aspx 

 

4ο Διεθνές Συνέδριο για την Κληρονομιά 

και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(Γκιμαράες, 22-25 Ιουλίου) 

 

Οι σχέσεις ανάμεσα στην κληρονομιά και το 

πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί το 

επίκεντρο του εν θέματι διεθνούς συνεδρίου.  Η 

 

έννοια της κληρονομιάς δεν αφορά 

αποκλειστικά τον πολιτιστικό τομέα αλλά 

συνδέεται με το εμπόριο, τις επιχειρήσεις, την 

πολιτική και τη διασκέδαση. 

Πληροφορίες: 

http://heritage2014.greenlines-

institute.org/h2014website/conference_scope.html 

 

 

Έξυπνες Πόλεις, Έξυπνη Ευρώπη 

(Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου) 
 

Το ειδικό διεθνές συμπόσιο θα αξιολογήσει τις 

προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη δημιουργία 

έξυπνων πόλεων για βελτιωμένες και βιώσιμες 

δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες.  

 

 

 

Το συμπόσιο θα διερευνήσει την ανάγκη για 

ευέλικτες εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα αλλά και μεταξύ διαφόρων 

βιομηχανιών όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι 

ενεργειακοί πάροχοι και οι βιοτεχνίες για τη 

βελτίωση της κινητικότητας, της ενεργειακής 

κατανάλωσης, της διακυβέρνησης και της 

κοινωνικής συνοχής στις ευρωπαϊκές πόλεις. 

  

Πληροφορίες: 

http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/EG0

9-PPE2 

Διάσκεψη της Επιτροπής COTER της 

Επιτροπής των Περιφερειών 

«EUSAIR -Στρατηγική για τη 

μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου» 

(Φαμπριάνο, 10-11 Ιουλίου) 

 

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές 

προτίθενται να συμβάλλουν με διαρθρωμένο 

τρόπο στη χάραξη και στην εφαρμογή της 

στρατηγικής. Η συζήτηση θα αποτελέσει ευκαιρία 

να συζητήσουν σχέδια, εργαλεία και μέσα 

χρηματοδότησης της στρατηγικής, καθώς και 

θέματα διακυβέρνησης και εφαρμογής. 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Συνεργασία όλων για μια νέα 

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου: Η 

Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά 

Με την πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής καθορίστηκαν οι ανάγκες και οι 

δυνατότητες για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη στην περιοχή της 

Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους. 

Παρέχεται με αυτόν τον τρόπο ένα πλαίσιο για 

μια συνεκτική μακροπεριφερειακή στρατηγική 

και ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση 

των σχετικών προκλήσεων και ευκαιριών μέσω 

της συνεργασίας των συμμετεχουσών χωρών. 

Πρόκειται για μια λειτουργική περιοχή που 

περιλαμβάνει κυρίως τη λεκάνη της Αδριατικής 

θάλασσας και του Ιονίου πελάγους. Καλύπτει 

επίσης σημαντική χερσαία επιφάνεια και 

αντιμετωπίζει τις θαλάσσιες, παράκτιες και 

χερσαίες περιοχές ως διασυνδεδεμένα 

συστήματα.  

 

 

Με την εντατικοποίηση της διακίνησης 

εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων 

λόγω της ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ και με 

την προοπτική της προσχώρησης  στην  ΕΕ  και 

άλλων χωρών της περιφέρειας, οι χερσαίες 

συνδέσεις των λιμένων διαδραματίζουν 

εξέχοντα ρόλο. 
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Η προσοχή που αποδίδεται στις διασυνδέσεις 

ξηράς-θάλασσας τονίζει επίσης τις επιπτώσεις 

που έχουν οι μη βιώσιμες χερσαίες 

δραστηριότητες στις παράκτιες ζώνες και στα 

θαλάσσια οικοσυστήματα. 

 

Πληροφορίες: 

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

at_ionian/pdf/com_357_el.pdf 

 

Διορθωτικός προϋπολογισμός υπέρ της 

έρευνας, της εκπαίδευσης, της στήριξης 

των επιχειρήσεων και της πολιτικής 

συνοχής 

Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση κατά 4,738 

δισ. ευρώ των πιστώσεων πληρωμών του 2014 

για να καλυφθούν νομικές υποχρεώσεις στην 

έρευνα και την καινοτομία, την εκπαίδευση    και 

  

τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν υψηλότερες 

αξιώσεις επιστροφών από τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, καθώς και η 

δύσκολη κατάσταση στην Ουκρανία. Η Επιτροπή 

προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα περιθώρια 

των μη διατεθέντων πόρων από το ανώτατο 

όριο πληρωμών και να εφαρμοστεί ο ειδικός 

μηχανισμός, γνωστός ως περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες.  

Ωστόσο, το καθαρό κόστος για τα κράτη μέλη θα 

είναι σημαντικά χαμηλότερο, 2,165 δισ. ευρώ, 

ενώ η Επιτροπή θα εισπράξει πάνω από 1,5 δισ. 
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οι εργασίες της 6ης ευρωπαϊκής διάσκεψης των 

περιφερειών και των πόλεων που 

πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην 

Αθήνα και ο Χάρτης για την Πολυεπίπεδη 

Διακυβέρνηση στην Ευρώπη, συνοδευόμενος από 

βέλτιστες πρακτικές. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/news/regions-and-cities-

of-europe/Pages/newsletter-87.aspx 

 

Ανοίγει από το 2015 η στήριξη 

προώθησης των οίνων στην εσωτερική 

αγορά 

Από την 1η Δεκεμβρίου 2015 ο οίνος θα είναι 

επιλέξιμος, όπως και άλλα ευρωπαϊκά γεωργικά 

προϊόντα, στις άμεσες στηρίξεις για την 

προώθησή του στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο των 

εθνικών ενισχύσεων ενσωματώθηκε στην Κοινή 

Γεωργική Πολιτική και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει τα 

προγράμματα για την προώθηση των γεωργικών 

προϊόντων στην Ευρώπη και Τρίτες Χώρες (αριθ. 

3/2008), περιλαμβανομένου ενός νέου μέτρου 

για τους οίνους. 
 

ευρώ ως πρόσθετα έσοδα, κυρίως από πρόστιμα 

στον τομέα του ανταγωνισμού καθώς και πάνω 

από 1 δισ. από την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού 2013.Το σχέδιο διορθωτικού 

προϋπολογισμού αριθ. 3 εξετάζει την ανάγκη 

για συμπληρωματικές πληρωμές για τα 

προγράμματα της ΕΕ που έχουν ενισχυθεί για να 

στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη της 

Ευρώπης, την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

δηλαδή: τα προγράμματα Ορίζοντας 2020 

(έρευνα), Πρωτοβουλία για την απασχόληση των 

νέων, Erasmus+ (εκπαίδευση), COSME (στήριξη 

των επιχειρήσεων).  

 

Επίσης, θεσπίστηκαν ορισμένες νομοθετικές 

πράξεις μετά την έγκριση του προϋπολογισμού 

2014 και απαιτούν περισσότερες πιστώσεις 

πληρωμών. Τέλος, ορισμένα άλλα προγράμματα 

απαιτούν αύξηση των κονδυλίων για να 

καλύψουν τις απαιτήσεις του προηγούμενου 

έτους. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/budget/news/article_en.cfm?i

d=201406181159 

20 χρόνια Επιτροπή των Περιφερειών 

 

Με κεντρικό θέμα την επέτειο των 20 ετών από 

τη σύσταση της Επιτροπής των Περιφερειών 

δημοσιεύθηκε πρόσφατα το διμηνιαίο περιοδικό 

Regions & Cities of Europe της Επιτροπής των 

Περιφερειών. Εκτός από τις παρεμβάσεις 

αξιωματούχων της ΕτΠ σχετικά με το μελλοντικό 

ρόλο του οργάνου, μεταξύ των θεμάτων που 

αναπτύσσονται στο τρέχον τεύχος είναι  και  οι 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι "οι 

πράξεις που χρηματοδοτούνται μπορούν να 

λάβουν τη μορφή δημοσίων σχέσεων ή 

προωθητικών ή διαφημιστικών εκστρατειών, 

ιδίως όσον αφορά την ποιότητα , την ασφάλεια 

και την υγιεινή των τροφίμων και μπορεί επίσης 

να καλύπτουν τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και 

εκθέσεις, εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με το 

σύστημα της ΕΕ ως προς την εφαρμογή των 

μέτρων για το σύστημα των οίνων ποιότητας 

που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές". 

Στην πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

χρηματοδοτήσει έως και το 70% των 

εκστρατειών στην εγχώρια αγορά (μέχρι και 80% 

σε Τρίτες Χώρες), ενώ το υπόλοιπο  θα 

επιβαρύνει τις διεπαγγελματικές και 

επαγγελματικές οργανώσεις. 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/ind

ex_en.htm 

 

Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκών Δικτύων 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για 

την Ενεργειακή Ασφάλεια 
 

«Οι τοπικές δράσεις αποτελούν το κλειδί για την 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια». Με τον τίτλο 

αυτό 6 ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων (Climate 

Alliance, Energy Cities, EUROCITIES, FEDARENE, 

ICLEI και CEMR) συνυπόγραψαν κοινή  δήλωση 

 
 

με την οποία δεσμεύονται να υλοποιήσουν πέντε 

στρατηγικές δράσεις για την υποστήριξη των 

πόλεων και περιφερειών τους, συμβάλλοντας 

στην ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ. Η κοινή 

δήλωση καλωσορίζει την εν θέματι Στρατηγική 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε 

τον περασμένο Μάιο, καθώς αναγνωρίζει ότι το 

Σύμφωνο των Δημάρχων ως βασική δράση της 

στρατηγικής και συστήνει στα κράτη-μέλη να 

υποστηρίξουν την άμεση υλοποίηση των Σχεδίων 

Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια που 

υποβάλλονται από τους ευρωπαϊκούς δήμους, οι 

οποίοι συμμετέχουν στο Σύμφωνο. Σε αυτό το 

πλαίσιο, τα 6 δίκτυα δεσμεύονται: 

 Να ξεκινήσουν εκστρατεία ενημέρωσης 

στις πόλεις και τις περιφέρειες 

προκειμένου να αναλάβουν άμεση δράση 

για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Να υποστηρίξουν τις τοπικές κοινότητες 

μέσω παραδειγμάτων και προτάσεων για 

αειφόρες ενεργειακές δράσεις. 

 

 

 

 Στη διάχυση των αποτελεσμάτων μεσο-

μακροπρόθεσμων δράσεων που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του Συμφώνου 

των Δημάρχων. 

 Στην ενίσχυση των σχέσεων με 

ευρωπαϊκά όργανα και των εθνικών 

κυβερνήσεων για την επιτάχυνση της 

υλοποίησης των σχεδίων δράσης. 

 Στην υποστήριξη πρωτοβουλιών και 

πολιτικών που ενισχύουν τις τοπικές και 

περιφερειακές δυνατότητες για δράση. 

Πληροφορίες:  
http://www.ccre.org/en/actualites/view/2887 
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Θεματικό Δίκτυο για την Καινοτομία σε 

φιλικά προς την Τρίτη Ηλικία 

περιβάλλοντα 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο αριθμός 

των Ευρωπαίων πάνω από 65 ετών θα 

αντιπροσωπεύει το 29,5% του συνολικού 

πληθυσμού μέχρι το 2060. Επίσης, υπολογίζεται 

ότι το 12% του ευρωπαϊκού πληθυσμού θα 

περιλαμβάνει κατοίκους άνω των 80 ετών. Αυτές 

οι τάσεις αποτελούν μια πρόκληση για τις 

τοπικές και περιφερειακές αρχές αφού θα 

πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες 

ανάγκες ενός γηρασκόμενου πληθυσμού στους 

τομείς της στέγασης, των μεταφορών και των 

νέων τεχνολογιών.  

Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να 

ειδωθούν ως ευκαιρίες για καινοτόμες λύσεις 

και δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό 

επίπεδο. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η 

Στοκχόλμη, η οποία, στο πλαίσιο των «ipad 

Cafès» διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης των 

ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες για να 

εξοικειώνονται με όλες τις τελευταίες εξελίξεις 

στις επικοινωνίες ώστε να κοινωνικοποιούνται 

με μεγαλύτερη ευχέρεια. Μια πιο οργανωμένη 

έκφραση αυτών των προσπαθειών προσαρμογής 

των ΟΤΑ στα νέα δημογραφικά δεδομένα 

αποτελεί το  θεματικό δίκτυο AFE-INNOVNET για 

καινοτόμες λύσεις σε φιλικά προς τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας περιβάλλοντα. 
 

 

 
 

 
 

Πρόκειται για μια σύμπραξη 29 δήμων και 

περιφερειών, οργανώσεων της κοινωνίας 

πολιτών και ερευνητικών κέντρων Η συμμετοχή 

ενός φορέα σε αυτό το δίκτυο, δίνει την ευκαιρία 

να επωφεληθεί από τα εξής: 

 Την αξιοποίηση εργαλείων που 

παρέχονται από το δίκτυο για τη 

δημιουργία φιλικών προς τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας περιβαλλόντων. 

 Την ανταλλαγή καλών πρακτικών στα 

πεδία των ΤΠΕ, έργων και πολιτικών. 

 Την πληροφόρηση για τις χρηματοδοτικές 

δυνατότητες και την αναζήτηση των 

κατάλληλων εταίρων για μελλοντικά έργα 

και πρωτοβουλίες. 

 Την πρόσβαση σε μεθοδολογίες και 

δείκτες για την αξιολόγηση της 

κοινωνικο-οικονομικής απήχησης των 

πρωτοβουλιών. 

 Τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του δικτύου. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.afeinnovnet.eu/ 

 

 

 

http://ccre.org/en/bibliotheques/getFile/5f9ef3fdd8c8228d4cecafc59615134e09ae6dd9
http://ccre.org/en/bibliotheques/getFile/5f9ef3fdd8c8228d4cecafc59615134e09ae6dd9
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Η Λουμπλιάνα Πράσινη Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης για το 2016 

 

Η Λιουμπλιάνα επιλέχθηκε ως η Πράσινη 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2016 σε ειδική 

τελετή στην Κοπεγχάγη στις 24 Ιουνίου τ.ε. Η 

σλοβενική πρωτεύουσα επικράτησε έναντι των 

πόλεων Essen, Όσλο, Nijmegen και Umea.  

 

 

 

Ο τίτλος απονέμεται κάθε χρόνο σε πόλεις που 

παρουσιάζουν ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης 

για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.  

 

 

Οι πόλεις που θα κερδίσουν το βραβείο πρέπει 

να είναι σε θέση να επιδείξουν ισχυρό ιστορικό 

υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων, δέσμευση 

για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την 

προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 

καθώς και την ικανότητα να λειτουργήσει ως 

πρότυπο για άλλες πόλεις για τον τίτλο. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreenca

pital/ljubljana-wins-european-green-capital-

award-2016/index.html 

 

 

Πρακτικοί Οδηγοί της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) 

 

Η πολιτική της ΕΕ για την Ολοκληρωμένη Χωρική 

Ανάπτυξη καλείται, στο πλαίσιο της νέας 

προγραμματικής περιόδου, να αντιμετωπίσει 

συγκροτημένα τις ιδιαίτερες προκλήσεις στο 

χωρικό επίπεδο, να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από 

το ΕΣΠΑ σε χωρικό επίπεδο και να προωθήσει την 

αποδοτική εφαρμογή των νέων χρηματοδοτικών 

εργαλείων. Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων αποτελεί ένα από αυτά τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία και ίσως το 

σημαντικότερο.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά ότι το εν λόγω 

εργαλείο θα διευκολύνει την υλοποίηση 

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την επίτευξη 

σε τοπικό επίπεδο των 11 θεματικών στόχων της 

Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και προς αυτήν την 

κατεύθυνση δημοσίευσε δύο χρηστικούς οδηγούς 

που  προορίζονται να διευκολύνουν, αφενός, τις 

διαχειριστικές αρχές κατά το σχεδιασμό των νέων 

επιχειρησιακών προγραμμάτων, και αφετέρου, τις 

ενδιαφερόμενες πόλεις και τις κοινωνικές 

οργανώσεις που επιθυμούν να διερευνήσουν τη 

συμμετοχή τους σε μια τέτοια πρωτοβουλία.  

 

Πληροφορίες:  

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

er/informat/2014/guidance_community_local_develo

pment.pdf 

& 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgen
er/informat/2014/guidance_clld_local_actors.pdf 
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Απονομή Βραβείων για την 

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική 

Περιφέρεια 2015 

 

Η Λισαβόνα, η Βαλένθια και η Β. Ιρλανδία 

αναδείχθηκαν νικήτριες των βραβείων για την 

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2015.  Οι 

στρατηγικές τους για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και τη διάδοση της 

καινοτομίας μεταξύ των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων έπεισαν την κριτική επιτροπή, η 

οποία αποτελείτο από εκπροσώπους των 

οργάνων της ΕΕ και της επιχειρηματικής 

κοινότητας. 

Η «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» είναι 

ένα πρόγραμμα σκοπός του οποίου είναι η 

ανάδειξη και επιβράβευση των περιφερειών της 

ΕΕ που εφαρμόζουν εξαιρετικές και ρηξικέλευθες 

πολιτικές στον τομέα της επιχειρηματικότητας, 

ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής 

τους επιφάνειας και των λοιπών δυνατοτήτων 

τους. Στις περιφέρειες με τον πλέον πειστικό, 

διορατικό και υποσχόμενο σχεδιασμό 

απονέμεται για μια συγκεκριμένη χρονιά το 

σήμα της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής 

Περιφέρειας» (EEΠ). 

Το σήμα αυτό καθιερώθηκε σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από 

οργανώσεις επιπέδου ΕΕ, όπως οι UEAPME, 

Eurochambres και Social Economy Europe.  Στην 

πρωτοβουλία μπορεί  να συμμετάσχει κάθε 

οργάνωση που επιθυμεί να συμβάλλει στους 

στόχους του προγράμματος. 
 

Η υλοποίηση των σχετικών μέτρων τελεί υπό την 

εποπτεία  της εξεταστικής επιτροπής της EEΠ. 

 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/european-

entrepreneurial-region-award-winner.aspx 

 

Η Πολιτισμική Διπλωματία της Ε.Ε. 

χρειάζεται νέα ώθηση, σύμφωνα με 

έκθεση της Επιτροπής 

 

Η E.E. και τα κράτη μέλη της έχουν να κερδίσουν 

πολλά, αξιοποιώντας την «ήπια δύναμή» της 

πολιτισμικής διπλωματίας, καθώς θα 

αποκομίσουν οφέλη για την οικονομία χάρη στη 

διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά των 

ευρωπαϊκών κλάδων του πολιτισμού και της 

δημιουργίας, την ενίσχυση της πολιτιστικής 

πολυμορφίας και τη μεγαλύτερη εξάπλωση των 

ευρωπαϊκών αξιών.  

 

 

 

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν πρωτοβουλίας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δημοσιεύτηκε 

στις 10 Ιουνίου τ.ε. 

 

Πληροφορίες: 

http://cultureinexternalrelations.eu/report-
publication/ 
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Διεθνή Θέματα  

 

Διπλωματία Πόλεων  

και Παγκόσμιες Πόλεις 
 

Ο Δήμος της Τεχεράνης φιλοξένησε 

πρόσφατα συνέδριο με τίτλο Παγκόσμια 

Πόλη: Ο ρόλος της Στρατηγικής 

Επικοινωνίας και της Διπλωματίας των 

Πόλεων για την Κοινωνική Ανάπτυξη. 

Επικοινωνιολόγοι και στελέχη δήμων 

συζήτησαν για τον ιδανικό οδικό χάρτη ώστε 

να γίνει η Τεχεράνη Παγκόσμια Πόλη, 

αξιοποιώντας την τεράστια πολιτιστική 

πολυμορφία της.  

 

 
 

Σε αυτό το πλαίσιο υπογραμμίστηκε η 

ανάγκη της ενδυνάμωσης των σχέσεων των 

στελεχών του δήμου με διεθνή ιδρύματα και 

αστικές ΜΚΟ με σκοπό την αναβάθμιση της 

παρουσίας και του κύρους της πόλης των 12 

εκατ. κατοίκων. Επίσης, τέθηκαν ως βασική 

προτεραιότητα οι ανταλλαγές μεταξύ 

πόλεων, η βούληση για μάθηση και 

εκπόνηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 

για σχεδιασμό, διαχείριση και αειφορία.  

 

Πληροφορίες:  

http://www.metropolis.org/news/metropolis-
and-municipality-tehran- 

Διεθνές Βραβείο για Αειφόρες Κοινότητες 
 

Στην πόλη Suzhou που βρίσκεται στην ανατολική 

Κίνα  απονεμήθηκε το διεθνές βραβείο Lee Kuan 

Yew World City Prize με το οποίο αναγνωρίζονται 

οι προσπάθειες των αστικών κέντρων για τη 

δημιουργία βιώσιμων και αειφόρων κοινοτήτων. 

 

 

Το βραβείο φέρει το όνομα του πρώτου 

πρωθυπουργού της Σιγκαπούρης και συνοδεύεται 

από μετάλλιο και ένα χρηματικό έπαθλο 300 

χιλιάδων δολαρίων. Η κινεζική πόλη διακρίθηκε 

για  τη στρατηγική του αστικού σχεδιασμού της 

που εξισορρόπησε τις οικονομικές και κοινωνικές 

ανάγκες των κατοίκων της με τη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της. Αξιοποιώντας την 

εμπειρία της Σιγκαπούρης, σε πρώτη φάση 

σχεδίασε την ανάπλαση του βιομηχανικού της 

κέντρου. Στη συνέχεια, προώθησε επιτυχώς τη 

μετάβαση από μια αγροτική οικονομία σε μια 

καινοτόμα οικονομία προσανατολισμένη στις 

υπηρεσίες. Παράλληλα, αναγνώρισε τη σημασία 

της πολιτιστικής κληρονομιάς στην παλιά πόλη, 

δημιουργώντας  ένα νέο επιχειρηματικό 

διαμέρισμα, ένα κέντρο μικτών χρήσεων γης για 

την ικανοποίηση των αναγκών και των πιέσεων 

για αστική επέκταση που αναμένεται να ασκηθούν 

στη διάρκεια του 21ου αιώνα. 

Πληροφορίες:  

http://www.leekuanyewworldcityprize.com.sg/laurea
te_suzhou.htm 
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 Οι διατάξεις περί διαρροής άνθρακα 

του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών 

(ΣΕΕ) μετά το 2020 

 

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) 

συστήθηκε το 2005 για να προωθήσει τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με 

αποδοτικό τρόπο. Περισσότερο από το ήμισυ 

των εκπομπών που καλύπτονται από το EU ETS 

της ΕΕ προέρχονται από την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, με τη βιομηχανία να 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του 

υπολοίπου. Διαρροή άνθρακα είναι ο όρος που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

κατάσταση που μπορεί να προκύψει, εάν, για 

λόγους κόστους που συνδέονται με πολιτικές για 

το κλίμα, ορισμένες επιχειρήσεις πρόκειται να 

μεταφέρουν την παραγωγή σε άλλες χώρες που 

λαμβάνουν λιγότερο αυστηρά (ή καθόλου) μέτρα 

για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και 

αν αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των παγκόσμιων 

εκπομπών.  

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς είναι να συλλέξει 

απόψεις για ένα σύστημα με το οποίο θα 

αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα μετά το 2020 

για τους τομείς που καλύπτονται από το EU ETS.  

Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης των 

ενδιαφερομένων μερών θα τροφοδοτήσουν 

περαιτέρω εργασίες σχετικά με το πλαίσιο της 

ενεργειακής πολιτικής το 2030 για το κλίμα όσον 

αφορά τον προσδιορισμό των μετά το 2020  

κανόνων για την ελεύθερη διάθεση και διαρροή 

άνθρακα στο EU ETS. Επιπλέον, ειδικές 

συναντήσεις των ενδιαφερομένων θα 

πραγματοποιηθούν το 2014 για πιο στοχευμένες 

συζητήσεις. 

 

 

Προθεσμία: 31 Ιουνίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0

023_en.htm 

 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων 

προστασίας των παιδιών  

 

Το 2012 και το 2013 το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για 

τα δικαιώματα του παιδιού εξέτασε το ρόλο των 

ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας του 

παιδιού σε ολόκληρο το εύρος των συνθηκών 

που αντιμετωπίζουν τα παιδιά προκειμένου να 

εκπονηθεί  ευρωπαϊκή καθοδήγηση για το πού 

και πότε η ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη-

μέλη της. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να 

εκφρασθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς για 

το σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων 

προστασίας του παιδιού. 

 

Προθεσμία: 3 Ιουλίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundament
al-rights/opinion/140402_en.htm 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Territorial Cohesion in Rural Europe: The 

Relational Turn in Rural Development 

(Regions and Cities)  
 

 

 

Σελ.278 

A. Copus, P. de Lima 

Εκδ. Routledge, Σεπτέμβριος 2014 (υπό έκδοση) 

 

Το ανωτέρω έργο περιγράφει τις αλλαγές στην 

οικονομία, στα κοινωνικά χαρακτηριστικά, στον 

τρόπο ζωής και στις διεθνείς σχέσεις των 

αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. Αυτό 

συνεπάγεται την ανάγκη ανανοηματοδότησης του 

τρόπου κατανόησης των αγροτικών κοινοτήτων 

και του αναπτυξιακού δυναμικού τους. Οι 

διαρθρωτικές αλλαγές των αγροτικών περιοχών 

και της εξελισσόμενης γεωγραφίας τους 

αναπαρίστανται μέσα από περιφερειακές 

τυπολογίες και την έννοια της Νεάς Αγροτικής 

Οικονομίας. Στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι η 

αγροτική/περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να 

ακολουθήσει τις εδαφικές προσεγγίσεις και το Νέο 

Αγροτικό Παράδειγμα στη βάση των αρχών της 

Αγροτικής Πολιτικής Συνοχής. 
 

Multilevel Environmental Governance: 

Managing Water and Climate Change in 

Europe and North America 

 

 

ΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Σελ.296 

I. Weibust, J. Meadowcroft (επιμ.) 

Εκδ. Edward Elgar Pub, 31 Μαΐου2014  

 

Η βιβλιογραφία για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 

έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία 

χρόνια. Οι συγγραφείς του εν λόγω βιβλίου 

εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης προσεγγίζουν τα 

θέματα της κλιματικής αλλαγής και των υδάτινων 

πόρων. Υιοθετώντας μια συγκριτική προσέγγιση, οι 

συγγραφείς αναδεικνύουν τις συνέπειες της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στο περιβάλλον και 

συγκεντρώνουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες σε 

επίπεδο δημόσιας πολιτικής σε αυτόν τον τομέα 

από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, τον Καναδά και την Αυστραλία. 
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εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την   
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κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  
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