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� Βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ 

2012 

� Επιδοτήσει̋ δράσεων για τη 

νεολαία, τον πολιτισµό και τι̋ 

οργανώσει̋ τη̋ κοινωνία̋ 

πολιτών 

� Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα 

2014 

� Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών 

και ∆ήµων 2011 (Open Days) 
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Περιφερειών τη̋ Ευρώπη̋ 

� Πολιτιστικέ̋ Πρωτεύουσε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ για το 2016    

� Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 
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Ε λλη ν ικ ή

1. Βραβεί1. Βραβεί1. Βραβεί1. Βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ ο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ ο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ ο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2012Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2012Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2012Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2012    

 

Το «Βραβείο πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋/Europa Nostra» θεσµοθετήθηκε το 2002 από 

κοινού από την Ευρωπἀκή Επιτροπή και την Europa 

Nostra, µε σκοπό την προβολή σηµαντικών 

πρωτοβουλιών στον τοµέα τη̋ ευρωπἀκή̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ που καλύπτουν ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων: αναπαλαίωση κτιρίων και 

προσαρµογή του̋ σε νέε̋ χρήσει̋, αναβάθµιση αστικού 

και αγροτικού τοπίου, επεξήγηση των αρχαιολογικών 

χώρων και µέριµνα για συλλογέ̋ έργων τέχνη̋. 

Απονέµονται επίση̋ βραβεία για έργα στον τοµέα τη̋ 

έρευνα̋, τη̋ εκπαίδευση̋ και για έργα 

ευαισθητοποίηση̋, που σχετίζονται µε την πολιτιστική 

κληρονοµιά, καθώ̋ και για ειδικέ̋ υπηρεσίε̋ για τη 

διαφύλαξη τη̋ κληρονοµιά̋ από φυσικά πρόσωπα ή 

οργανώσει̋.  

 



∆ικαίωµα συµµετοχή̋ έχουν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί 

φορεί̋ από όλε̋ τι̋ ευρωπἀκέ̋ χώρε̋, ωστόσο, 

µόνον εκείνοι (µεταξύ των οποίων και οι τοπικέ̋ 

αρχέ̋) από τι̋ επιλέξιµε̋ χώρε̋ (µεταξύ των 

οποίων είναι και η χώρα µα̋) που συµµετέχουν στο 

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋» µπορούν να 

διεκδικήσουν το χρηµατικό βραβείο. 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων 

περιλαµβάνουν: αριστεία στην εκτέλεση τόσο των 

εργασιών όσο και κατά τη διεξαγωγή 

προκαταρκτική̋ έρευνα̋, καθώ̋ και σεβασµό προ̋ 

την καλλιτεχνική, πολιτιστική και κοινωνική αξία, 

αυθεντικότητα και ακεραιότητα. Ιδιαίτερη προσοχή 

θα δοθεί, επίση̋, στην αειφορία, στην ερµηνεία και 

παρουσίαση, στο εκπαιδευτικό έργο, στη 

χρηµατοδότηση και στη διαχείριση, καθώ̋ και στην 

κοινωνική ευθύνη. Οι συµµετοχέ̋ µπορούν να είναι 

από τοπικό έω̋ διεθνέ̋ επίπεδο και θα πρέπει να 

εµφανίζουν ένα εξαιρετικό επίπεδο έργου σε 

ευρωπἀκό πλαίσιο.  

Προθεσµία: 1 Προθεσµία: 1 Προθεσµία: 1 Προθεσµία: 1 OOOOκτωβρίου 2011κτωβρίου 2011κτωβρίου 2011κτωβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

Yπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr/ 
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Σε αυτό το πλαίσιο δηµοσιεύτηκε πρόσφατα 

πρόσκληση υποβολή̋ υποψηφιοτήτων για το 

βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ - Europa Nostra 

Awards - για το έτο̋ 2012. Το βραβείο του 2012 

αποσκοπεί στη βράβευση επιτυχηµένων σχεδίων 

αποκατάσταση̋ και προώθηση̋ τη̋ ευρωπἀκή̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋. Έω̋ έξι βραβεία των 

10.000 EUR θα απονεµηθούν σε επιτυχή σχέδια 

στι̋ ακόλουθε̋ κατηγορίε̋: α) συντήρηση, β) 

έρευνα, γ) ειδικέ̋ υπηρεσίε̋ από ιδιώτε̋-

χορηγού̋ ή πολιτιστικού̋ οργανισµού̋, δ) 

εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. 

Παράλληλα θα απονεµηθούν µη χρηµατικοί 

έπαινοι σε άλλα 25 επιτυχηµένα σχέδια. 

 

Σκοπό̋ των βραβείων είναι η προώθηση προτύπων 

και δεξιοτήτων υψηλή̋ ποιότητα̋ στην πρακτική 

τη̋ διαφύλαξη̋ καθώ̋ και η ενθάρρυνση των 

διασυνοριακών ανταλλαγών στον τοµέα τη̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋. Λειτουργώντα̋ ω̋ 

παράδειγµα, το βραβείο αποσκοπεί επίση̋ να 

ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειε̋ και έργα 

σχετικά µε την πολιτιστική κληρονοµιά σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.    

Τα βραβεία χρηµατοδοτούνται µέσω του 

προγράµµατο̋ τη̋ ΕΕ «Πολιτισµό̋», το οποίο 

αποσκοπεί στην προώθηση τη̋ διασυνοριακή̋ 

κινητικότητα̋ των εργαζοµένων στον τοµέα του 

πολιτισµού� στην ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋ 

κυκλοφορία̋ των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

έργων και πρὀόντων, και στην ανάπτυξη του 

διαπολιτισµικού διαλόγου. 

 



2. Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: 2. Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: 2. Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: 2. Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: 

Επιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέωνΕπιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέωνΕπιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέωνΕπιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέων    

 

Το Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋ είναι µια 

πρωτοβουλία του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ που 

ξεκίνησε το 1972 και παρέχει οικονοµική 

υποστήριξη σε ευρωπἀκέ̋ δράσει̋ τη̋ νεολαία̋. 

Από την ηµεροµηνία τη̋ σύστασή̋ του, 300.000 

νέοι, ηλικία̋ µεταξύ 15 και 30 ετών, προερχόµενοι 

κυρίω̋ από κράτη-µέλη του οργανισµού, έχουν 

συµµετάσχει σε επιδοτούµενε̋ δράσει̋ του 

Ιδρύµατο̋. Σκοπό̋ των υποστηριζόµενων 

δραστηριοτήτων είναι η προώθηση τη̋ ειρήνη̋, 

τη̋ αµοιβαία̋ κατανόηση̋ και τη̋ συνεργασία̋ 

στο πνεύµα σεβασµού των θεµελιωδών αξιών του 

Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋, δηλαδή των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη̋ δηµοκρατία̋, τη̋ 

ανοχή̋ και τη̋ αλληλεγγύη̋.   

Οι επιδοτούµενε̋ δράσει̋ ταξινοµούνται σε 

τέσσερι̋ κατηγορίε̋: 

-διεθνεί̋ συναντήσει̋ επικεφαλή̋ οργανώσεων 

νεολαία̋ (κατηγορία Α)˙ 

-δραστηριότητε̋ νεολαία̋, πέραν των 

συναντήσεων (κατηγορία Β)˙ 

-υποστήριξη διοικητική̋ διαχείριση̋ διεθνών µη 

κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων νεολαία̋ 

(κατηγορία Γ)˙ 

-πιλοτικά σχέδια (κατηγορία ∆). 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξιµοι φορεί̋ των ανωτέρω 

επιχορηγούµενων δράσεων είναι κυρίω̋ µη 

κυβερνητικέ̋ οργανώσει̋ ή δίκτυα νεολαία̋. 

Στην τρέχουσα περίοδο, επιδοτούνται δράσει̋ 

που υπάγονται στι̋ κατηγορίε̋ Α και Β, καθώ̋ 

και δράσει̋ που υλοποιούνται σε συνεργασία 

Ευρωπἀκά Κέντρα Νεολαία̋. Βασική 

πρὁπόθεση για την επιλεξιµότητα του φορέα 

είναι η δικτύωσή του σε τουλάχιστον τρία (για 

την Κατηγορία Β) και επτά (για την Κατηγορία Α)  

κράτη-µέλη του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋. 

    

Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2011    

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

European Youth Foundation 

Directorate of Youth and Sport 

Council of Europe  

30 rue Pierre de Coubertin  

F-67000 Strasbourg  

Tηλ: +33 3 88 41 20 19  

Φαξ: +33 3 90 21 49 64  

Ε-mail:  eyf@coe.int  

Ιστοσελίδα:  http://www.eyf.coe.int/fej/    
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Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋ 

(διάρκεια̋ από τρία έω̋ πέντε έτη) 

Στόχο̋ του εν λόγω µέτρου είναι να καλλιεργήσει 

πολυετεί̋, διακρατικού̋ δεσµού̋, ενθαρρύνοντα̋ 

έξι (6) τουλάχιστον πολιτιστικού̋ φορεί̋ από έξι 

(6) τουλάχιστον επιλέξιµε̋ χώρε̋ να 

συνεργαστούν σε τοµεακό και διατοµεακό επίπεδο 

προκειµένου να αναπτύξουν κοινέ̋  

πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋ για διάστηµα τριών 

έω̋ πέντε ετών. ∆ιατίθενται κονδύλια ύψου̋ από 

200.000 EUR έω̋ 500.000 EUR ανά έτο̋, αλλά η 

κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

50% του συνολικού επιλέξιµου κόστου̋. Η 

χρηµατοδότηση επιδιώκει να υποβοηθήσει την 

έναρξη ή να επεκτείνει την γεωγραφική εµβέλεια 

του κάθε σχεδίου και να το καταστήσει βιώσιµο 

και µετά το πέρα̋ τη̋ περιόδου χρηµατοδότηση̋. 

 

Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋ (διάρκεια̋ έω̋ 

24 µήνε̋) 

 

Το δεύτερο µέτρο αφορά δράσει̋ στι̋ οποίε̋ 

συµµετέχουν τρει̋ τουλάχιστον πολιτιστικοί 

φορεί̋, συνεργαζόµενοι σε τοµεακό και 

διατοµεακό επίπεδο, από τρει̋ τουλάχιστον 

επιλέξιµε̋ χώρε̋ για µέγιστο διάστηµα δύο 

ετών. Ιδιαίτερο βάρο̋ δίδεται σε δράσει̋ που 

προωθούν µέσα µακροπρόθεσµη̋ συνεργασία̋. 

∆ιατίθενται κονδύλια ύψου̋ από 50 000 EUR έω̋ 

200 000 EUR, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου 

κόστου̋. 

3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 

2007200720072007----2013»2013»2013»2013»    

 

Το Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 2007-2013» 

επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο 

οποίο̋ είναι κοινό̋ για του̋ ευρωπαίου̋ και 

βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, 

µέσω τη̋ ανάπτυξη̋ συνεργατικών 

δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών 

παραγόντων από τι̋ χώρε̋ που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη 

δηµιουργία ευρωπἀκή̋ ιθαγένεια̋. 

 

Το Πρόγραµµα έχει τρει̋ ειδικού̋ στόχου̋: 

 

- ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋ κινητικότητα̋ των 

εργαζοµένων στον τοµέα του πολιτισµού˙ 

- ενίσχυση τη̋ διακρατική̋ κυκλοφορία̋ των 

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και 

πρὀόντων˙ 

- ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου. 

 

Kατά την τρέχουσα περίοδο, οι ενδιαφερόµενοι 

φορεί̋ καλούνται να υποβάλλουν αιτήσει̋ για τι̋ 

κάτωθι δραστηριότητε̋: 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   
  10/2011  10/2011  10/2011  10/2011                        Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11116666                            

4444                        



Σκέλο̋ 3.2:Σκέλο̋ 3.2:Σκέλο̋ 3.2:Σκέλο̋ 3.2: Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ  Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ  Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ  Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ 

οργανισµών που συµµετέχουν στην ανάλυση οργανισµών που συµµετέχουν στην ανάλυση οργανισµών που συµµετέχουν στην ανάλυση οργανισµών που συµµετέχουν στην ανάλυση 

πολιτιστική̋ πολιτική̋πολιτιστική̋ πολιτική̋πολιτιστική̋ πολιτική̋πολιτιστική̋ πολιτική̋    

    

Αυτή η κατηγορία έχει στόχο τη στήριξη σχεδίων 

συνεργασία̋ µεταξύ ιδιωτικών ή 

δηµόσιων οργανισµών (όπω̋ υπηρεσίε̋ 

πολιτισµού των εθνικών, περιφερειακών ή 

τοπικών αρχών, πολιτιστικά παρατηρητήρια ή 

ιδρύµατα, τµήµατα πανεπιστηµίων  ειδικευόµενα 

σε πολιτιστικά θέµατα, επαγγελµατικοί 
οργανισµοί και δίκτυα), οι οποίοι διαθέτουν άµεση 

και πρακτική εµπειρία στην ανάλυση, εκτίµηση ή 

αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτιστικών 

πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και 

ευρωπἀκό επίπεδο, όσον αφορά έναν ή 

περισσότερου̋ από του̋ 3 στόχου̋ τη̋ 

ευρωπἀκή̋ ατζέντα̋ για τον πολιτισµό: 

 

� Προαγωγή τη̋ πολιτιστική̋ πολυµορφία̋ 

και του διαπολιτισµικού διαλόγου. 

� Προώθηση του πολιτισµού ω̋ καταλύτη 

για τη δηµιουργικότητα στο πλαίσιο τη̋ 

στρατηγική̋ τη̋ Λισσαβόνα̋ για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 

 

 

 

� Προβολή του πολιτισµού ω̋ ζωτικού 

στοιχείου στι̋ διεθνεί̋ σχέσει̋ τη̋ 

Ένωση̋, στο πλαίσιο εφαρµογή̋ τη̋ 

σύµβαση̋ τη̋ UNESCO για την προστασία 

και την προώθηση τη̋ πολυµορφία̋ των 

πολιτιστικών εκφράσεων. 

 

Οι δράσει̋ πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον 

τρει̋ (3) οργανισµού̋ που έχουν την 

έδρα του̋ σύµφωνα µε το νόµο σε τουλάχιστον 

τρει̋ (3) χώρε̋ που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

Το µέγιστο ποσό επιδότηση̋ ανέρχεται σε 

120.000€ ετησίω̋, το οποίο αντιστοιχεί στο 

ανώτατο όριο του 60% των επιλέξιµων δαπανών. 

 

Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή̋ Ελλάδα̋ 

Πληροφορίε̋: κα Ειρήνη Κοµνηνού 

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894 

E-mail: ccp.greece@culture.gr   
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       4. Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα        4. Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα        4. Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα        4. Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα     

                                 2014                                 2014                                 2014                                 2014 
 

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντα̋ τι̋ 

περιβαλλοντικέ̋ προκλήσει̋ των σύγχρονων 

πόλεων, θεσµοθέτησε την άνοιξη του 2008 το 

θεσµό των πράσινων πρωτευουσών τη̋ 

Ευρώπη̋ για την επιβράβευση εκείνων των 

τοπικών αρχών που αποδεικνύουν τη 

δέσµευσή του̋ στην προστασία του 

περιβάλλοντο̋.  

Η αρχική σύλληψη τη̋ ιδέα̋ έγινε κατά τη 

διάρκεια συνάντηση̋ στο Ταλίν (Εσθονία) 

όπου, µε πρωτοβουλία του δηµάρχου τη̋ 

εσθονική̋ πρωτεύουσα̋, 15 ευρωπἀκέ̋ 

πόλει̋ και η ένωση των εσθονικών πόλεων 

υπέγραψαν στι̋ 15 Μἀου 2006 ένα κοινό 

µνηµόνιο, µε το οποίο πρότειναν τη 

θεσµοθέτηση του βραβείου τη̋ πράσινη̋ 

ευρωπἀκή̋ πρωτεύουσα̋. Σήµερα, πάνω από 

40 µεγάλε̋ ευρωπἀκέ̋ πόλει̋, εκ των οποίων 

οι 21 είναι πρωτεύουσε̋, υποστηρίζουν την εν 

λόγω πρωτοβουλία. 

Το βραβείο προσδίδει στι̋ πόλει̋ ένα κίνητρο 

για να εµπνεύσουν και να µοιραστούν 

βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ στο πλαίσιο ενό̋ υγειού̋ 

και φιλικού ανταγωνισµού. Με άλλα λόγια, οι 

πόλει̋ γίνονται πρότυπα για τι̋ υπόλοιπε̋ 

τοπικέ̋ αρχέ̋. Τα προηγούµενα έτη το 

βραβείο απονεµήθηκε στι̋ πόλει̋ τη̋ 

Στοκχόλµη̋ (2010), του Αµβούργου (2011), τη̋ 

Βιτόρια̋ (2012) και τη̋ Νάντ (2013). 

∆ικαίωµα συµµετοχή̋ έχουν οι πόλει̋ µε 

πληθυσµό άνω των 200.000 κατοίκων. Η επιλογή 

τη̋ πράσινη̋ πρωτεύουσα̋ για το 2014 θα γίνει 

βάσει 12 περιβαλλοντικών δεικτών: 

� Τοπική συνεισφορά στη µείωση των 

επιπτώσεων τη̋ παγκόσµια̋ 

κλιµατική̋ αλλαγή̋. 

� Τοπικέ̋ µεταφορέ̋. 

� Πράσινε̋ αστικέ̋ περιοχέ̋ και βιώσιµη 

χρήση γη̋. 

� Ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. 

� Ηχορύπανση. 

� ∆ιαχείριση απορριµµάτων. 

� Κατανάλωση υδάτινων πόρων. 

� Φύση και βιοποικιλότητα. 

� Οικο-καινοτοµία και αειφόρο 

περιβάλλον. 

� Περιβαλλοντική διαχείριση τη̋ τοπική̋ 

αρχή̋. 

� Ενεργειακή απόδοση. 

 

ΠρΠρΠρΠροθεσµία: 14 Οκτωβρίου 2011οθεσµία: 14 Οκτωβρίου 2011οθεσµία: 14 Οκτωβρίου 2011οθεσµία: 14 Οκτωβρίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://ecececec....europaeuropaeuropaeuropa....eueueueu////environmentenvironmentenvironmentenvironment////europeangreencapeuropeangreencapeuropeangreencapeuropeangreencap

italitalitalital 
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5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα 5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα     

«Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007«Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007«Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007«Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007----2013»2013»2013»2013»    

 

Tο 2011 αποτελεί το πέµπτο έτο̋ υλοποίηση̋ των 

επιµέρου̋ δράσεων του Προγράµµατο̋, του 

οποίου το Υπουργείο Εσωτερικών  αποτελεί το 

εθνικό σηµείο επαφή̋.  

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι ενδιαφερόµενοι 

φορεί̋ µπορούν να υποβάλλουν τι̋ προτάσει̋ 

του̋ για τα µέτρα τη̋ δράση̋ 2 που αφορούν 

επιδοτήσει̋ λειτουργία̋.  

 

∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών ∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών ∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών ∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπηστην Ευρώπηστην Ευρώπηστην Ευρώπη    

Η δράση αυτή απευθύνεται σε οργανώσει̋ τη̋ 

κοινωνία̋ των πολιτών, οµάδε̋ 

προβληµατισµού και ευρωπἀκά δίκτυα ΟΤΑ, τα 

οποία θα λάβουν είτε διαρθρωτική στήριξη βάσει 

του προγράµµατο̋ εργασία̋ του̋ (επιδότηση 

λειτουργία̋), είτε στήριξη για διακρατικά σχέδια 

(επιδότηση δράση̋).  

 

Μέτρο 1  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των Μέτρο 1  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των Μέτρο 1  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των Μέτρο 1  Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των 

ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (think tanks ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (think tanks ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (think tanks ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (think tanks ————    

δεξαµενέ̋ γνώση̋)δεξαµενέ̋ γνώση̋)δεξαµενέ̋ γνώση̋)δεξαµενέ̋ γνώση̋)    

    

Αυτό το µέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση τη̋ 

θεσµική̋ ικανότητα̋ των ερευνητικών 

οργανισµών στον τοµέα των ευρωπἀκών 

δηµόσιων πολιτικών (οµάδε̋ προβληµατισµού), οι 

οποίοι διαµορφώνουν νέε̋ ιδέε̋ και 

προβληµατισµού̋ για τα ευρωπἀκά θέµατα, την 

ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα 

κοινά ή τι̋ ευρωπἀκέ̋ αξίε̋. 

 

Μέτρο 2 ∆ιαρθρωτική στήριξη των οργανώσεων Μέτρο 2 ∆ιαρθρωτική στήριξη των οργανώσεων Μέτρο 2 ∆ιαρθρωτική στήριξη των οργανώσεων Μέτρο 2 ∆ιαρθρωτική στήριξη των οργανώσεων 

τη̋ κοινωντη̋ κοινωντη̋ κοινωντη̋ κοινωνία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό ία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό ία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό ία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό 

επίπεδοεπίπεδοεπίπεδοεπίπεδο    

 

Αυτό το µέτρο θα παράσχει στι̋ οργανώσει̋ τη̋ 

κοινωνία̋ των πολιτών (ευρωπἀκά δίκτυα, 

ευρωπἀκέ̋ πλατφόρµε̋, οργανώσει̋ που 

σχετίζονται µε την ευρωπἀκή µνήµη) µε 

ευρωπἀκή διάσταση την ικανότητα και τη 

    

  

σταθερότητα που χρειάζονται για να αναπτύξουν 

δράση σε ευρωπἀκό επίπεδο. Στόχο̋ είναι η 

προαγωγή µια̋ δοµηµένη̋, συνεκτική̋ και 

ενεργού κοινωνία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό 

επίπεδο.  

 

Οι ευρωπἀκέ̋ οργανώσει̋ και τα δίκτυα πρέπει 

να έχουν µέλη σε τουλάχιστον 8 επιλέξιµε̋ χώρε̋µέλη σε τουλάχιστον 8 επιλέξιµε̋ χώρε̋µέλη σε τουλάχιστον 8 επιλέξιµε̋ χώρε̋µέλη σε τουλάχιστον 8 επιλέξιµε̋ χώρε̋. 

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τι̋ οµάδε̋ 

προβληµατισµού και τι̋ οργανώσει̋ που έχουν 

ω̋ αντικείµενο την ενεργό ευρωπἀκή µνήµη.  

 

Μέγιστη επιδότηση: 100.000Μέγιστη επιδότηση: 100.000Μέγιστη επιδότηση: 100.000Μέγιστη επιδότηση: 100.000€€€€    

    

Προθεσµία: 17 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 17 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 17 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 17 Οκτωβρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο Εσωτερικών    

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών  

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών 

Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνεί̋ Οργανισµού̋ 

Εθνικό σηµείο επαφή̋: Αντώνη̋ Καρβούνη̋ 

Τηλ: 210 3744735 

Φαξ: 210 3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Regions/ 

EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCoop

erations/EuropeanProgramm/ManualProgramm/ 

 

Τα έντυπα των αιτήσεων και όλα τα αναγκαία 

συνοδευτικά έγγραφα και για τα δύο µέτρα τη̋  

∆ράση̋ 2 µπορούν να  αναζητηθούν στη σχετική 

ιστοσελίδα του Προγράµµατο̋: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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� Ανοιχτή συζήτηση µε θέµα «οι 

πολυπολιτισµικέ̋ κοινωνίε̋ και τα νέα 

δεδοµένα στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα» 

µεταξύ πολιτών, µεταναστών, τοπικών 

ενώσεων και οµάδων πολιτών, κοινοτήτων 

µεταναστών, συλλόγων γονέων και 

κηδεµόνων, ΜΚΟ αλλά και εκπροσώπων των 

οργανώσεων τη̋ κοινωνία̋ των πολιτών από 

τι̋ αδελφοποιηµένε̋ µε το δήµο πόλει̋.    

� Συζήτηση µεταξύ εµπειρογνωµόνων, 

µουσικοπαιδαγωγών, νηπιαγωγών, δασκάλων 

και εκπαιδευτικών από διαπολιτισµικά 

σχολεία, ηθοποιών, καθηγητών από ωδεία, 

µουσικά σχολεία, σχολών τραγουδιού και 

δηµιουργικών εργαστηρίων για την κατάρτιση 

ενό̋ εκπαιδευτικού προγράµµατο̋ µουσική̋ 

και τραγουδιού ω̋ εργαλείου εκµάθηση̋ τη̋ 

γλώσσα̋ υποδοχή̋ σε µετανάστε̋, µαθητέ̋ 

3-9 ετών και διαχείριση̋ τη̋ 

πολυπολιτισµική̋ πολυµορφία̋ των σχολικών 

τάξεων.    

� Παιδικό διαπολιτισµικό εργαστήρι για παιδιά 

µεταναστών προσχολική̋ και σχολική̋ 

ηλικία̋ που προέρχονται από τι̋ 

συµµετέχουσε̋ αδελφοποιηµένε̋ πόλει̋.    

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Σαρωνικού∆ήµο̋ Σαρωνικού∆ήµο̋ Σαρωνικού∆ήµο̋ Σαρωνικού    

Ιστοσελίδα δράση̋: 

http://www.kalivia.gr/index.asp?a_name=europefor

citizens 

 
 

Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα 

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1.1.1.1.    ∆ήµο̋ Καλυβίων Θορικού ∆ήµο̋ Καλυβίων Θορικού ∆ήµο̋ Καλυβίων Θορικού ∆ήµο̋ Καλυβίων Θορικού     

(νυν ∆ήµο̋ Σαρωνικού): (νυν ∆ήµο̋ Σαρωνικού): (νυν ∆ήµο̋ Σαρωνικού): (νυν ∆ήµο̋ Σαρωνικού):     

Ανοιχτοί ορίζοντε̋ στην εκπαίδευσηΑνοιχτοί ορίζοντε̋ στην εκπαίδευσηΑνοιχτοί ορίζοντε̋ στην εκπαίδευσηΑνοιχτοί ορίζοντε̋ στην εκπαίδευση    

 (Ευρωπα (Ευρωπα (Ευρωπα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για ̓κό Πρόγραµµα «Ευρώπη για ̓κό Πρόγραµµα «Ευρώπη για ̓κό Πρόγραµµα «Ευρώπη για 

του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007του̋ Πολίτε̋, 2007----2013»)2013»)2013»)2013»)    

 

Με τη συµµετοχή των αδελφοποιηµένων δήµων  

Castelli (Ιταλία), Garons (Γαλλία) και Μέσα 

Γειτονιά (Κύπρο̋), ο δήµο̋ Καλυβίων Θορικού (νυν 

∆ήµο̋ Σαρωνικού) πραγµατοποίησε, στο πλαίσιο 

του µέτρου 1.2 (θεµατική δικτύωση 

αδελφοποιηµένων πόλεων) του Ευρωπἀκού 

Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013’, ένα καινοτόµο πρόγραµµα εκµάθηση̋ τη̋ 

γλώσσα̋ υποδοχή̋ σε παιδιά µεταναστών µέσα 

από τη µουσική και το τραγούδι που είχε τίτλο 

‘Ανοιχτοί Ορίζοντε̋ στην Εκπαίδευση’ (OPENHOR). 

 

 

Το εν λόγω έργο, το οποίο επιδοτήθηκε µε 

77.831€ από την Ευρωπἀκή Επιτροπή, 

υλοποιήθηκε µέσω των κάτωθι δράσεων: 
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2. 2. 2. 2. ΕύξεινηΕύξεινηΕύξεινηΕύξεινη    ΠόληΠόληΠόληΠόλη    

Zero Waste ProjectZero Waste ProjectZero Waste ProjectZero Waste Project    

((((Πρόγραµµα ΕυρΠρόγραµµα ΕυρΠρόγραµµα ΕυρΠρόγραµµα Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋ ωπἀκή̋ Εδαφική̋ ωπἀκή̋ Εδαφική̋ ωπἀκή̋ Εδαφική̋ 

Συνεργασία̋Συνεργασία̋Συνεργασία̋Συνεργασία̋))))    

 

Το πρόγραµµα MED, σε συνέχεια των 

προγραµµάτων  συνεργασία̋ INTERREG, είναι ένα 

διακρατικό πρόγραµµα ευρωπἀκή̋ εδαφική̋ 

συνεργασία̋, που χρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπἀκή Ένωση και λειτουργεί ω̋ εργαλείο 

άσκηση̋ τη̋ περιφερειακή̋ τη̋ πολιτική̋ και τη̋ 

νέα̋ προγραµµατική̋ περιόδου. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το δίκτυο τοπικών αυτοδιοικήσεων για 

την κοινωνική, πολιτιστική, τουριστική, 

περιβαλλοντική και αγροτική ανάπτυξη µε την 

επωνυµία ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ξεκίνησε το 2009 να 

υλοποιεί το έργο µε τίτλο ‘Low Cost- Zero Waste 

Municipality’. 

Για 36 µήνε̋ το εταιρικό σχήµα των εφτά εταίρων 

- Εύξεινη Πόλη (επικεφαλή̋ εταίρο̋), Οικολογική 

Εταιρεία Ανακύκλωση̋, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη̋, Εργαστήριο 

Μετάδοση̋ Θερµότητα̋ και Περιβαλλοντική̋ 

Μηχανική̋ (ΕΛΛΑ∆Α), BRGM – Regional Geological 

Survey of Provence Alpes Côte-d’Azur (ΓΑΛΛΙΑ), 

Research Centre Bistra Ptuj (ΣΛΟΒΕΝΙΑ), δήµο̋ 

Ragusa (ΙΤΑΛΙΑ), UAB- Universitat Autonoma de 

Barcelona (ΙΣΠΑΝΙΑ), ασχολείται µε τη διάχυση 

τεχνογνωσία̋ και  τη συλλογή στοιχείων για την 

διευκόλυνση των ΟΤΑ στην εφαρµογή µεθόδων 

µείωση̋ των απορριµµάτων του̋. Το έργο 

στοχεύει στην ανάπτυξη ενό̋ εργαλείου για τη 

δηµιουργία ενό̋ ολοκληρωµένου συστήµατο̋ 

διαχείριση̋ απορριµµάτων. 

    

 

Στο πλαίσιο του έργου ZERO WASTE 

προβλέπεται να διεξαχθούν οι ακόλουθε̋ 

δράσει̋: 

 

� κατάρτιση σχεδίου  επικοινωνία̋˙ 

� ανάλυση και χαρτογράφηση των 

συστηµάτων zero waste µε σκοπό την 

αξιολόγηση των µεθόδων διαχείριση̋ 

των απορριµµάτων από την τοπική 

αυτοδιοίκηση˙ 

� ανταλλαγή εµπειριών µε καταγραφή 

καλών και κακών πρακτικών˙ 

� δηµιουργία σχεδίων εναλλακτικών 

µεθόδων διαχείριση̋ απορριµµάτων σε 

δήµου̋˙  

� ανάπτυξη εργαλείων Περιφερειακή̋ 

Πολιτική̋˙  

� πιλοτική εφαρµογή οικιακή̋ 

κοµποστοποίηση̋ σε επιλεγµένο αριθµό 

νοικοκυριών . 
 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Εύξεινη Πόλη 

Σωτ. Πέτρουλα 3 

Τ.Κ.133 41 Άνω Λιόσια 

Τηλ.: 210-2486041-5 

Fax: 210-2486046 

E-mail: epolis@efxini.gr 
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Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

Αειφόρο̋ Κινητικότητα στι̋ Ευρωπἀκέ̋ Αειφόρο̋ Κινητικότητα στι̋ Ευρωπἀκέ̋ Αειφόρο̋ Κινητικότητα στι̋ Ευρωπἀκέ̋ Αειφόρο̋ Κινητικότητα στι̋ Ευρωπἀκέ̋ 

Περιφέρειε̋Περιφέρειε̋Περιφέρειε̋Περιφέρειε̋    

 (Λονδίνο, 4 Οκτωβρίου 2011) (Λονδίνο, 4 Οκτωβρίου 2011) (Λονδίνο, 4 Οκτωβρίου 2011) (Λονδίνο, 4 Οκτωβρίου 2011)    

 

Οι εταίροι του σχεδίου για τη διαχείριση τη̋ 

κινητικότητα̋ (PIMMS TRANSFER) πραγµατοποιούν το 

τελευταίο συνέδριο του έργου µε σκοπό την 

ανταλλαγή καινοτόµων πρακτικών για την αειφόρο 

κινητικότητα. Πρόκειται για ένα τριετέ̋ σχέδιο που 

χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα INTERREG IVC 

για την προώθηση ήπιων µέτρων πολιτική̋  

µεταφορών. Το PIMMS TRANSFER συνδέει 15 

εταίρου̋ (µεταξύ των οποίων και ο ∆ήµο̋ Σερρών) 

από όλη την ΕΕ, ενσωµατώνοντα̋ τη διαχείριση 

κινητικότητα̋ περιφερειακά µέσω διεθνών µέτρων, 

όπω̋ η ανάπτυξη βάση̋ δεδοµένων καλών 

πρακτικών διαχείριση̋ τη̋ κινητικότητα̋ για τη 

διευκόλυνση τη̋ µεταφορά̋ τεχνογνωσία̋, 

επισκέψει̋ µελέτη̋ υπαλλήλων, πολιτικών και 

σχολείων, σηµαντική αναθεώρηση των σχεδίων 

βιώσιµη̋ αστική̋ κινητικότητα̋ σε όλα τα 27 

κράτη-µέλη, περιφερειακά και θεµατικά συνέδρια 

καθώ̋ και συνέδριο σχολείων, δράση «Πρόκληση 

Σχολείων» όπου παιδιά διαγωνίζονται για τη 

µείωση τη̋ µετάβαση̋ στο σχολείο µε αυτοκίνητο, 

συµβουλευτικά εργαστήρια στου̋ 7 εταίρου̋ από 

τα νέα κράτη – µέλη τη̋ ΕΕ κ.α. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.pimmshttp://www.pimmshttp://www.pimmshttp://www.pimms----transfertransfertransfertransfer----eu.org/eu.org/eu.org/eu.org/    

Ανάπλαση υποβαθµισµένων περιοχώνΑνάπλαση υποβαθµισµένων περιοχώνΑνάπλαση υποβαθµισµένων περιοχώνΑνάπλαση υποβαθµισµένων περιοχών    

 (Ουστρόν (Ουστρόν (Ουστρόν (Ουστρόν----Πολωνία, 5Πολωνία, 5Πολωνία, 5Πολωνία, 5----7 Οκτωβρίου 7 Οκτωβρίου 7 Οκτωβρίου 7 Οκτωβρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    

Υπό την αιγίδα των πολωνικών υπουργείων 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντο̋ και Επιστήµη̋ και 

Ανώτερη̋ Εκπαίδευση̋, πραγµατοποιείται  

 
διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα ‘Καινοτόµε̋ Λύσει̋ για 

την Αναζωογόνηση υποβαθµισµένων περιοχών’. 

Η βιολογική αποκατάσταση βιοµηχανικών 

ζωνών, οι τεχνολογικέ̋ και βιολογικέ̋ όψει̋ του 

καθαρισµού των υποβαθµισµένων περιοχών, η 

αναζωογόνηση ποταµών κ.α. αποτελούν µερικέ̋ 

από τι̋ θεµατικέ̋ ενότητε̋ του εν λόγω 

συνεδρίου. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.cbidgp.pl/en/news/internationalhttp://www.cbidgp.pl/en/news/internationalhttp://www.cbidgp.pl/en/news/internationalhttp://www.cbidgp.pl/en/news/international----

conferenceconferenceconferenceconference------------octoberoctoberoctoberoctober----2011201120112011    

    

Καινοτόµο̋ διΚαινοτόµο̋ διΚαινοτόµο̋ διΚαινοτόµο̋ διακυβέρνηση για την ακυβέρνηση για την ακυβέρνηση για την ακυβέρνηση για την 

αειφόρο κινητικότητα αειφόρο κινητικότητα αειφόρο κινητικότητα αειφόρο κινητικότητα     

(Γκέτεµποργκ, 5(Γκέτεµποργκ, 5(Γκέτεµποργκ, 5(Γκέτεµποργκ, 5----7 Οκτωβρίου 2011)7 Οκτωβρίου 2011)7 Οκτωβρίου 2011)7 Οκτωβρίου 2011)    

    

Η διεθνή̋ ένωση για τι̋ δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ 

διοργανώνει στη Σουηδία διεθνέ̋ συνέδριο µε 

θέµα τι̋ ολιστικέ̋ πολιτικέ̋ και τι̋ αστικέ̋ 

στρατηγικέ̋ για µια αειφόρο αστική 

κινητικότητα. 
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Οι τοπικέ̋ αρχέ̋ τη̋ Βαρκελώνη̋, τη̋ Βιέννη̋, 

του Μόντρεαλ, τη̋ Σιγκαπούρη̋, του Παρισιού, 

τη̋ Γενεύη̋ και τη̋ Οντένσε θα παρουσιάσουν 

επιτυχηµένε̋ πρακτικέ̋ στον τοµέα των 

δηµόσιων µεταφορών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://gothenburg.uitphttp://gothenburg.uitphttp://gothenburg.uitphttp://gothenburg.uitp----eventseventseventsevents----expo.org/expo.org/expo.org/expo.org/    

 

Συνέδριο για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋Συνέδριο για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋Συνέδριο για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋Συνέδριο για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋    

 (Γλασκώβη, 10 (Γλασκώβη, 10 (Γλασκώβη, 10 (Γλασκώβη, 10----12 Οκτωβρίου 2011)12 Οκτωβρίου 2011)12 Οκτωβρίου 2011)12 Οκτωβρίου 2011)    

    

Η Ένωση για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋ 

συστήθηκε το 1998 και έκτοτε διοργανώνει σε 

ετήσια βάση συνέδριο σχετικά µε την έρευνα και 

 

 
 

τι̋ πολιτικέ̋ στον τοµέα των µεταφορών. Το εν 

θέµατι συνέδριο δεν απευθύνεται αποκλειστικά 

σε ερευνητέ̋ αλλά πρωτίστω̋ σε αιρετού̋ και 

στελέχη τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://abstracts.etcproceedings.org/about.phphttp://abstracts.etcproceedings.org/about.phphttp://abstracts.etcproceedings.org/about.phphttp://abstracts.etcproceedings.org/about.php    

    

Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και 

∆ήµων 2011 ∆ήµων 2011 ∆ήµων 2011 ∆ήµων 2011     

(Βρυξέλλε̋, 10(Βρυξέλλε̋, 10(Βρυξέλλε̋, 10(Βρυξέλλε̋, 10----13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)    

Για ένατη συνεχή χρονιά η Επιτροπή των 

Περιφερειών τη̋ ΕΕ και η Γενική ∆ιεύθυνση  

 

 

    

Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ διοργανώνουν την εκδήλωση «OPEN 

DAYS – Ευρωπἀκή Εβδοµάδα των Περιφερειών και 

των ∆ήµων», τη σηµαντικότερη ετήσια συνάντηση 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών, στην 

οποία παρουσιάζονται οι δυνατότητέ̋ του̋ όσον 

αφορά τη δηµιουργία ανάπτυξη̋ και 

απασχόληση̋ και την εφαρµογή τη̋ πολιτική̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ για τη συνοχή. 

    

Με τίτλο «Επενδύοντα̋ στο µέλλον τη̋ Ευρώπη̋: η 

συνεισφορά των δήµων και των περιφερειών σε 

µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρί̋ αποκλεισµού̋ 

ανάπτυξη», η φετινή διοργάνωση των OPEN DAYS 

θα περιστραφεί σε τρει̋ θεµατικέ̋ 

προτεραιότητε̋: : : : Ευρώπη 2020, καλύτερα 

αποτελέσµατα των πολιτικών για τη συνοχή και η 

σηµασία τη̋ γεωγραφία̋. Με 206 περιφέρειε̋ και 

δήµου̋ εταίρου̋ και 23 περιφερειακέ̋ εταιρικέ̋ 

σχέσει̋, η φετινή διοργάνωση των OPEN DAYS θα 

περιλαµβάνει 111 εργαστήρια, συζητήσει̋ και 

ευκαιρίε̋ δικτύωση̋ για περίπου 6.000 

συµµετέχοντε̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/odhttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/odhttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/odhttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od

2011/registration.cfm?nmenu=5002011/registration.cfm?nmenu=5002011/registration.cfm?nmenu=5002011/registration.cfm?nmenu=500    
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Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ για τι̋ Μεταφορέ̋Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ για τι̋ Μεταφορέ̋Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ για τι̋ Μεταφορέ̋Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ για τι̋ Μεταφορέ̋    

 (Βαρσοβία, 10 (Βαρσοβία, 10 (Βαρσοβία, 10 (Βαρσοβία, 10----11 Οκτωβρίου 2011)11 Οκτωβρίου 2011)11 Οκτωβρίου 2011)11 Οκτωβρίου 2011)    

    

Περισσότεροι από 300 επιστήµονε̋ και ειδικοί 

στον τοµέα των µεταφορά θα συµµετάσχουν στην 

9η Ευρωπἀκή Σύνοδο για τι̋ µεταφορέ̋  

 

που διοργανώνεται από  την Ευρωπἀκή 

Πλατφόρµα για τι̋ Επιστήµε̋ των Μεταφορών. 

 

ΠληροφορΠληροφορΠληροφορΠληροφορίε̋:ίε̋:ίε̋:ίε̋:    

http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/    
 

∆ηµοτική ∆ιαχείριση Απορριµµάτων∆ηµοτική ∆ιαχείριση Απορριµµάτων∆ηµοτική ∆ιαχείριση Απορριµµάτων∆ηµοτική ∆ιαχείριση Απορριµµάτων    

 ( ( ( (HighHighHighHigh    TatraTatraTatraTatra----Σλοβακία , Σλοβακία , Σλοβακία , Σλοβακία ,     

11111111----13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)    

    

Η κοινοτική νοµοθεσία για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων, η κατασκευή και λειτουργία 

συστηµάτων διαχείριση̋ απορριµµάτων, η 

χρηµατοδότηση προγραµµάτων συλλογή̋ και 

διάθεση̋ των απορριµµάτων, η εκπόνηση  

 

 
 

στρατηγικών και σχεδίων διαχείριση̋ 

απορριµµάτων, η εκτίµηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων κ.α. είναι µερικέ̋ από τι̋ θεµατικέ̋ 

ενότητε̋ διεθνού̋ συνεδρίου για τη διαχείριση 

και υλοποίηση πολιτικών για το περιβάλλον. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.nmc.sk/?cat=act&sub=enviro2011http://www.nmc.sk/?cat=act&sub=enviro2011http://www.nmc.sk/?cat=act&sub=enviro2011http://www.nmc.sk/?cat=act&sub=enviro2011    
 

Παγκόσµιε̋ Πόλει̋Παγκόσµιε̋ Πόλει̋Παγκόσµιε̋ Πόλει̋Παγκόσµιε̋ Πόλει̋    

(Κωνσταντινούπολη, (Κωνσταντινούπολη, (Κωνσταντινούπολη, (Κωνσταντινούπολη,     

11111111----13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)13 Οκτωβρίου 2011)    

    

Οι υποδοµέ̋, η διαχείριση και η διατήρηση 

περιουσιακών στοιχείων, η επικοινωνία, οι 

αναπλάσει̋, οι µεταφορέ̋ και η τεχνολογία είναι 

µερικά από τα ζητήµατα συζήτηση̋ διεθνού̋ 

συνεδρίου για τον µετασχηµατισµό των αστικών 

περιβαλλόντων σε αειφόρε̋ και βιώσιµε̋ πόλει̋ 

του µέλλοντο̋. 

 

    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.worldhttp://www.worldhttp://www.worldhttp://www.world----classcities.com/homeclasscities.com/homeclasscities.com/homeclasscities.com/home    

    

Ευφυεί̋, Αειφόρε̋ και Καινοτόµε̋ Πόλει̋Ευφυεί̋, Αειφόρε̋ και Καινοτόµε̋ Πόλει̋Ευφυεί̋, Αειφόρε̋ και Καινοτόµε̋ Πόλει̋Ευφυεί̋, Αειφόρε̋ και Καινοτόµε̋ Πόλει̋    

 (Λέβεν (Λέβεν (Λέβεν (Λέβεν----Βέλγιο, 13Βέλγιο, 13Βέλγιο, 13Βέλγιο, 13----14 Οκτω14 Οκτω14 Οκτω14 Οκτωβρίου 2011)βρίου 2011)βρίου 2011)βρίου 2011)    

    

Το ευρω-ινδικό κέντρο, µια µη κερδοσκοπική 

οργάνωση για την ενδυνάµωση των σχέσεων τη̋ 

ΕΕ µε την Ινδία στου̋ τοµεί̋ τη̋  
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επιχειρηµατικότητα̋, του τουρισµού, τη̋ 

επιστήµη̋, τη̋ αστική̋ διαχείριση̋ και των ΜΜΕ, 

διοργανώνει το 5ο συνέδριό του για την αειφορία 

και την καινοτοµία στι̋ σύγχρονε̋ πόλει̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.euroindiahttp://www.euroindiahttp://www.euroindiahttp://www.euroindia----leuven.org/leuven.org/leuven.org/leuven.org/    

    

Μικρή ΠόληΜικρή ΠόληΜικρή ΠόληΜικρή Πόλη----Παγκόσµια ΠόληΠαγκόσµια ΠόληΠαγκόσµια ΠόληΠαγκόσµια Πόλη    

(Βασιλεία, 14(Βασιλεία, 14(Βασιλεία, 14(Βασιλεία, 14----16 Οκτωβρίου 2011)16 Οκτωβρίου 2011)16 Οκτωβρίου 2011)16 Οκτωβρίου 2011)    
 

Η εξέταση των τρόπων ανταπόκριση̋ µια̋ µικρή̋ 

πόλη̋, όπω̋ η Βασιλεία, στι̋ προκλήσει̋ και τι̋ 

 

  
 

ευκαιρίε̋ µια̋ τρι-εθνική̋ περιοχή̋, το σηµείο 

γειτνίαση̋ τριών κρατών (Ελβετία, Γερµανία και 

Γαλλία), αποτελεί το αντικείµενο διεθνού̋ 

συνεδρίου που πραγµατοποιείται στην εν λόγω 

ελβετική πόλη. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://aiaeurope.org/events/2011/Basel/http://aiaeurope.org/events/2011/Basel/http://aiaeurope.org/events/2011/Basel/http://aiaeurope.org/events/2011/Basel/    

    

CIVITASCIVITASCIVITASCIVITAS 2011 2011 2011 2011---- Καθαρότερε̋ και  Καθαρότερε̋ και  Καθαρότερε̋ και  Καθαρότερε̋ και 

καλύτερε̋ µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋καλύτερε̋ µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋καλύτερε̋ µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋καλύτερε̋ µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋    

(Funchal(Funchal(Funchal(Funchal----Πορτογαλία, 17Πορτογαλία, 17Πορτογαλία, 17Πορτογαλία, 17----19 Οκτωβρίου 19 Οκτωβρίου 19 Οκτωβρίου 19 Οκτωβρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    

Με τη συµµετοχή 205 πόλεων από 31 ευρωπἀκά 

κράτη, το δίκτυο CIVITAS, στο πλαίσιο του 

ευρωπἀκού προγράµµατο̋ πλαισίου για 
 

 

 

την έρευνα, διοργανώνει για ένατη χρονιά διεθνέ̋ 

συνέδριο µε θέµα καθαρότερε̋ και βιώσιµε̋ 

αστικέ̋ µεταφορέ̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.civitashttp://www.civitashttp://www.civitashttp://www.civitas----

initiativinitiativinitiativinitiative.org/cms_forum11.phtmle.org/cms_forum11.phtmle.org/cms_forum11.phtmle.org/cms_forum11.phtml    

    

Παγκόσµιο Συνέδριο Αειφόρων ΚτιρίωνΠαγκόσµιο Συνέδριο Αειφόρων ΚτιρίωνΠαγκόσµιο Συνέδριο Αειφόρων ΚτιρίωνΠαγκόσµιο Συνέδριο Αειφόρων Κτιρίων    

(Ελσίνκι, 18(Ελσίνκι, 18(Ελσίνκι, 18(Ελσίνκι, 18----21 Οκτωβρίου 2011)21 Οκτωβρίου 2011)21 Οκτωβρίου 2011)21 Οκτωβρίου 2011)    

 

Η βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋, η αποµείωση 

των συνεπειών τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ και η 

δηµιουργία νέου επιχειρηµατικού κλίµατο̋ 

αποτελούν του̋ βασικού̋ στόχου̋ του παγκόσ- 

 

  

 

µιου συνεδρίου για τι̋ αειφόρε̋ κατασκευέ̋. Οι 

παγκόσµιοι ενεργειακοί πόροι, η ευηµερία στι̋ 

πόλει̋ και στα αστικά περιβάλλοντα, η αειφορία 

στι̋ αναπτυσσόµενε̋ χώρε̋, η πρόκληση των 

αειφόρων κατασκευών, τα αειφόρα 

επιχειρηµατικά µοντέλα και η κοινωνική αειφορία 

και η περιβαλλοντική ηθική αποτελούν τι̋ κύριε̋ 

θεµατικέ̋ του εν λόγω συνεδρίου. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.sb11.org/sb11http://www.sb11.org/sb11http://www.sb11.org/sb11http://www.sb11.org/sb11----helsinki/home.htmlhelsinki/home.htmlhelsinki/home.htmlhelsinki/home.html 

 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   

 Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋    

(Στοκχόλµη, 18(Στοκχόλµη, 18(Στοκχόλµη, 18(Στοκχόλµη, 18----19 Οκτωβρίου 2011)19 Οκτωβρίου 2011)19 Οκτωβρίου 2011)19 Οκτωβρίου 2011)    

    

Τοπικέ̋ αρχέ̋ µε µεγάλη εµπειρία και καινοτόµε̋ 

δράσει̋ στου̋ τοµεί̋ του αστικού σχεδιασµού, 

 

 

 

των κατασκευών, των µεταφορών, τη̋ ενέργεια̋, 

τη̋ αρχιτεκτονική̋ και τη̋ αειφορία̋ θα 

συζητήσουν, στο πλαίσιο διεθνού̋ συνεδρίου που 

διοργανώνει το περιοδικό ECONOMIST, τι̋ νέε̋ 

προσεγγίσει̋ για το σχεδιασµό, τη διαχείριση και 

τη χρηµατοδότηση αειφόρων βιώσιµων αστικών 

περιοχών.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://cemea.economistconferences.com/event/futuhttp://cemea.economistconferences.com/event/futuhttp://cemea.economistconferences.com/event/futuhttp://cemea.economistconferences.com/event/futu

rererere----citiescitiescitiescities    

∆ηµόσια Επικοινωνία ∆ηµόσια Επικοινωνία ∆ηµόσια Επικοινωνία ∆ηµόσια Επικοινωνία ––––    EUROPCOMEUROPCOMEUROPCOMEUROPCOM 2011 2011 2011 2011    

(Βρυξέλλε̋, 19(Βρυξέλλε̋, 19(Βρυξέλλε̋, 19(Βρυξέλλε̋, 19----20 Οκτωβρίου 2011)20 Οκτωβρίου 2011)20 Οκτωβρίου 2011)20 Οκτωβρίου 2011)    

    

Η Επιτροπή των Περιφερειών, σε συνεργασία µε 

το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπἀκή 

Επιτροπή, το Συµβούλιο τη̋ ΕΕ και την Πολωνική 

Προεδρία, διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το 

ευρωπἀκό συνέδριο για τη δηµόσια επικοινωνία 

 

µε σκοπό να βελτιώσει το επικοινωνιακό δυναµικό 

των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών 

σε σχέση µε ζητήµατα όπω̋, ο διάλογο̋ µε του̋ 

πολίτε̋, τα κοινωνικά ΜΜΕ˙ να ενθαρρύνει την 

ενεργό συµµετοχή των αποκεντρωµένων ποµπών 

στο πλαίσιο τη̋ επικοινωνιακή̋ στρατηγική̋ των 

ευρωπἀκών θεσµών˙ να διευκολύνει τη µεταφορά 

τη̋ τεχνογνωσία̋ των επαγγελµατιών των ΜΜΕ 

προ̋ όλα τα πολιτικά επίπεδα˙ και να 

διευκολύνει τη δικτύωση των εργαζοµένων στα 

µέσα δηµόσια̋ επικοινωνία̋ σε πανευρωπἀκό 

επίπεδο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.asphttp://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.asphttp://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.asphttp://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.asp

x?viewx?viewx?viewx?view=folder&id=5202ae52=folder&id=5202ae52=folder&id=5202ae52=folder&id=5202ae52----fd0ffd0ffd0ffd0f----4604460446044604----8c8a8c8a8c8a8c8a----

5deeba946393&sm=5202ae525deeba946393&sm=5202ae525deeba946393&sm=5202ae525deeba946393&sm=5202ae52----fd0ffd0ffd0ffd0f----4604460446044604----8c8a8c8a8c8a8c8a----

5deeba946393 5deeba946393 5deeba946393 5deeba946393     

Παγκόσµια Σύνοδο̋  για την Κινητικότητα Παγκόσµια Σύνοδο̋  για την Κινητικότητα Παγκόσµια Σύνοδο̋  για την Κινητικότητα Παγκόσµια Σύνοδο̋  για την Κινητικότητα 

και το Μέλλον των Αειφόρων Πόλεωνκαι το Μέλλον των Αειφόρων Πόλεωνκαι το Μέλλον των Αειφόρων Πόλεωνκαι το Μέλλον των Αειφόρων Πόλεων    

(Changwon(Changwon(Changwon(Changwon----Κορέα, 22Κορέα, 22Κορέα, 22Κορέα, 22----24 Οκτωβρίου 24 Οκτωβρίου 24 Οκτωβρίου 24 Οκτωβρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    

Ειδικοί µε βαθιά γνώση του τοµέα των µεταφορών 

από όλο τον κόσµο θα παρουσιάσουν στην πρώτη 

παγκόσµια σύνοδο για την κινητικότητα και τι̋ 

αειφόρε̋ πόλει̋, που διοργανώνει το διεθνέ̋ 

δίκτυο τοπικών αυτοδιοικήσεων για την αειφορία  

 

 

 

(ICLEI), βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για τη δηµιουργία 

αειφόρων πόλεων στι̋ οποίε̋ η χρήση των 

ιδιωτική̋ χρήση̋ αυτοκινήτων είναι περιορισµένη 

µέσω των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών και 
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επιχειρηµατικών µοντέλων και των συστηµάτων 

για την αστική οικο-κινητικότητα. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iclei.org/index.php?id=1504&tx_ttnews[http://www.iclei.org/index.php?id=1504&tx_ttnews[http://www.iclei.org/index.php?id=1504&tx_ttnews[http://www.iclei.org/index.php?id=1504&tx_ttnews[

tt_news]=4628&tx_ttnews[backPid]=983&cHash=d4tt_news]=4628&tx_ttnews[backPid]=983&cHash=d4tt_news]=4628&tx_ttnews[backPid]=983&cHash=d4tt_news]=4628&tx_ttnews[backPid]=983&cHash=d4

dc65f303dc65f303dc65f303dc65f303    

∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για την Ολοκληρωµένη ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για την Ολοκληρωµένη ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για την Ολοκληρωµένη ∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για την Ολοκληρωµένη 

∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων    

(Κεµπέκ, 23(Κεµπέκ, 23(Κεµπέκ, 23(Κεµπέκ, 23----25252525 Οκτωβρίου 2011) Οκτωβρίου 2011) Οκτωβρίου 2011) Οκτωβρίου 2011)    

    

Με τη συµµετοχή εκπροσώπων από το χώρο του 

αστικού σχεδιασµού, τη̋ αρχιτεκτονική̋ τοπίων, 

τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋, του περιβάλλοντο̋ 

και τη̋ νοµική̋ επιστήµη̋ διοργανώνεται στον 

Καναδά το δεύτερο διεθνέ̋ συνέδριο για τη 

    

    
διαχείριση υδάτινων πόρων στο πλαίσιο 20 

εργαστηρίων µε βασικά θέµατα επεξεργασία̋ τη 

διακυβέρνηση, την αναπτυξιακή στρατηγική και 

τον εδαφικό σχεδιασµό˙ την αξιολόγηση των 

νέων τεχνικών συλλογή̋ και επεξεργασία̋ των 

βρόχινων υδάτων˙ και τα εργαλεία 

µοντελοποίηση̋. 

 

ΠλΠλΠλΠληροφορίε̋:ηροφορίε̋:ηροφορίε̋:ηροφορίε̋:    

http://www.rvhttp://www.rvhttp://www.rvhttp://www.rv----eau.ca/eau.ca/eau.ca/eau.ca/    

    

Βιώσιµε̋ Πόλει̋ σε έναν αστικοποιηµένο Βιώσιµε̋ Πόλει̋ σε έναν αστικοποιηµένο Βιώσιµε̋ Πόλει̋ σε έναν αστικοποιηµένο Βιώσιµε̋ Πόλει̋ σε έναν αστικοποιηµένο 

κόσµοκόσµοκόσµοκόσµο    

((((WuhanWuhanWuhanWuhan----Κίνα, 24Κίνα, 24Κίνα, 24Κίνα, 24----28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)    

    

Η διεθνή̋ ένωση αστικών και περιφερειακών 

σχεδιαστών διοπργανώνει το 47ο συνέδριό τη̋ µε 

θέµα τι̋ προκλήσει̋ των βιώσιµων πόλεων σε 

 

 

 
 

    

 
 

έναν αστικοποιηµένο κόσµο. Περιβάλλοντα 

χαµηλή̋ κατανάλωση̋ άνθρακα, αειφόρα δίκτυα, 

κληρονοµιά και πράσινοι χώροι είναι µερικέ̋ από 

τι̋ βασικέ̋ θεµατικέ̋ ενότητε̋ του συνεδρίου. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.isocarp.org/subsites/isocarphttp://www.isocarp.org/subsites/isocarphttp://www.isocarp.org/subsites/isocarphttp://www.isocarp.org/subsites/isocarp----congresscongresscongresscongress----

2011/home/2011/home/2011/home/2011/home/    

    

Ευφυεί̋ Τεχνολογίε̋ για Καλύτερε̋ Ευφυεί̋ Τεχνολογίε̋ για Καλύτερε̋ Ευφυεί̋ Τεχνολογίε̋ για Καλύτερε̋ Ευφυεί̋ Τεχνολογίε̋ για Καλύτερε̋ 

Πόλει̋Πόλει̋Πόλει̋Πόλει̋    

(Κολονία, 24(Κολονία, 24(Κολονία, 24(Κολονία, 24----26 Οκτωβρίου 2011)26 Οκτωβρίου 2011)26 Οκτωβρίου 2011)26 Οκτωβρίου 2011)    

    

Στο πλαίσιο τη̋ έκθεση̋ UrbanTec 

πραγµατοποιείται διεθνέ̋ συνέδριο µε 

αντικείµενο τι̋ οικονοµικέ̋ και κοινωνικο-

πολιτικέ̋ προκλήσει̋ τη̋ παγκόσµια̋ 

αστικοποίηση̋ καθώ̋ και του αναγκαίου 

πλαισίου για την εφαρµογή των τεχνολογικών 

 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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καινοτοµιών στι̋ πόλει̋ του µέλλοντο̋. Εν 

προκειµένω, οι διαστάσει̋ και οι προοπτικέ̋ των 

µεγαλουπόλεων, οι προκλήσει̋ για τι̋ 

µεγαλουπόλει̋ του µέλλοντο̋ και το όραµα για 

την πόλη του 2050 είναι τα βασικά θέµατα του 

συνεδρίου. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.urbantec.com/en/urbantec/kongress/inhttp://www.urbantec.com/en/urbantec/kongress/inhttp://www.urbantec.com/en/urbantec/kongress/inhttp://www.urbantec.com/en/urbantec/kongress/in

dex.phpdex.phpdex.phpdex.php    

    

Ευφυεί̋ Πόλει̋: Επένδυση, Ανάπτυξη, και Ευφυεί̋ Πόλει̋: Επένδυση, Ανάπτυξη, και Ευφυεί̋ Πόλει̋: Επένδυση, Ανάπτυξη, και Ευφυεί̋ Πόλει̋: Επένδυση, Ανάπτυξη, και 

ΚαινοτοµίαΚαινοτοµίαΚαινοτοµίαΚαινοτοµία    

(Σίδνευ, 25(Σίδνευ, 25(Σίδνευ, 25(Σίδνευ, 25----27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)    

 

Το διήµερο συνέδριο για τι̋ ευφυεί̋ πόλει̋ 

φιλοδοξεί να αναδείξει ορθέ̋ πρακτικέ̋ ευφυών 

πόλεων (Άµστερνταµ), τι̋ εµπορικέ̋ και 

περιβαλλοντικέ̋ παραµέτρου̋ των αναπλάσεων, 

τι̋ νέε̋ µεθόδου̋ για την ανάπτυξη σχεδίων 

αειφόρου ανάπτυξη̋, τι̋ νέε̋ απαιτήσει̋ 

 

 

για σύγχρονε̋ υποδοµέ̋ µεταφορών, τι̋ 

συµπράξει̋ φορέων για τη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.terrapinn.com/2011/smarthttp://www.terrapinn.com/2011/smarthttp://www.terrapinn.com/2011/smarthttp://www.terrapinn.com/2011/smart----citiescitiescitiescities----

world/index.stmworld/index.stmworld/index.stmworld/index.stm 

 

 Υπόγειε̋ ΥποδοµέΥπόγειε̋ ΥποδοµέΥπόγειε̋ ΥποδοµέΥπόγειε̋ Υποδοµέ̋ των Αστικών ̋ των Αστικών ̋ των Αστικών ̋ των Αστικών 

ΠεριοχώνΠεριοχώνΠεριοχώνΠεριοχών    

 (Βρότσλαβ (Βρότσλαβ (Βρότσλαβ (Βρότσλαβ----Πολωνία, Πολωνία, Πολωνία, Πολωνία,     

26262626----27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)27 Οκτωβρίου 2011)    

 

Το τεχνολογικό πανεπιστήµιο του Βρότσλαβ 

διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα τι̋ 

υπόγειε̋ υποδοµέ̋ των αστικών περιοχών 

 

 

(σιδηροδροµικά τούνελ και υπόγειε̋ διαδροµέ̋, 

αποχετευτικά δίκτυα, χώροι στάθµευση̋) και τι̋ 

επιπτώσει̋ του̋ στο περιβάλλον. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.uiua2011.pwr.wroc.pl/http://www.uiua2011.pwr.wroc.pl/http://www.uiua2011.pwr.wroc.pl/http://www.uiua2011.pwr.wroc.pl/    

    

Informed Cities ForumInformed Cities ForumInformed Cities ForumInformed Cities Forum    

((((ΝάποληΝάποληΝάποληΝάπολη, 26, 26, 26, 26----27 27 27 27 ΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίουΟκτωβρίου 2011) 2011) 2011) 2011)    

 

Η κοινοτική πρωτοβουλία Informed Cities – 

ερευνητική εργασία για την τοπική αειφορία – η 

οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του 7ου 

προγράµµατο̋-πλαισίου για την έρευνα, 

αποσκοπεί στην αναβάθµιση τη̋ σχέση̋ τη̋ 
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έρευνα̋ και τη̋ διαµόρφωση̋ πολιτική̋ στο 

πλαίσιο τη̋ αειφόρου ανάπτυξη̋, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στα εργαλεία για την αστική διαχείριση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται το ετήσιο 

φόρουµ µε σκοπό τη διερεύνηση των εµποδίων 

που αντιµετωπίζουν οι τοπικέ̋ αρχέ̋ στην 

προσπάθειά του̋ να τηρήσουν τι̋ αρχέ̋ τη̋ 

αειφορία̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://informedhttp://informedhttp://informedhttp://informed----cities.icleicities.icleicities.icleicities.iclei----

europe.org/indeurope.org/indeurope.org/indeurope.org/index.php?id=7624ex.php?id=7624ex.php?id=7624ex.php?id=7624    

 

Πράσινα Κτίρια και το µέλλον τη̋ Πράσινα Κτίρια και το µέλλον τη̋ Πράσινα Κτίρια και το µέλλον τη̋ Πράσινα Κτίρια και το µέλλον τη̋ 

Αειφόρου Αστική̋ Ανάπτυξη̋Αειφόρου Αστική̋ Ανάπτυξη̋Αειφόρου Αστική̋ Ανάπτυξη̋Αειφόρου Αστική̋ Ανάπτυξη̋    

(Φρά̓µπουργκ, 27(Φρά̓µπουργκ, 27(Φρά̓µπουργκ, 27(Φρά̓µπουργκ, 27----28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)    

    

Το τέταρτο συνέδριο για τι̋ ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ 

ενέργεια̋ σε τοπικό επίπεδο του διεθνού̋ 

δικτύου τοπικών αρχών για την αειφορία (ICLEI) 

θα επικεντρωθεί στον εξελισσόµενο ρόλο των  

 

ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ στην αειφόρα 

κατασκευαστική δραστηριότητα από τεχνολογική 

και αναπτυξιακή άποψη. Τα κτίρια 

καταναλώνουν το 40% τη̋ ενέργεια̋ σε 

πανευρωπἀκό επίπεδο και είναι υπεύθυνα για το 

36% τη̋ εκποµπή̋ ρύπων διοξειδίου του 

άνθρακα. Εποµένω̋, ο κατασκευαστικό̋ τοµέα̋ 

διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο για την 

καταπολέµηση των συνεπειών τη̋ κλιµατική̋ 

αλλαγή̋ και ω̋ εκ τούτου η αναβάθµιση 

υφιστάµενων κτισµάτων, ιστορικών κτιρίων και η 

δηµιουργία διαµερισµάτων µηδενική̋ εκποµπή̋ 

ρύπων αποτελούν µερικά από τα ζητήµατα που 

θα αναδείξει το εν λόγω συνέδριο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.localhttp://www.localhttp://www.localhttp://www.local----renewablesrenewablesrenewablesrenewables----

conference.org/freiburg2011conference.org/freiburg2011conference.org/freiburg2011conference.org/freiburg2011/    

    

∆ιεθνικό φόρουµ για τι̋ αειφόρε̋ ∆ιεθνικό φόρουµ για τι̋ αειφόρε̋ ∆ιεθνικό φόρουµ για τι̋ αειφόρε̋ ∆ιεθνικό φόρουµ για τι̋ αειφόρε̋ 

µεταφορέ̋ και µετακινήσει̋µεταφορέ̋ και µετακινήσει̋µεταφορέ̋ και µετακινήσει̋µεταφορέ̋ και µετακινήσει̋    

(Λισσαβώνα, 27(Λισσαβώνα, 27(Λισσαβώνα, 27(Λισσαβώνα, 27----28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)28 Οκτωβρίου 2011)    

    

Στο πλαίσιο του ευρωπἀκού σχεδίου START, το 

οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη των 

πληροφοριακών τεχνολογιών και των συστηµάτων 

σε 9 περιφέρειε̋ τη̋ Ατλαντική̋ Περιοχή̋, 

δηµιουργήθηκε το δίκτυο INTEGRA που συνιστά 

 

 

 

το δείκτη ποιότητα̋ των πληροφοριών για όλου̋ 

του̋ ταξιδιώτε̋ στη συγκεκριµένη γεωγραφική 

περιοχή. Το εν θέµατι συνέδριο διοργανώνεται µε 

σκοπό την επέκταση του δικτύου αλλά και των 

πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτή̋ 

τη̋ πρωτοβουλία̋ και σε άλλα κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.starthttp://www.starthttp://www.starthttp://www.start----project.eu/en/Events.aspxproject.eu/en/Events.aspxproject.eu/en/Events.aspxproject.eu/en/Events.aspx 
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Ευρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά Θέµατα    
    

ΣυµπράξΣυµπράξΣυµπράξΣυµπράξει̋ Αγροτικών και Αστικών ει̋ Αγροτικών και Αστικών ει̋ Αγροτικών και Αστικών ει̋ Αγροτικών και Αστικών 

Περιοχών για την ευρωπἀκή συνοχήΠεριοχών για την ευρωπἀκή συνοχήΠεριοχών για την ευρωπἀκή συνοχήΠεριοχών για την ευρωπἀκή συνοχή    

    

Σύµφωνα µε προβλέψει̋ διεθνών οργανισµών 

σχετικά µε την παγκόσµια ανάπτυξη και τον 

πληθυσµό, η σηµασία τη̋ ΕΕ αναµένεται να 

εξασθενήσει στα προσεχή χρόνια. Σήµερα τα 27 

κράτη µέλη τη̋ ΕΕ συνιστούν το 8% του 

παγκόσµιου πληθυσµού, ενώ το έτο̋ 2050 το 

ποσοστό αυτό αναµένεται να συρρικνωθεί στο 

5%. Η σηµερινή οικονοµική βαρύτητά τη̋, τη̋ 

τάξεω̋ του 20%, αναµένεται να συρρικνωθεί στο 

12% λόγω τη̋ ανάπτυξη̋ κατά κύριο λόγο τη̋ 

Κίνα̋ και άλλων σηµαντικών αναδυόµενων 

χωρών. Εποµένω̋, εάν η η ΕΕ επιθυµεί να 

διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά τη̋ τόσο σε 

οικονοµικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο χωρί̋ 

παράλληλε̋ απώλειε̋ από πλευρά̋ ευηµερία̋, 

τότε πρέπει να εντείνει τη συνεργασία σε 

σηµαντικά θέµατα που αφορούν την ασφάλεια 

για το µέλλον.  Ο ρόλο̋ τη̋ πολιτική̋ για τη 

συνοχή και τη̋ 

 

 

  

 

διαρθρωτική̋ πολιτική̋ σε θέµατα µελλοντική̋ 

ανταγωνιστικότητα̋ είναι καίριο̋. Περαιτέρω, η 

σχέση των ευρωπἀκών περιφερειών και 

πόλεων και των επιχειρήσεών του̋ µε την 

παγκόσµια οικονοµία είναι απόλυτα 

συνυφασµένη µε την ευρωπἀκή ιστορία του 

κάθε εθνικού κράτου̋. 

Σε αυτό το πλαίσιο, σε πρόσφατο ψήφισµα τη̋ 

Ολοµέλεια̋ του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) 

για την Πέµπτη έκθεση τη̋ Επιτροπή̋ για τη 

συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική 

συνοχή̋ µετά το 2013, επισηµαίνεται η ανάγκη 

να µπορούν οι αγροτικοί οικισµοί να 

συµµετέχουν σε ολοκληρωµένε̋ λύσει̋ για µια 

συγκεκριµένη λειτουργική γεωγραφική ενότητα 

µε την υποστήριξη των εταιρικών σχέσεων και 

των δικτύων του̋. Μάλιστα, υπογραµµίζεται ότι 

το ενδογενέ̋ δυναµικό των αγροτικών περιοχών 

προσφέρει µια ευκαιρία ανάπτυξη̋, η οποία δεν 

περιορίζεται περιµετρικά των οικισµών και των 

µεγαλουπόλεων, ενώ σηµειώνεται ότι, στο 

πλαίσιο τη̋ διαρθρωτική̋ πολιτική̋ και τη̋ 

πολιτική̋ για τη συνοχή, οι συµπράξει̋ 

αγροτικών περιφερειών και αστικών περιοχών 

είναι προσφορότερε̋ για την εξασφάλιση στι̋ 

αγροτικέ̋ περιοχέ̋ των ίδιων πρὁποθέσεων 

ανάπτυξη̋ και ποιότητα̋ ζωή̋ όσον αφορά 

κοινωνικού̋ και οικονοµικού̋ παράγοντε̋.  

 

Προ̋ τούτο, ζητείται να υπάρξει πιο στενό̋ 

συντονισµό̋ των µακροπεριφερειακών 

στρατηγικών, των περιφερειακών σε επίπεδο 

µητροπόλεων στρατηγικών ή των στρατηγικών 

µε βάση τη γεωγραφία και το περιβάλλον σε 

διακρατικό επίπεδο και να ληφθούν δεόντω̋ 

υπόψη οι εν λόγω λειτουργικέ̋ γεωγραφικέ̋ 

ενότητε̋ στο πλαίσιο των εθνικών 

επιχειρησιακών προγραµµάτων, προκειµένου να 

διευκολυνθεί η χρήση τη̋ χρηµατοδότηση̋ τη̋ 

ΕΕ για διαπεριφερειακά αναπτυξιακά έργα. 

Περαιτέρω ζητείται, επίση̋, η ανάµιξη 

διασυνοριακών οµίλων στη χάραξη των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων για τα 

διασυνοριακά προγράµµατα, βάσει του 

κανονισµού για του̋ Ευρωπἀκού̋ Οµίλου̋ 
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Εδαφική̋ Συνεργασία̋, καθώ̋ οι ΕΟΕΣ 

θεωρούνται ένα µοναδικό, εξαιρετικά πολύτιµο 

εργαλείο εδαφική̋ διακυβέρνηση̋ που 

ανταποκρίνεται στι̋ ανάγκε̋ για διαρθρωµένη 

συνεργασία και πρέπει να προωθηθεί ω̋ µέσο 

συγκρότηση̋ συστηµάτων διασυνοριακή̋ 

διακυβέρνηση̋, που εξασφαλίζουν την ανάληψη 

ευθύνη̋ για τι̋ διάφορε̋ πολιτικέ̋ σε 

περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Περιφερειακοί Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Περιφερειακοί Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Περιφερειακοί Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Περιφερειακοί Συνεργατικοί Σχηµατισµοί 

για την Έρευνα και την Καινοτοµίαγια την Έρευνα και την Καινοτοµίαγια την Έρευνα και την Καινοτοµίαγια την Έρευνα και την Καινοτοµία    
 

Τον ιδιαίτερο ρόλο του τοπικού και του 

περιφερειακού επιπέδου για τη δηµιουργία 

συνεργειών µεταξύ των πολιτικών έρευνα̋ και 

καινοτοµία̋ και των πολιτικών συνοχή̋ που 

έχουν αντίκτυπο στι̋ οικονοµικέ̋ και 

βιοµηχανικέ̋ δραστηριότητε̋ και στι̋ 

κοινωνικέ̋ πρακτικέ̋ υπογραµµίζει σε 

πρόσφατη γνωµοδότησή τη̋ η Ολοµέλεια τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών. 

 

Εν προκειµένω, προτείνεται να αναγνωριστούν 

οι τοπικέ̋ και οι περιφερειακέ̋ αρχέ̋ ω̋ το 

κατεξοχήν επίπεδο διάρθρωση̋ µεταξύ των 

στρατηγικών των εθνικών και ευρωπἀκών 

προγραµµάτων για την έρευνα και την 

καινοτοµία, όπω̋ και για τη συνοχή, ενώ 

τονίζεται ότι µια πραγµατική πρόκληση για την 

Επιτροπή και τι̋ περιφέρειε̋ είναι η δηµιουργία 

συνεργιών µεταξύ των διαφόρων µέσων 

χρηµατοδότηση̋ για να είναι σε θέση να 

εφαρµόσουν την στρατηγική Ευρώπη 2020, 

υπενθυµίζοντα̋ ότι το επόµενο πρόγραµµα-

πλαίσιο πρέπει να επεκτείνει τα προγράµµατα 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των κατά 

τόπου̋ ικανοτήτων και στη διευκόλυνση τη̋ 

συµµετοχή̋ των τοπικών και των 

περιφερειακών αρχών, των οποίων η έρευνα και 

η ανάπτυξη είναι συµπληρωµατικέ̋. Αυτό για 

    

    

  

παράδειγµα, θα µπορούσε να γίνει εισάγοντα̋ 

κριτήρια που διευκολύνουν τη συµµετοχή ικανών 

εταίρων από περιφέρειε̋ που υστερούν από 

πλευρά̋ έρευνα̋ σε έργα και προγράµµατα που 

διεξάγονται από γνωστού̋ και διακεκριµένου̋ 

επιστήµονε̋. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητείται από τι̋ τοπικέ̋ 

και περιφερειακοί αρχέ̋ να συµµετέχουν στι̋ 

τεχνολογικέ̋ πλατφόρµε̋, ώστε να 

διαµορφώνουν στρατηγικέ̋ έρευνα̋ και 

καινοτοµία̋ για τη δηµιουργία νέων 

τεχνολογικών πλατφόρµων και την ανάπτυξη 

των ήδη ενεργών πλατφόρµων µε βάση τι̋ 

ανάγκε̋ των εδαφικών φορέων και µε 

συνυπολογισµό των ευκαιριών που προσφέρουν 

οι παγκόσµιε̋ αγορέ̋ και η συµµετοχή των ΜΜΕ, 

αναγνωρίζοντα̋ µε αυτό τον τρόπο το ρόλο των 

περιφερειακών συνεργατικών σχηµατισµών στι̋ 

πρωτοβουλίε̋ µε σκοπό την προώθηση τη̋ 

ανάπτυξη̋ τεχνολογιών πληροφόρηση̋ και 

επικοινωνία̋ (ΤΠΕ), την ενεργειακή 

αποδοτικότητα, τι̋ ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ 

ενέργεια̋ και την οικολογική καινοτοµία. 

ΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίε̋:ε̋:ε̋:ε̋:    
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Προ̋ τούτο, τονίστηκε ότι οι ευρωπἀκέ̋ 

στρατηγικέ̋ για τι̋ µακροπεριφέρειε̋ 

αποτελούν σηµαντικό µέσο επιτάχυνση̋ τη̋ 

διαδικασία̋ ολοκλήρωση̋ µε την ενίσχυση του 

ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 

ενώ θεωρείται ότι η στρατηγική τη̋ ΕΕ για την 

περιοχή του ∆ούναβη και η µελλοντική 

στρατηγική τη̋ ΕΕ για τη µακροπεριφέρεια 

Αδριατική̋-Ιονίου δηµιουργούν νέε̋ 

δυνατότητε̋ περιφερειακή̋ συνεργασία̋ και µε 

τι̋ χώρε̋ τη̋ διεύρυνση̋. Μάλιστα για την 

περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων επισηµάνθηκε 

ότι η Πρωτοβουλία Αδριατική̋-Ιονίου έχει θέσει 

από το 2000 ω̋ στόχο  την εγγύηση τη̋ ειρήνη̋, 

τη̋ ασφάλεια̋, τη̋ ανάπτυξη̋ και τη̋ 

συνεργασία̋ στην περιοχή ΕΕ-∆υτικών 

Βαλκανίων και ότι το Συµβούλιο Αδριατική̋-

Ιουνίου δεσµεύθηκε να στηρίξει τη στρατηγική 

τη̋ ΕΕ για την περιοχή Αδριατική̋-Ιουνίου 

πελάγου̋ από κοινού µε τα ευρωπἀκά όργανα 

και µε τη συµµετοχή των εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών αρχών. 

Επίση̋, κατόπιν πρόταση̋ τη̋ ελληνική̋ 

αντιπροσωπεία̋, ζητείται από την Ευρωπἀκή 

Επιτροπή να εξετάσει την αξιοποίηση του 

δυναµικού των υφιστάµενων Ευρωπἀκών 

Οµίλων Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ) που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή των ∆υτικών 

    

Τα Οικονοµικά των Τοπικών και Τα Οικονοµικά των Τοπικών και Τα Οικονοµικά των Τοπικών και Τα Οικονοµικά των Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών τη̋ ΕΕΠεριφερειακών Αρχών τη̋ ΕΕΠεριφερειακών Αρχών τη̋ ΕΕΠεριφερειακών Αρχών τη̋ ΕΕ    
 

Η ευρωπἀκή τράπεζα DEXIA δηµοσίευσε 

πρόσφατα (1 Ιουλίου τ.ε.) µια µελέτη όπου 

καταγράφονται οι τάσει̋ των οικονοµικών των 

υποεθνικών αρχών των 27 κρατών-µελών τη̋ ΕΕ  

για την χρονική περίοδο 2000-2010. Σύµφωνα µε 

τα στοιχεία τη̋ εν λόγω µελέτη̋, οι τοπικέ̋ και 

οι περιφερειακέ̋ αρχέ̋ ανταποκρίθηκαν άµεσα 

στι̋ συνέπειε̋ τη̋ χρηµατοπιστωτική̋, τη̋ 

δηµοσιονοµική̋ και τη̋ κοινωνική̋ κρίση̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ccre.org/docs/NDCE_july_2011_EN.pdfhttp://www.ccre.org/docs/NDCE_july_2011_EN.pdfhttp://www.ccre.org/docs/NDCE_july_2011_EN.pdfhttp://www.ccre.org/docs/NDCE_july_2011_EN.pdf

 

Ε.Ο.Ε.Σ. και Μακροπεριφέρειε̋ ω̋ Ε.Ο.Ε.Σ. και Μακροπεριφέρειε̋ ω̋ Ε.Ο.Ε.Σ. και Μακροπεριφέρειε̋ ω̋ Ε.Ο.Ε.Σ. και Μακροπεριφέρειε̋ ω̋ 

εργαλεία για τη διεύρυνση τη̋ ΕΕεργαλεία για τη διεύρυνση τη̋ ΕΕεργαλεία για τη διεύρυνση τη̋ ΕΕεργαλεία για τη διεύρυνση τη̋ ΕΕ    

    

Υπογραµµίζοντα̋ µε έµφαση ότι οι τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ κατέχουν καίριο ρόλο στο 

διάλογο µε τι̋ υποψήφιε̋ και τι̋ εν δυνάµει 

υποψήφιε̋ χώρε̋, οι οποίε̋ χαρακτηρίζονται 

από διαφορετικά επίπεδα αποκέντρωση̋ που 

σχετίζονται µε την ιστορία και τον πολιτισµό 

του̋, η Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ των 

Περιφερειών υπογράµµισε σε πρόσφατη 

γνωµοδότησή τη̋ την πεποίθηση ότι οι 

προσπάθειε̋ διεύρυνση̋ δεν µπορούν να 

ευοδωθούν χωρί̋ επαρκώ̋ προετοιµασµένου̋ 

και καταρτισµένου̋ πολιτικού̋ και διοικητικού̋ 

εκπροσώπου̋ σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. 
 

20      20      20      20      
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Βαλκανίων και τη̋ Μεσογειακή̋ λεκάνη̋, για 

παράδειγµα, του ΕΟΕΣ Αµφικτυονία, για την 

προσαρµογή των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών των κρατών των ∆υτικών Βαλκανίων και 

τη̋ Τουρκία̋ στο κοινοτικό κεκτηµένο. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.
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XVqdLxAYnYqvwQ%3dXVqdLxAYnYqvwQ%3dXVqdLxAYnYqvwQ%3dXVqdLxAYnYqvwQ%3d    

    

Αποδοτική Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνησηΑποδοτική Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνησηΑποδοτική Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνησηΑποδοτική Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνηση
 

Στην ΕΕ στην οποία το 73% του πληθυσµού τη̋ 

κατοικούν σε αστικέ̋ περιοχέ̋ άνω των 20.000 

κατοίκων, µε εξαίρεση τι̋ δύο µεγάλε̋ 

µητροπόλει̋, Λονδίνο και Παρίσι, διαπιστώνεται 

µια µοναδική πολυκεντρική δοµή µεγάλων, 

µεσαίου µεγέθου̋ και µικρών πόλεων. Η ΕΕ 

χρειάζεται πόλει̋ όλων των µεγεθών για να 

υλοποιήσει του̋ στόχου̋ για µια ευφυή, βιώσιµη 

και κοινωνικά περιεκτική µεγέθυνση στο πλαίσιο 

τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020. Αυτό θα συµβεί εφόσον 

όλε̋ οι περιφέρειε̋, ιδιαίτερα εκείνε̋ που 

διαθέτουν µεγάλο δυναµικό για υψηλή 

παραγωγικότητα και απασχόληση 

διαδραµατίσουν το ρόλο του̋. 

Αυτά είναι σε αδρέ̋ γραµµέ̋ τα συµπεράσµατα 

του συνεδρίου µε τίτλο ‘Αποδοτική 

Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνηση-Λειτουργικέ̋ 

σχέσει̋ ανάµεσα σε αστικά κέντρα και 

αγροτικέ̋ περιοχέ̋’ που πραγµατοποιήθηκε  

πρόσφατα στην αίθουσα του Ευρωπἀκού 

Κοινοβουλίου στι̋ Βρυξέλλε̋. Το συνέδριο, το 

οποίο διοργάνωσαν τα δίκτυα METREX, 

 

 

     

    

EUROCITIES και PURPLE, επικεντρώθηκε στο 

ζήτηµα τη̋ καλύτερη̋ εδαφική̋ συνοχή̋. 

Σύµφωνα µε του̋ διοργανωτέ̋, η ορθή 

µητροπολιτική διακυβέρνηση, η οποία 

περιλαµβάνει τι̋ αστικέ̋ και αγροτικέ̋ 

περιοχέ̋, θεωρείται πρὁπόθεση για την 

εδαφική συνοχή.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eurometrexhttp://www.eurometrexhttp://www.eurometrexhttp://www.eurometrex.org/Docs/Activities/EP_Ev.org/Docs/Activities/EP_Ev.org/Docs/Activities/EP_Ev.org/Docs/Activities/EP_Ev

ent/EN_METREX_URBAN_EP_report.pdfent/EN_METREX_URBAN_EP_report.pdfent/EN_METREX_URBAN_EP_report.pdfent/EN_METREX_URBAN_EP_report.pdf    

 

Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ Καινοτόµων Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ Καινοτόµων Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ Καινοτόµων Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ Καινοτόµων 

ΠεριφερειώνΠεριφερειώνΠεριφερειώνΠεριφερειών    

 

Το σχεδιασµό ενό̋ ευρωπἀκού χάρτη των 

Περιφερειών µε γνώµονα το επίπεδο 

καινοτοµία̋ τη̋ καθεµιά̋ εξ αυτών, ώστε η 

κατάταξη αυτή να χρησιµεύσει για τη θέσπιση 

ειδικών µηχανισµών στήριξη̋ στι̋ περιφέρειε̋ 

  

που εµφανίζουν υστέρηση, µε την παροχή 

ειδικών πόρων που θα συµβάλουν στη σύγκλισή 

του̋ µε τι̋ πλέον καινοτόµε̋ περιφέρειε̋, 

πρότεινε πρόσφατα σε γνωµοδότησή τη̋ για την 

‘Ένωση Καινοτοµία̋’ η Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ 

των Περιφερειών (ΕτΠ). Αυτό̋ ο χάρτη̋ 

αναµένεται να αποτελέσει ένα µέσο για να 

αυξηθεί η συνεργασία  µεταξύ των διαφόρων 

περιφερειών για τη θέσπιση διαδικασιών µέσω 

των οποίων οι λιγότερο ανεπτυγµένε̋ 

περιφέρειε̋ θα έχουν πρόσβαση και θα 

χρησιµοποιούν τη γνώση και τι̋ εφαρµογέ̋ τη̋ 

έρευνα̋ από διάφορα µέρη τη̋ Ευρώπη̋, π.χ., 

µε τη στήριξη των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

  

  

21212121                    
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Στο σχετικό ψήφισµα τονίζεται η αντίθεση τη̋ 

ΕτΠ κατά οποιασδήποτε πρόθεση̋ να 

χρησιµοποιηθεί η έξυπνη εξειδίκευση για να 

δοθεί προτεραιότητα σε περιφέρειε̋ ή τοπικέ̋ 

αρχέ̋ που κατέχουν ήδη ηγετική θέση, 

αφήνοντα̋ άλλε̋ περιοχέ̋ µε ελάχιστη ή 

µηδενική στήριξη. Αυτό θα ήταν αντίθετο µε την 

πρωταρχική αρχή τη̋ εδαφική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ. 

Προ̋ τούτο, ζητείται η συµµετοχή τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στην πλατφόρµα για την 

έξυπνη εξειδίκευση καθώ̋ και στην αξιολόγηση 

των επιχειρησιακών προγραµµάτων που 

συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία µε σκοπό να ληφθούν δεόντω̋ υπόψη τα 

τοπικά και περιφερειακά ζητήµατα στα εθνικά 

προγράµµατα µεταρρυθµίσεων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Ενεργό̋ κοινωνική ένταξη των νέωνΕνεργό̋ κοινωνική ένταξη των νέωνΕνεργό̋ κοινωνική ένταξη των νέωνΕνεργό̋ κοινωνική ένταξη των νέων 

Τι̋ εµπειρίε̋ εννέα ευρωπἀκών πόλεων 

(Birmingham, Bologna, Brno, Copenhagen, Krakow, 

Lille Metropole-Roubaix, Rotterdam, Stockholm και 

Sofia) από την υλοποίηση πολιτικών ενεργού 

     

     

κοινωνική̋ ένταξη̋ νέων ανθρώπων 

παρουσίασε σε σχετικέ̋ εκθέσει̋ του το δίκτυο 

των µεγαλύτερων ευρωπἀκών πόλεων 

EUROCITIES (NLAO). Οι εν λόγω πόλει̋ φαίνεται 

να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα για την 

κοινωνική ένταξη, προσφέροντα̋ ευκαιρίε̋ για 

µεγαλύτερη κινητικότητα και δυνατότητε̋ 

απασχόληση̋ σε άτοµα µε ειδικέ̋ ανάγκε̋ µέσω 

συµπράξεων µε τον τρίτο τοµέα. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eurocitihttp://www.eurocitihttp://www.eurocitihttp://www.eurocitieseseses----nlao.eu/nlao.eu/nlao.eu/nlao.eu/    

    

Εκστρατεία εγκατάλειψη̋ τη̋ χρήση̋ Εκστρατεία εγκατάλειψη̋ τη̋ χρήση̋ Εκστρατεία εγκατάλειψη̋ τη̋ χρήση̋ Εκστρατεία εγκατάλειψη̋ τη̋ χρήση̋ 

των αυτοκινήτωντων αυτοκινήτωντων αυτοκινήτωντων αυτοκινήτων    

Η δηµοτική αρχή τη̋ ισπανική̋ πόλη̋ Μούρθια 

ξεκίνησε πρόσφατα µια ριζοσπαστική 

εκστρατεία για να πείσει του̋ κατοίκου̋ τη̋ να    

εγκαταλείψουν τελείω̋ τη χρήση του 

αυτοκινήτου ω̋ µέσου µετακίνηση̋, 

προσφέροντα̋ εφόρου ζωή̋ δωρεάν κάρτε̋ 

απεριόριστων διαδροµών στα τραµ. Παρά τη 

δηµοτικότητα των υβριδικών και ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων, ο µόνο̋ τρόπο̋ µείωση̋ των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα έχει 

αποδειχθεί ότι σχετίζεται µε την 

ελαχιστοποίηση τη̋ χρήση̋ των αυτοκινήτων.  

Γι’ αυτό το λόγο, η τοπική αρχή τη̋ Μούρθια 

ανέδειξε ω̋ ένα βασικό µειονέκτηµα τη̋ χρήση̋ 

των αυτοκινήτων την χρονοβόρα αναζήτηση  
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πόλει̋ που διαγωνίστηκαν για τον τίτλο στην 

Ισπανία ήταν η Alcalá de Henares, το Burgos, η 

Cáceres, η Κόρδοβα, η Cuenca, η Donostia-San 

Sebastián, η Μάλαγα, η Μούρθια, το Οβιέδο, η Las 

Palmas de Gran Canaria, η Παµπλόνα, η Santander, 

η Segovia, η Tarragona και η Σαραγόσα. Από 

αυτέ̋, οι έξι συµπεριλήφθηκαν στον κατάλογο 

των επικρατέστερων υποψηφίων: το Burgos, η 

Κόρδοβα, η Donostia-San Sebastián, η Las Palmas 

de Gran Canaria, η Segovia και η Σαραγόσα. 

 

 

Η επιτροπή εξέτασε τι̋ υποψηφιότητε̋ βάσει 

των κριτηρίων που ορίζονται στην απόφαση του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  

Οι πόλει̋ πρέπει να καταρτίσουν πολιτιστικό 

πρόγραµµα µε έντονη ευρωπἀκή διάσταση και 

να επιδιώξουν τη συµµετοχή των πολιτών που 

ζουν στην πόλη, στα περίχωρά τη̋ αλλά και στο 

εξωτερικό. Η ευρωπἀκή διάσταση 

αντικατοπτρίζεται στα επιλεγµένα θέµατα 

 

 

    

 

 

χώρου στάθµευση̋, τοποθετώντα̋ αυτοκίνητα 

στα πιο απίθανα σηµεία τη̋ πόλη̋, όπω̋ το 

ένα πάνω στο άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, σε 

πυκνοκατοικηµένα κέντρα, όπου διαπιστώνεται 

ανυπαρξία υποδοµών για τη χρήση ποδηλάτων 

ή άλλων εναλλακτικών µέσων µετακίνηση̋, 

απαιτείται η επιστράτευση διαφόρων µεθόδων 

δηµιουργικού µάρκετινγκ για να πειστεί η 

πλειοψηφία του πληθυσµού για την µη 

αναγκαιότητα τη̋ χρήση̋ των αυτοκινήτων του. 
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Οι Πολιτιστικέ̋ Πρωτεύουσε̋ τη̋ Οι Πολιτιστικέ̋ Πρωτεύουσε̋ τη̋ Οι Πολιτιστικέ̋ Πρωτεύουσε̋ τη̋ Οι Πολιτιστικέ̋ Πρωτεύουσε̋ τη̋ 

Ευρώπη̋ για το 2016Ευρώπη̋ για το 2016Ευρώπη̋ για το 2016Ευρώπη̋ για το 2016    

    

Η ισπανική πόλη Donostia-San Sebastián και η 

πολωνική πόλη Βρότσλαβ προτάθηκαν από 

ανεξάρτητη επιτροπή επιλογή̋ για να 

µοιραστούν τον τίτλο τη̋ ευρωπἀκή̋ 

πολιτιστική̋ πρωτεύουσα̋ για το 2016.     

    

   

 

Ο επίσηµο̋ ορισµό̋ του̋ από το Συµβούλιο των 

Υπουργών τη̋ ΕΕ θα γίνει το Μάιο του 2012.    Οι 

ευρωπἀκέ̋ πολιτιστικέ̋ πρωτεύουσε̋ 

επιλέγονται από ανεξάρτητη επιτροπή: 

καταρτίζεται αρχικό̋ κατάλογο̋ των 

επικρατέστερων πόλεων, ύστερα από φάση 

προεπιλογή̋, και µετά από εννέα µήνε̋ γίνεται 

η τελική επιλογή. Οι δύο πόλει̋ που επιλέγονται 

(µία ανά χώρα) ορίζονται στη συνέχεια επίσηµα 

από το Συµβούλιο των Υπουργών τη̋ ΕΕ. Οι 15 
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και στον τρόπο οργάνωση̋ των εκδηλώσεων 

του προγράµµατο̋ (ενθαρρύνεται η 

συνεργασία µεταξύ πολιτιστικών φορέων σε 

διάφορε̋ χώρε̋ τη̋ ΕΕ). Το πρόγραµµα 

πρέπει επίση̋ να έχει µακρόπνοο αντίκτυπο 

και να συµβάλλει στην µακροπρόθεσµη 

πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη τη̋ 

πόλη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/our----programmesprogrammesprogrammesprogrammes----

andandandand----actions/doc413_en.htmactions/doc413_en.htmactions/doc413_en.htmactions/doc413_en.htm    

 

Πρακτικό̋ Οδηγό̋ για µια Πρακτικό̋ Οδηγό̋ για µια Πρακτικό̋ Οδηγό̋ για µια Πρακτικό̋ Οδηγό̋ για µια 

Ολοκληρωµένη Αστική ∆ιακυβέρνησηΟλοκληρωµένη Αστική ∆ιακυβέρνησηΟλοκληρωµένη Αστική ∆ιακυβέρνησηΟλοκληρωµένη Αστική ∆ιακυβέρνηση    

    

Προσπαθώντα̋ να ανταποκριθούν στι̋ 

σύγχρονε̋ προκλήσει̋ του αστικού 

περιβάλλοντο̋, οι τοπικέ̋ αρχέ̋ διαπιστώνουν 

ότι οι τοµεακέ̋ προσεγγίσει̋ είναι συχνά 

αναποτελεσµατικέ̋. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

 

 
 

τοπική αρχή του Βερολίνου εκπόνησε ένα 

εγχειρίδιο για µια ολοκληρωµένη αστική 

διακυβέρνηση σύµφωνα µε το οποίο οι πόλει̋ 

υιοθετούν µέτρα προσαρµοσµένα στι̋ τοπικέ̋ 

συνθήκε̋ µε τη συµµετοχή τοπικών φορέων. Ενώ 

το εγχειρίδιο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 

σχέδιο διακυβέρνηση̋ σε τοπικό επίπεδο, 

περιέχει προσεγγίσει̋ που συναντώνται κυρίω̋ 

σε µεγάλε̋ πόλει̋ σε ευρωπἀκό και διεθνέ̋ 

επίπεδο. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.metropolis.org/sites/default/files/publhttp://www.metropolis.org/sites/default/files/publhttp://www.metropolis.org/sites/default/files/publhttp://www.metropolis.org/sites/default/files/publ

ications/2011/C3%20Metropolis%20Urban%20Goveications/2011/C3%20Metropolis%20Urban%20Goveications/2011/C3%20Metropolis%20Urban%20Goveications/2011/C3%20Metropolis%20Urban%20Gove

rnance%20rnance%20rnance%20rnance%20----%20eng.pdf%20eng.pdf%20eng.pdf%20eng.pdf    

 

Το ∆ιαπολιτισµικό Σχέδιο τη̋ Το ∆ιαπολιτισµικό Σχέδιο τη̋ Το ∆ιαπολιτισµικό Σχέδιο τη̋ Το ∆ιαπολιτισµικό Σχέδιο τη̋ 

Βαρκελώνη̋Βαρκελώνη̋Βαρκελώνη̋Βαρκελώνη̋    

    

Με σκοπό την καταπολέµηση των φυλετικών 

διακρίσεων ανάµεσα σε µέλη τη̋ κοινότητα̋ 

των µεταναστών και την προώθηση τη̋ 

ειρηνική̋ συνύπαρξη̋, η τοπική αρχή τη̋ 

Βαρκελώνη̋ σχεδίασε ένα διαπολιτισµικό σχέδιο 

µε την υποστήριξη 200 τοπικών οργανώσεων 

και 3000 εθελοντών. Η δωρεάν κατάρτιση 

τοπικών φορέων που εργάζονται σε 

    

    

κοινότητε̋ µεταναστών, η διάχυση 

εκπαιδευτικού υλικού, η διανοµή ενό̋ 

εγχειριδίου για φορεί̋ που εργάζονται στο 

πεδίο τη̋ κοινωνική̋ συνοχή̋ και  

διαπολιτισµική̋ ένταξη̋, καθώ̋ και η 

δηµιουργία ιστοσελίδα̋ ω̋ πηγή̋ για την  

αναζήτηση πολιτικών για την  καταπολέµηση 

τη̋ µισαλλοδοξία̋ είναι µερικά από τα µέτρα 

που περιέχονται στο εν λόγω σχέδιο. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwww3.3.3.3.bcnbcnbcnbcn....eseseses////fitxersfitxersfitxersfitxers////premsapremsapremsapremsa/24112010/24112010/24112010/24112010nprumnprumnprumnprum

orsitopicsfinalorsitopicsfinalorsitopicsfinalorsitopicsfinal.063..063..063..063.pdfpdfpdfpdf 
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα        

    

Ισχυρέ̋ Πόλει̋, Ισχυρέ̋ Κοινότητε̋Ισχυρέ̋ Πόλει̋, Ισχυρέ̋ Κοινότητε̋Ισχυρέ̋ Πόλει̋, Ισχυρέ̋ Κοινότητε̋Ισχυρέ̋ Πόλει̋, Ισχυρέ̋ Κοινότητε̋    

 

Η αµερικανική κυβέρνηση εγκαινίασε 

πρόσφατα την πιλοτική πρωτοβουλία ‘Ισχυρέ̋ 

πόλει̋, ισχυρέ̋ κοινότητε̋’ µε σκοπό να 

ενισχύσει την οικονοµική µεγέθυνση στι̋ 

τοπικέ̋ κοινωνίε̋, διασφαλίζοντα̋ ότι τα 

χρήµατα των Αµερικανών φορολογουµένων  

αξιοποιούνται αποδοτικά. Προ̋ τούτο, οι 

οµοσπονδιακέ̋ αρχέ̋ θα παρέχουν ειδικευµένο 

προσωπικό σε έξι πόλει̋ (Chester-PA, 

Cleveland-OH, Detroit-MI Fresno-CA, Memphis-

TN, New Orleans-LA) για να συνεργαστούν µε 

τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ του̋, φορεί̋ του ιδιωτικού 

τοµέα και άλλου̋ οργανισµού̋ για την τοπική 

ανάπτυξη. Περαιτέρω, οι τοπικέ̋ κοινότητε̋ 

είναι επιλέξιµε̋ για την παροχή βοήθεια̋ όσον 

αφορά σε έναν ολοκληρωµένο οικονοµικό 

σχεδιασµό µε σκοπό την ανάδειξη τη̋ τοπική̋ 

καινοτοµία̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.whitehouse.gov/thehttp://www.whitehouse.gov/thehttp://www.whitehouse.gov/thehttp://www.whitehouse.gov/the----presspresspresspress----

office/2011/07/11/obamaoffice/2011/07/11/obamaoffice/2011/07/11/obamaoffice/2011/07/11/obama----administrationadministrationadministrationadministration----

launcheslauncheslauncheslaunches----strongstrongstrongstrong----citiescitiescitiescities----strongstrongstrongstrong----communitiescommunitiescommunitiescommunities----

supportsupportsupportsupport----llll    

  

Πρόγραµµα βιώσιµων κτιρίων σΠρόγραµµα βιώσιµων κτιρίων σΠρόγραµµα βιώσιµων κτιρίων σΠρόγραµµα βιώσιµων κτιρίων στην την την την 

ΑργεντινήΑργεντινήΑργεντινήΑργεντινή    

 

Ένα φιλόδοξο πρόγραµµα βελτίωση̋ τη̋ 

ενεργειακή̋ απόδοση̋ των κτιρίων ξεκίνησε η 

τοπική αρχή του Μπουένο̋ Ά̓ρε̋, η οποία είναι 

υπεύθυνη για τη συντήρηση σχεδόν 1.500 κτιρίων, 

 

 

δαπανώντα̋ πάνω από 20 εκατ. δολάρια. Εάν τα 

µέτρα που περιέχονται στο σχέδιο βιώσιµων 

πολιτικών για τα κτίρια  (POLICS) τότε υπολογίζεται 

ότι θα µειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση κατά 27% 

στο φωτισµό, 54% από τη χρήση υπολογιστών και 

37% από τη ψύξη και θέρµανση. Ήδη από το 2008 ο 

τοπικό̋ φορέα̋ για την προστασία του 

περιβάλλοντο̋ (APRA) κατάρτισε ένα πρόγραµµα 

ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋ των δηµοσίων κτιρίων 

(PEEEP), στο πλαίσιο τη̋ πολιτική̋ µείωση̋ των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Στόχο̋ του 

προγράµµατο̋ είναι η βελτιστοποίηση τη̋ 

ενεργειακή̋ κατανάλωση̋ σε δηµόσια κτίρια µε 

απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση ολόκληρη̋  
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τη̋ κοινωνία̋. Η επιτυχία τη̋ εν λόγω 

πρωτοβουλία̋ αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση 

των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Ghttp://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Ghttp://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Ghttp://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/G

lobal/case_studies/ICLEI_Case_Study_Buenos_Aires_plobal/case_studies/ICLEI_Case_Study_Buenos_Aires_plobal/case_studies/ICLEI_Case_Study_Buenos_Aires_plobal/case_studies/ICLEI_Case_Study_Buenos_Aires_p

apyrus_v1apyrus_v1apyrus_v1apyrus_v1----CS4_final_20110324_2_.pdfCS4_final_20110324_2_.pdfCS4_final_20110324_2_.pdfCS4_final_20110324_2_.pdf    

 

Η κατάσταση των ασιατικών πόλεων Η κατάσταση των ασιατικών πόλεων Η κατάσταση των ασιατικών πόλεων Η κατάσταση των ασιατικών πόλεων 

2010/20112010/20112010/20112010/2011    

 

Η πρώτη έκθεση για την κατάσταση των 

ασιατικών πόλεων που εκδόθηκε στο πλαίσιο του 

προγράµµατο̋ για του̋ ανθρώπινου̋ οικισµού̋ 

(UN-HABITAT) και την Οικονοµική και Κοινωνική 

Επιτροπή για την Ασία και τον Ειρηνικό (ESCAP) 

των Ηνωµένων Εθνών, αποτυπώνει τα σύγχρονα 

προβλήµατα και τι̋ προκλήσει̋ που 

αντιµετωπίζουν οι εθνικέ̋ και τοπικέ̋ αρχέ̋ 

καθώ̋ και ο επιχειρηµατικό̋ τοµέα̋ και η 
 

οργανωµένη κοινωνία πολιτών στην Ασία. Οι 

δηµογραφικέ̋ και οικονοµικέ̋ τάσει̋, η φτώχεια 

και η ανισότητα, το περιβάλλον, η κλιµατική 

αλλαγή, η αστική διακυβέρνηση και διαχείριση 

αλλά και ορθέ̋ και καινοτόµε̋ πρακτικέ̋ 

βιώσιµων ανθρώπινων οικισµών καθώ̋ και η 

συνεργασία των δηµόσιων αρχών µε τον ιδιωτικό 

και τον εθελοντικό τοµέα είναι µερικά από τα 

σηµαντικά θέµατα που αποτυπώνει η έκθεση. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspxhttp://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspxhttp://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspxhttp://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx

?publicationID=3078?publicationID=3078?publicationID=3078?publicationID=3078    

    

Πρόγραµµα δηµόσια̋ χρήση̋ ποδηλάτων Πρόγραµµα δηµόσια̋ χρήση̋ ποδηλάτων Πρόγραµµα δηµόσια̋ χρήση̋ ποδηλάτων Πρόγραµµα δηµόσια̋ χρήση̋ ποδηλάτων 

σε αµεσε αµεσε αµεσε αµερικανικέ̋ πόλει̋ρικανικέ̋ πόλει̋ρικανικέ̋ πόλει̋ρικανικέ̋ πόλει̋    

    

Όλο και περισσότερε̋ αµερικανικέ̋ πόλει̋, από 

το Μἀάµι µέχρι το Ντένβερ, µιµούνται το  

 

 
 

ευρωπἀκό παράδειγµα όσον αφορά στι̋ 

πολιτικέ̋ κοινόχρηστων ποδηλάτων σε τοπικό 

επίπεδο. Μάλιστα, έρευνε̋ έχουν δείξει ότι οι πιο 

ενεργέ̋ ηλικιακέ̋ οµάδε̋ του πληθυσµού που 

συµµετέχουν σε τέτοιου είδου̋  προγράµµατα 

είναι µεταξύ 25 και 35 ετών. Εν προκειµένω, η 

Ουάσινγκτον εγκαινίασε τον περασµένο 

Σεπτέµβριο το πρόγραµµα Capital Bikeshare, 

σύµφωνα µε το οποίο 1.100 ποδήλατα είναι 

διαθέσιµα από 118 σηµεία τη̋ πόλη̋. Ένα̋ από 

του̋ λόγου̋ διάδοση̋ αυτών των προγραµµάτων 

είναι η οµοσπονδιακή χρηµατοδότηση ύψου̋ 4.8 

εκατ. δολαρίων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.mcclatchydc.com/2011/06/30/116799/http://www.mcclatchydc.com/2011/06/30/116799/http://www.mcclatchydc.com/2011/06/30/116799/http://www.mcclatchydc.com/2011/06/30/116799/

bikebikebikebike----sharingsharingsharingsharing----gearsgearsgearsgears----upupupup----inininin----usususus----as.htmlas.htmlas.htmlas.html    
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νοµοθετική πρωτοβουλία, καλούνται οι  τοπικέ̋ 

αρχέ̋ τη̋ ανωτέρω Πολιτεία̋ να περιορίσουν τι̋ 

λωρίδε̋ κυκλοφορία̋ των οχηµάτων σε δύο από 

τέσσερι̋, προβλέποντα̋, µε αυτόν τον τρόπο, χώρο 

για ποδηλατοδρόµου̋, µονοπάτια για πεζού̋ και 

για τη φύτευση δένδρων. Ήδη 18 πόλει̋ έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση του 

ανωτέρω έργου. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.startribune.com/local/south/123670044.hhttp://www.startribune.com/local/south/123670044.hhttp://www.startribune.com/local/south/123670044.hhttp://www.startribune.com/local/south/123670044.h
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Νέο̋ κώδικα̋Νέο̋ κώδικα̋Νέο̋ κώδικα̋Νέο̋ κώδικα̋ χρήσεων γη̋ του Σιάτλ για  χρήσεων γη̋ του Σιάτλ για  χρήσεων γη̋ του Σιάτλ για  χρήσεων γη̋ του Σιάτλ για 

βιώσιµε̋ γειτονιέ̋βιώσιµε̋ γειτονιέ̋βιώσιµε̋ γειτονιέ̋βιώσιµε̋ γειτονιέ̋    

 

Στην αναθεώρηση των κανονισµών που διέπουν τι̋ 

χρήσει̋ γη̋ προχωρεί ο δήµαρχο̋ τη̋ αµερικανική̋ 

πόλη̋ του Σιάτλ µε σκοπό τη δηµιουργία βιώσιµων 

γειτονιών και θέσεων απασχόληση̋.  Ο βασικό̋ 

στόχο̋ τη̋ οµάδα̋ εµπειρογνωµόνων που έχει 

αναλάβει τη σύνταξη του σχετικού κειµένου είναι, 

εκτό̋ από την αναθεώρηση του ολοκληρωµένου 

αναπτυξιακού σχεδίου τη̋ πόλη̋, να πείσει του̋ 

κατοίκου̋ του Σιάτλ να ζουν πιο κοντά στου̋ 

τόπου̋ εργασία̋ του̋ και να αποκτήσει η αειφορία 

νοµικό περίβληµα. Εν προκειµένω, η προώθηση τη̋ 

οικιακή̋ επιχειρηµατικότητα̋, η συγκέντρωση των 

 

 
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων σε ειδικέ̋ 

ζώνε̋ του κέντρου τη̋ πόλη̋, η µείωση και 

σταδιακή εξάλειψη των πρὁποθέσεων για χώρου̋ 

στάθµευση̋, µικρέ̋ εµπορικέ̋ χρήσει̋ σε 

πυκνοκατοικηµένε̋ περιοχέ̋, η βελτίωση τη̋ 
 

            Το σχέδιο υπερυψωµένη̋             Το σχέδιο υπερυψωµένη̋             Το σχέδιο υπερυψωµένη̋             Το σχέδιο υπερυψωµένη̋     

σιδηροδροµική̋ γραµµή̋ του Σάο Πάοσιδηροδροµική̋ γραµµή̋ του Σάο Πάοσιδηροδροµική̋ γραµµή̋ του Σάο Πάοσιδηροδροµική̋ γραµµή̋ του Σάο Πάολολολολο    

 

Την πρώτη υπερυψωµένη σιδηροδροµική γραµµή 

ύψου̋ 15 µέτρων, µήκου̋ 18 µιλίων µε 18 

σταθµού̋, εγκαινιάζει το Σάο Πάολο για να 

συνδέσει το αεροδρόµιο µε το υπόγειο σύστηµα 

  
 

µεταφορών τη̋ πόλη̋. Η κατασκευή τη̋ γραµµή̋, 

αν και αποτελεί µέρο̋ τη̋ ανανέωση̋ του 

συστήµατο̋ µεταφορών τη̋ χώρα̋, θα διαρκέσει 

περίπου τριάµισι χρόνια και είναι απίθανο να έχει 

ολοκληρωθεί πριν το παγκόσµιο κύπελλο 

ποδοσφαίρου του 2014, το οποίο θα φιλοξενήσει η 

Βραζιλία. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.smartplanet.com/blog/transportation/saohttp://www.smartplanet.com/blog/transportation/saohttp://www.smartplanet.com/blog/transportation/saohttp://www.smartplanet.com/blog/transportation/sao
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Οι ολοκληρωµένοι δρόµοι τη̋ ΜιννεσόταΟι ολοκληρωµένοι δρόµοι τη̋ ΜιννεσόταΟι ολοκληρωµένοι δρόµοι τη̋ ΜιννεσόταΟι ολοκληρωµένοι δρόµοι τη̋ Μιννεσότα    

 

Το 2010 η βουλή τη̋ αµερικανική̋ Πολιτεία̋ τη̋ 

Μιννεσότα ψήφισε νοµοσχέδιο µε το οποίο 

προωθείται νέο̋ σχεδιασµό̋ για του̋ δρόµου̋ των 

πόλεών τη̋. Σύµφωνα µε την εν λόγω  
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Η ευφυή̋ στρατηγική υδροδότηση̋ του Η ευφυή̋ στρατηγική υδροδότηση̋ του Η ευφυή̋ στρατηγική υδροδότηση̋ του Η ευφυή̋ στρατηγική υδροδότηση̋ του 

ΣτίρλινγκΣτίρλινγκΣτίρλινγκΣτίρλινγκ    

    

Η υδροδότηση των πάρκων, των κήπων και των 

χώρων αναψυχή̋ είναι υπεύθυνη για τη µεγαλύτερη 

κατανάλωση νερού (που φθάνει το 50% συνολικά) 

από τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ τη̋ δυτική̋ Αυστραλία̋. Η 

µεγαλύτερη τοπική αρχή τη̋ εν λόγω γεωγραφική̋ 

περιφέρεια̋, το Στίρλινγκ, χρησιµοποιεί υπόγεια 

ύδατα όπω̋ και η µητροπολιτική περιφέρεια 

  

 

του Πέρθ. Ωστόσο, λόγω τη̋ ξηρού κλίµατο̋ στην 

ανωτέρω περιφέρεια, διαπιστώνεται µια κάµψη τη̋ 

παροχή̋ νερού από τι̋ γεωτρήσει̋, λαµβάνοντα̋ 

υπόψη και τι̋ πιέσει̋ που ασκεί ο επιχειρηµατικό̋ 

και ιδιωτικό̋ τοµέα̋. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

Στίρλινγκ έθεσε νέου̋ όρου̋ και τεχνικέ̋ για την 

αποδοτική αξιοποίηση των αποθεµάτων νερού, 

κατηγοριοποιώντα̋ τα πάρκα σε οικο-ζώνε̋ και 

υδροζώνε̋ βάσει του επιπέδου κατανάλωση̋. Η 

ευφυή̋ στρατηγική ύδρευση̋ των πάρκων αποτελεί 

µέρο̋ τη̋ ευρύτερη̋ στρατηγική̋ του Στίρλινγκ για 

τη συντήρηση των υδάτινων πόρων, η οποία 

διερευνά τι̋ επιπτώσει̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ 

στη διαχείριση τη̋ κατανάλωση̋ του νερού.  
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εφαρµογή̋ τη̋ πολιτειακή̋ πολιτική̋ για την 

προστασία του περιβάλλοντο̋ είναι µερικά από τα 

µέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. 
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Το Σχέδιο του Βανκούβερ για του̋ αστέγου̋Το Σχέδιο του Βανκούβερ για του̋ αστέγου̋Το Σχέδιο του Βανκούβερ για του̋ αστέγου̋Το Σχέδιο του Βανκούβερ για του̋ αστέγου̋

    

Η τοπική αρχή του Βανκούβερ σχεδιάζει να 

επενδύσει 42 εκατ. δολάρια µέσω επιχορηγήσεων 

σε γη και κεφάλαιο για νέε̋ κατοικίε̋, στο πλαίσιο 

 

  
 

ενό̋ δεκαετού̋ σχεδίου για την επίλυση του 

προβλήµατο̋ των αστέγων. Στόχο̋ του σχεδίου 

είναι µέχρι το 2021 όλοι οι κάτοικοι τη̋ καναδική̋ 

πόλη̋ να έχουν µια αξιοπρεπή κατοικία. Αυτό θα 

γίνει µέσω τη̋ κατασκευή̋ 7.900 µονάδων 

κοινωνική̋ στέγαση̋, 11.000 ενοικιαζόµενων 

χώρων και 20.000 ιδιόκτητων κατοικιών. Η πρώτη 

φάση του σχεδίου θα υλοποιηθεί σε τριετή βάση 

που θα ολοκληρωθεί µέχρι το 2015, οπότε και θα 

έχει λυθεί το ζήτηµα των  αστέγων. 
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Η οδηγία INSPIRE περιλαµβάνει γεωγραφικέ̋ 

και περιβαλλοντικέ̋ πληροφορίε̋ , συνολικά 

σε 34 θεµατικέ̋ ενότητε̋ , οµαδοποιηµένε̋ σε 

τρία Παραρτήµατα του κειµένου τη̋ Οδηγία̋, 

που αντιστοιχούν περίπου και στην 

προτεραιότητα ένταξή̋ του̋ στο 

πληροφοριακό σύστηµα. 

Ο λεπτοµερή̋ ορισµό̋ και το πεδίο εφαρµογή̋ 

που καλύπτει κάθε θεµατική ενότητα 

περιλαµβάνεται στο τεύχο̋ «Definition of 

Annex Themes and Scope”. 

Η Οδηγία έχει σχεδιαστεί για να 

βελτιστοποιήσει τι̋ δυνατότητε̋ αξιοποίηση̋ 

των χωρικών δεδοµένων µέσω τη̋ 

τεκµηρίωσή̋ του̋, τη̋ λειτουργία̋ υπηρεσιών 

που αποσκοπούν στη διευκόλυνση τη̋ 

πρόσβαση̋ σ΄ αυτά, στην αύξηση τη̋ 

διαλειτουργικότητά̋ του̋ και στην 

αντιµετώπιση των δυσκολιών στι̋ οποίε̋ 

προσκρούει η χρήση του̋. 

Η Οδηγία θα δώσει άµεσα ώθηση στην 

ανάπτυξη των Εθνικών Υποδοµών Χωρικών 

Πληροφοριών των κρατών-µελών αφού τα 

θεµέλια τη̋ εν λόγω Ευρωπἀκή̋ Υποδοµή̋ 

είναι οι Εθνικέ̋ Υποδοµέ̋ των κρατών-µελών. 

Πρόσφατα, οι θεµατικέ̋  οµάδε̋ εργασία̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ για την Οδηγία, καθώ̋ και εκείνε̋ 

που ασχολούνται µε τι̋ διευκρινήσει̋ επί των 

δεδοµένων  έχουν καταλήξει σε ένα προσχέδιο 

για τι̋ θεµατικέ̋ των χωρικών δεδοµένων το 

οποίο τίθεται προ̋ διαβούλευση προ̋ όλου̋ 

του̋ ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋, ώστε, εν 

συνεχεία, η Ευρωπἀκή Επιτροπή θα 

προετοιµάσει την πρότασή τη̋ για την 

τροποποίηση των κανόνων για τη 

διαλειτουργικότητα των χωρικών δεδοµένων 

και υπηρεσιών. 

    

Προθεσµία: 21 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 21 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 21 Οκτωβρίου 2011Προθεσµία: 21 Οκτωβρίου 2011    
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∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

    

Σχέδιο νοµοθετική̋ πράξη̋ για την Σχέδιο νοµοθετική̋ πράξη̋ για την Σχέδιο νοµοθετική̋ πράξη̋ για την Σχέδιο νοµοθετική̋ πράξη̋ για την 

εναρµόνιση και τη διαλειτουργικότητα εναρµόνιση και τη διαλειτουργικότητα εναρµόνιση και τη διαλειτουργικότητα εναρµόνιση και τη διαλειτουργικότητα 

πληροφοριών για το περιβάλλον (όπω̋ πληροφοριών για το περιβάλλον (όπω̋ πληροφοριών για το περιβάλλον (όπω̋ πληροφοριών για το περιβάλλον (όπω̋ 

ορίζονται σορίζονται σορίζονται σορίζονται στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τη̋ τα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τη̋ τα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τη̋ τα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τη̋ 

Οδηγία̋ INSPIRE [2/2007])Οδηγία̋ INSPIRE [2/2007])Οδηγία̋ INSPIRE [2/2007])Οδηγία̋ INSPIRE [2/2007])    

    

Στι̋ 14 Μαρτίου 2007 ψηφίστηκε από το 

Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο η Οδηγία 2007/2/EC

INSPIRE (InInInInfrastructure for SpSpSpSpatial IIIInforrrrmation in

EEEEurope) η οποία τέθηκε σε ισχύ είκοσι µέρε̋ µετά 

από τη δηµοσίευσή τη̋ στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ στι̋ 25 Απριλίου 2007 , 

ήτοι στι̋ 15 Μἀου 2007. 

Η Οδηγία δηµιουργεί το νοµικό πλαίσιο για την 

ίδρυση και λειτουργία τη̋ υποδοµή̋ για τη 

χωρική πληροφορία στην Ευρώπη µε σκοπό τη 

διαµόρφωση, εφαρµογή, διαχείριση και εκτίµηση 

των πολιτικών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ σε όλα 

τα επίπεδα αλλά και για την παροχή 

πληροφοριών προ̋ το κοινό. 

Για την υλοποίηση τη̋ Οδηγία̋ , η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή θα είναι ο συντονιστή̋ σε ευρωπἀκό 

επίπεδο και τα κράτη µέλη θα είναι αρµόδια για 

την υλοποίηση τη̋ Οδηγία̋ σε εθνικό επίπεδο . 
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Delivering Better ResultsDelivering Better ResultsDelivering Better ResultsDelivering Better Results from the European Social  from the European Social  from the European Social  from the European Social 

Fund (ESF) 2007Fund (ESF) 2007Fund (ESF) 2007Fund (ESF) 2007----2013201320132013  

Ηµεροµηνία: 27272727----28 Οκτωβρίου 201128 Οκτωβρίου 201128 Οκτωβρίου 201128 Οκτωβρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ  
Πληροφορίε̋:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4350=4350=4350=4350    

    

EU Financial Services Law: New Regulatory and EU Financial Services Law: New Regulatory and EU Financial Services Law: New Regulatory and EU Financial Services Law: New Regulatory and 

Supervisory Framework for InsuranceSupervisory Framework for InsuranceSupervisory Framework for InsuranceSupervisory Framework for Insurance    

Ηµεροµηνία: 27272727----28 Οκτωβρίου 201128 Οκτωβρίου 201128 Οκτωβρίου 201128 Οκτωβρίου 2011 

Τόπο̋: ΛουξεµβούργοΛουξεµβούργοΛουξεµβούργοΛουξεµβούργο    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////orderorderorderorder____activityactivityactivityactivity////oneoneoneone/&/&/&/&tidtidtidtid=4804=4804=4804=4804    
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Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋    
 

Creative ReCreative ReCreative ReCreative Regions: Technology, Culture and gions: Technology, Culture and gions: Technology, Culture and gions: Technology, Culture and 

Knowledge Entrepreneurship Knowledge Entrepreneurship Knowledge Entrepreneurship Knowledge Entrepreneurship     

    

 

Σελ.312 

Philip Cooke, Dafna Schwartz  

Εκδ. Routledge 

 

Η περιφερειακή δηµιουργικότητα αποτελεί το 

βασικό θέµα του εν λόγω έργου, αναλύοντα̋, εν 

προκειµένω, του̋ διαφορετικού̋ παράγοντε̋ που 

δυνητικά επηρεάζουν τη διαδικασία τη̋ 

δηµιουργικότητα̋ και τη̋ καινοτοµία̋ στο 

πλαίσιο τη̋ οικονοµία̋ τη̋ γνώση̋ σε 

περιφερειακό επίπεδο. Προσεγγίζοντα̋ τη 

δηµιουργικότητα από τεχνολογική, οργανωτική και 

περιφερειακή άποψη, οι συγγραφεί̋ του ανωτέρω 

βιβλίου λαµβάνουν υπόψη τι̋ πολυ-επίπεδε̋ 

αλληλεπιδράσει̋ οικονοµία̋ και πολιτική̋. Εν 

συντοµία, στο κείµενο παρουσιάζεται ο τρόπο̋ µε 

τον οποίο οι περιφέρειε̋ µπορούν να είναι 

δηµιουργικέ̋ και ανταγωνιστικέ̋ στην παγκόσµια 

αγορά και οικονοµία τη̋ γνώση̋.    

 

  

Πρότυπα και Πολιτικέ̋ Περιφερειακή̋ Πρότυπα και Πολιτικέ̋ Περιφερειακή̋ Πρότυπα και Πολιτικέ̋ Περιφερειακή̋ Πρότυπα και Πολιτικέ̋ Περιφερειακή̋ 

Ανάπτυξη̋Ανάπτυξη̋Ανάπτυξη̋Ανάπτυξη̋    
 

 

Σελ.162 

Αθ. ∆. Παπαδασκαλόπουλο̋ 

Εκδ. ∆ΙΟΝΙΚΟΣ, τηλ & fax:  210 38 01777 
 

Βασικοί στόχοι τη̋ περιφερειακή̋ πολιτική̋ είναι 

η άµβλυνση των περιφερειακών προβληµάτων, η 

ενίσχυση των υποβαθµισµένων περιφερειών, η 

στήριξη των κορεσµένων ή φθινουσών 

περιφερειών και η αξιοποίηση των νέων 

αναπτυξιακών ευκαιριών. Η διατύπωση µια̋ 

αποτελεσµατική̋ στρατηγική̋ περιφερειακή̋ 

ανάπτυξη̋ επιβάλλεται από το σύνθετο 

χαρακτήρα των προβληµάτων σ’ όλα τα επίπεδα 

περιφερειακή̋ οργάνωση̋. Η σηµασία τη̋ 

περιφερειακή̋ πολιτική̋ και τη̋ στρατηγική̋ για 

την Περιφερειακή Ανάπτυξη αποβαίνει ιδιαίτερα 

χρήσιµη και κρίσιµη στην Ελλάδα σήµερα. Τα 

στοιχεία που προσδιορίζουν την ανάγκη µια̋ νέα̋ 

προσέγγιση̋ είναι η πρόσφατη διοικητική 

αναδιάρθρωση του κράτου̋ (Πρόγραµµα 

Καλλικράτη̋), οι εξελίξει̋ στον περιφερειακό και 

χωροταξικό σχεδιασµό (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, Γενικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξη̋ 2008 κ.τ.λ.), καθώ̋ και οι νέε̋ 

εξελίξει̋ στην στρατηγική τη̋ περιφερειακή̋ 

ανάπτυξη̋, που αφορούν τα µητροπολιτικά 

κέντρα, του̋ άξονε̋ ανάπτυξη̋, το νησιωτικό 

χώρο και τι̋ ορεινέ̋ περιοχέ̋. 
  

31313131                        

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   

Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ Τεύχο̋ 11116666                            10/2011    10/2011    10/2011    10/2011                        



    

    

 

Ε λλη ν ικ ή

    

    

    

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
 

Τηλ: 210 3744735 
Fax: 210 3744713 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 

 
 
 

32     32     32     32     

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   

Το µηνιαίο ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπἀκών Θεµάτων τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ 

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

ηλεκτρονική σα̋ διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του ∆ελτίου, µπορείτε να το 

κάνετε µέσω τη̋ κάτωθι ηλεκτρονική̋ διεύθυνση̋:  

a.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gr 
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