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Τhe 2017 European Capital of
Innovation

Ευρωπαϊκά και
Διεθνή Προγράμματα

Through its research and innovation policies,
the EU has been promoting outstanding
achievements

και Πρωτοβουλίες

enhancing

a

smart

and

sustainable urban development. The European

European and International

Commission created the European Capital of

Funding Programmes & Initiatives

Innovation award to acknowledge the role of
cities as places of systemic innovation, with a

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

capacity to connect people and places, and

Call for Proposals-Deadlines

public and private actors. Applicant cities will
have to prove how they create the local
conditions to innovate, and will be judged on
innovative solutions to the specific societal
challenges that they face. The contest is open
to

cities:

with

over

100,000

inhabitants

(however, in countries where there is no city
with more than 100,000 inhabitants, the

1. Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα

largest city is eligible to apply); which are in

Καινοτομίας 2017
Με

τη

φετινή,

διοργάνωση

τρίτη

του

κατά

σχετικού

σειρά,

διαγωνισμού

καινοτομίας, η Ευρώπη αναζητά την πόλη,

an EU Member State or a country associated
to

Horizon

2020,

the

EU

research

and

innovation programme.

που “χτίζει” το πιο καινοτόμο οικοσύστημα,
συνδέοντας

μέσω

πολίτες,

δημόσιους

πανεπιστήμια

της

και

ψηφιακής

οδού

οργανισμούς,
επιχειρήσεις.

Οι

συμμετέχουσες πόλεις, στο πλαίσιο του
διαγωνισμού, θα πρέπει να καταθέσουν τις
προτάσεις τους για την ανάπτυξη ενός
συνολικού

οικοσυστήματος

αποδεικνύοντας

στην

καινοτομίας,

πράξη

ότι

αυτό

συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των
κατοίκων τους. Προϋπόθεση για να λάβει
μια πόλη μέρος στο διαγωνισμό, είναι να
βρίσκεται σε χώρα μέλος, που συμμετέχει
στο πρόγραμμα Horizon 2020 και να έχει
περισσότερους από 100.000 κατοίκους. Η
νικήτρια πόλη λαμβάνει χρηματικό έπαθλο
€1

εκατ.,

ενώ

σε

εκείνες

που

θα

Προθεσμία/Deadline: 21 Ιουνίου/21 June

καταλάβουν τη δεύτερη και τρίτη θέση θα

Πληροφορίες/Information:

δοθούν κεφάλαια €100.000 και €50.000

http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/

αντίστοιχα.

2

index.cfm

2
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2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

2. Rights, Equality and

Δικαιώματα, Ισότητα και

Citizenship Programme,

Ιθαγένεια, 2014-2020

2014-2020

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια
τριών

The Rights and Citizenship Programme is the

προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013:

successor of three 2007-2013 programmes:

Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του

Fundamental Rights and Citizenship, Daphne

προγράμματος

III,

αποτελεί

συνέχεια

Κοινωνικής

των

Απασχόλησης
Αλληλεγγύης

και

(PROGRESS),

the

Sections

Diversity"

and

τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων

Programme

και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των

Solidarity (PROGRESS).

φύλων”.

To

πρόγραμμα

δράσεις

όπως:

στατιστικών,

for

"Antidiscrimination

"Gender

Equality"

Employment

and

and

of

the

Social

υποστηρίζει

Ανάλυσης

δεδομένων,

ανάπτυξη

κοινών

μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών,
αξιολόγησης

αντίκτυπου

κατάρτισης,

κλπ.·

όπως

δράσεις

ανταλλαγές

προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.·
δράσεις

αμφίδρομης

μάθησης,

διάχυσης,

ανταλλαγές,

συνεργασίας,
καινοτομικές

προσεγγίσεις

κτλ.

Οι

τρέχουσες προσκλήσεις αφορούν τα εξής:
(α) Απόκτηση ικανοτήτων στον τομέα των
δικαιωμάτων του παιδιού.
(β)

Βελτίωση

της

ένταξης

των

μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ και την
πολιτική και κοινωνική συμμετοχή τους.
(γ)

Παρακολούθηση,

πρόληψη

και

αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.

The current calls aim to:
(a) support capacity building of professionals
working for and with children in rights of the
child and child protection.
(b) support Member States' efforts to address
challenges arising from intra-EU mobility
whilst also promoting and facilitating the
effective exercise of the free movement rights
by EU citizens and their family members.
(c) curb the trends of online hate speech in
Europe. For that purpose, on 31st May 2016,
the Commission agreed with the main IT
Companies,

on

a

Code

of

Conduct

on

countering illegal hate speech online.
Προθεσμία: 29 Ιουνίου
Πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/research/participants/p
ortal/desktop/en/opportunities/rec/master_c
alls.html

Deadline: 29 June
Information:
https://ec.europa.eu/research/participants/p
ortal/desktop/en/opportunities/rec/master_c
alls.html
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3. Πρόγραμμα της ΕΕ για την

3. COSME

Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)
Το

πρόγραμμα

COSME

αποσκοπεί

στην

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ,
στην

ενθάρρυνση

πνεύματος

του

και

στην
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επιχειρηματικού
προαγωγή

της

δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ.

The programme for the Competitiveness of
enterprises

and

SMEs

(COSME)

aims

at

encouraging the competitiveness of European
enterprises. Τhe aim of the current call is to
support the promotion and development of
transnational thematic tourism products. The
main

goal

is

to

support

partnerships

(including destinations and SMEs) developing
transnational

tourism

products

linked

to

cultural and creative industries. Applicants are
free

to

propose

any

kind

of

activities,

fulfilling, as a minimum, all of the following
four: Develop a transnational tourism product
Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε
επιχειρηματίες

που

χρηματοδότηση

της

ενδιαφέρονται
εταιρείας

τους,

για
σε

πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή
να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε
κρατικές

αρχές

εφαρμόζουν

που

διαμορφώνουν

σχετικές

πρόγραμμα

αποτελεί

Προγράμματος

πολιτικές.

Το

συνέχεια

του

για

την

τη

Πλαίσιο

Ανταγωνιστικότητα

και

ή

την

related to European cultural heritage and the
facilitation of its market uptake after the end
of the project's co-financing period; promote
and enhance the visibility of a transnational
tourism product related to European cultural
heritage by using CCIs-related technologies;

Καινοτομία

(CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των
πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν
υιοθετηθεί

κάτω

από

το

πρόγραμμα

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP),
όπως το Enterprise Europe Network.
H

τρέχουσα

πρόσκληση

αφορά

την

υποστήριξη της προώθησης και ανάπτυξης
διακρατικών

θεματικών

τουριστικών

προϊόντων. Στόχος είναι να υποστηριχθούν
οι

εταιρικές

(συμπεριλαμβανομένων

σχέσεις
των

προορισμών

και των ΜΜΕ) που αναπτύσσουν διακρατικά
τουριστικά προϊόντα που συνδέονται με
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1,500,000.
Προθεσμία: 29 Ιουνίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/
cos-2017-3-03.html

4

facilitate public-private partnerships and the
integration

of

tourism

enterprises,

in

particular small and micro enterprises, as well
as public authorities, in the supply chain of
transnational tourism products as well as into
regional
promotional
skills

and

development

and

strategies; and
opportunities

tourism

Increase
in

SMEs

transnational

cooperation and developing tourism products
related to European cultural heritage.
Call Total Budget: €1,500,000.
Deadline: 29 June
Information:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/
cos-2017-3-03.html
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4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

4. Interreg Europe, 2014-2020

Διαπεριφερειακής
Συνεργασίας Interreg Europe,
2014-2020

ενισχύεται οικονομικά από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
διαδικασία
μεταξύ

για

υποστηρίξει

τη

της μάθησης της πολιτικής

των

βελτίωση

να

δημόσιων

της

αρχών

governments across Europe to develop and
deliver

Το πρόγραμμα INTERREG EUROPE, το οποίο

σχεδιάστηκε

Interreg Europe helps regional and local

για

αποδοτικότητας

τη
των

πολιτικών και των προγραμμάτων για την
περιφερειακή ανάπτυξη. Επιτρέπει στις
δημόσιες αρχές σε όλη την Ευρώπη να

better

policy.

By

creating

an

environment and opportunities for sharing
solutions, we aim to ensure that government
investment, innovation and implementation
efforts all lead to integrated and sustainable
impact for people and place. Accordinng to
the 3rd call for proposals, projects must focus
on

one

of

these

topics:

Research

and

innovation; SME competitiveness; low-carbon
economy;

environment

and

resource

efficiency.

ανταλλάσσουν πρακτικές και ιδέες για τις
δημόσιες πολιτικές ώστε αυτές να βρίσκουν
λύσεις για τη βελτίωση των στρατηγικών
προς όφελος των πολιτών. Η πρόσκληση
καλύπτει προτάσεις

που αφορούν έργα

διαπεριφερειακής συνεργασίας, διάρκειας
από 3 έως 5 έτη.

Στόχος

ενός

έργου

συνεργασίας

είναι

απόδοσης

των

διαπεριφερειακής
η

βελτίωση

εργαλείων

περιφερειακής

πολιτικής

της
της
των

συμμετεχουσών περιφερειών, ιδιαίτερα του
Στόχου

Επένδυση

Απασχόληση

και

για

Ανάπτυξη

και

των

προγραμμάτων

εδαφικής συνεργασίας.
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:
€145.000,000.
Προθεσμία: 30 Ιουνίου
Πληροφορίες:
https://www.interregeurope.eu/projects/appl
y-for-funding/

It is targeted at public authorities and nonprofits: National, regional or local authorities;
other organisations in charge of defining and
implementing regional policy instruments;
non-profits. Projects have to involve partners
from at least three countries, of which at least
two partners must be from EU Member States
and

financed

by

the

Interreg

Europe

programme
Call Total Budget: €145.000,000.
Deadline: 30 June
Information:
https://www.interregeurope.eu/projects/appl
y-for-funding/

5

5

No 84/85

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT

6-7/2017

Επιχειρησιακός και

Culture and Local Development-Part II

Αναπτυξιακός

The recent (2015) expansion of the Asturias’

Σχεδιασμός

cultural heritage, education and training. The

museum in Spain has enhanced the region’s

Business & Development Planning

main management objectives achieved during
this

time

were

the

development

and

inauguration of the museum expansion, the
reassembling of the collections, and the
reopening of the other two historic buildings
that are part of the complex. In addition, a
systematic and continuous programme of
exhibits over that time enabled the museum
to welcome 90 000 visitors a year. In addition,

Πολιτισμός και Τοπική Ανάπτυξη
(Μέρος Β΄)

της Αστούριας, Museo de Bellas Artes de
Asturias, στην Ισπανία έχει ενισχύσει την
πολιτιστική κληρονομιά, την εκπαίδευση
την

κατάρτιση

περιφέρειας.

Οι

της

κύριοι

εν

λόγω

στόχοι

της

διοίκησης που επιτεύχθηκαν στη διάρκεια
αυτής

της

επέκτασης

περιόδου
και

τα

ήταν

οι

εγκαίνια

εργασίες
των

νέων

χώρων του μουσείου, η επανένωση των
συλλογών και το εκ νέου άνοιγμα των
άλλων

δύο

αποτελούν
Επιπλέον,

ιστορικών
τμήμα

το

του

new technologies and social media, which is
something the museum had long delayed

H πρόσφατη (2015) επέκταση του μουσείου

και

awareness has been raised through the use of

κτιρίων

που

συγκροτήματος.

συστηματικό

και

συνεχές

πρόγραμμα εκθέσεων κατά τη διάρκεια της

doing.

With

the

inauguration

of

the

enlargement and the reopening of the
museum’s historical buildings in recent
times, it has been possible to visualise and
improve, both quantitatively and qualitatively,
the

presentation

of

the

collections

and

increase the number of expository, scientific
and educational activities. The decision to
launch the expansion project was basically
motivated by the need to increase the space
at the museum, both to expose a greater
number of works of art, which until then had
had to be kept in storage, as well as to have
new storage areas, as the previous facilities
were on the brink of collapse.

εν λόγω περιόδου έδωσε τη δυνατότητα
στο

μουσείο

επισκέπτες

να
το

υποδεχθεί
χρόνο.

90.000

Το

έργο

χρηματοδοτήθηκε από την περιφερειακή
κυβέρνηση και από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης, που συνέβαλαν
ένα

πολύ

μεγάλο

μέρος

μέσω

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστούρια»
για

την

προγραμματική

περίοδο

2007-

2013.

6
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The project was financed by the regional
government
Regional

and

through

Development

the

European

Funds,

which

contributed a very large par t of it through the
‘Asturias’Operational Programme for the
2007-2013 programming period. It should
also be remembered that the inauguration in
2015 is only the first phase of an ongoing
project that has yet to be completed with the
Ο

αντίκτυπος

της

επέκτασης

είναι

τεράστιος. Το 2013, το μουσείο σημείωνε
απότομη μείωση του αριθμού επισκεπτών,
που εκείνη την περίοδο
45.000.

Δηλαδή

ήταν περίπου

15.000

realisation of phase II. Ιn 2013, the museum
was experiencing a sharp decline in the
number of visitors, which at that time was
around 45.000.

λιγότεροι

επισκέπτες από τον αριθμό που το μουσείο
συνήθιζε να προσελκύει, κατά μέσο όρο
κατά τη διάρκεια των καλύτερων χρονιών.
Η επέκταση εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του
2015, και εκείνη τη χρονιά το μουσείο
σημείωσε ρεκόρ με 85 000 επισκέπτες. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι η επέκταση, με τον
μεγαλύτερο

αριθμό

εκπαιδευτικών
διοργανώθηκαν,

πολιτιστικών

δραστηριοτήτων
ήταν

μια

και
που

μεγάλη

κινητήριος δύναμη για την εδραίωση του
παλαιότερου

κοινού

και

για

την

προσέλκυση νέου. Το 2016, το μουσείο
υποδέθηκε 90.000 επισκέπτες. Επιπλέον,
έγινε ενημέρωση του κοινού μέσω της
χρήση

νέων

τεχνολογιών

και

μέσων

κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που το μουσείο
καθυστέρησε πολύ να κάνει.
That figure is 15.000 less than the museum
used to attract, on average, during its best
years. The expansion was inaugurated in
March 2015, and that year the museum
recorded 85.000 visitors. There is no doubt
that the expansion, with the greater cultural
and educational activity that it generated, was
a

powerful

engine

for

consolidating

old

audiences and attracting new ones. In 2016,
the museum welcomed 90.000 visitors.
Πληροφορίες:

Information:

http://www.descubrirelarte.es/2015/06/04/a

http://www.descubrirelarte.es/2015/06/04/a

lfonso-palacio-buscamos-la-excelencia.html

lfonso-palacio-buscamos-la-excelencia.html
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EGTC Monitoring Report 2016

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

The EGTC monitoring report is part of the

The Voice of E.G.T.C.s

regular monitoring exercise of the European
Committee of the Regions on the annual
progress and development of the European
Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)
instrument.
legislation

The
in

review

order

of

to

the

national

implement

the

European EGTC regulation in national law
shows that all Member States (MS) have

Έκθεση Παρακολούθησης για τους
ΕΟΕΣ 2016

adopted the European Union (EU) Regulation,
but only a few of them have renewed their
national provisions after the amendment of
the EGTC regulation in 2013. Concerns are

Η έκθεση παρακολούθησης των ΕΟΕΣ είναι

raised that if the Schengen crisis is prolonged

μέρος

or

της

τακτικής

παρακολούθησης

της

διαδικασίας

Επιτροπής

border

controls

are

extended

or

των

Περιφερειών για την ετήσια πρόοδο του εν
λόγω εργαλείου. Σύμφωνα με την έκθεση, η
αναθεώρηση των εθνικών νομοθεσιών δεν
έχει προχωρήσει παρά σε ελάχιστες χώρες
μετά την τροποποίηση του Κανονισμού
1082/2006. Επίσης, διαπιστώνεται διάχυτη
ανησυχία για τους συνοριακούς ελέγχους
που

επιβλήθηκαν

και

παρατείνουν

την

κρίση στις χώρες του Σέγκεν. Τρίτον, τα
διάφορα είδη των ΕΟΕΣ, σε γεωγραφικό,
εταιρικό

και

θεματικό

επίπεδο

έχουν

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

implemented more strictly and extensively,

Ωστόσο, η πλειονότητα των ΕΟΕΣ έχουν

this could have a serious impact on several

διασυνοριακό χαρακτήρα σε συγκεκριμένες

EGTCs. Τhe variety of types of EGTCs in terms

χώρες,

of their geographic location, players involved,

ενώ

ελάχιστα

κράτη-μέλη

δεν

συμμετέχουν σε Ομίλους. Ο αριθμός των

topics

covered

and

ΕΟΕΣ που περιλαμβάνει φορείς από τρίτες

increased considerably over recent years.

χώρες είναι ακόμη μικρός. Παράλληλα, ο

However,

αριθμός των μελών έχει αυξηθεί στους

concentrated in specific European border

περισσότερους Ομίλους.

areas, with a few MS not involved in any

EGTCs

type
still

of

tasks

remain

has
fairly

EGTCs. The number of EGTCs that include
members from non-EU MS is still low but has
been rising considerably. This regards mostly
members from Switzerland. The membership
of some EGTCs has changed since the last
monitoring report, with a few EGTCs losing
members and more EGTCs gaining members.
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Compared with previous years, EGTCs have,
on average, grown somewhat in the size of
their staff and budgets. Funding for the
majority of EGTCs depends on membership
fees, which are augmented by either national
and/or international resources. EGTCs benefit
from a variety of programmes other than ETC,
including,
Structural
Horizon
Facility
Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια,
καταγράφεται μια αύξηση του μεγέθους
του προσωπικού και των προϋπολογισμών
των ΕΟΕΣ. Για την πλειονότητα των ΕΟΕΣ η
χρηματοδότηση
συνδρομές

εξαρτάται

των

μελών

από

τους,

τις

ενώ

έχει

αυξηθεί από τις εθνικές επιχορηγήσεις
και/ή

διεθνείς

επωφελούνται

πόρους.
από

προγραμμάτων,

Οι

μια

εκτός

ΕΟΕΣ

πολυμορφία
εκείνων

της

εδαφικής συνεργασίας, όπως άλλα ΕΔΕΤ,
το Horizon2020, το Life, το Connecting
Europe Facility, το Erasmus+ και το Europe
for

Citizens.

Σε

σχέση

με

τα

πεδία

πολιτικής, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και ο
αθλητισμός,

οι

μεταφορές

περιβάλλον

αποτελούν

και

το

προνομιακούς

χώρους για την υλοποίηση έργων των ΕΟΕΣ.

for

example,

and

other

Investment

2020,

LIFE,

(CEF),

European

Funds

Connecting

Erasmus

and

(ESIF),
Europe

Europe

for

Citizens. In relation to the fields of activity of
the European Committee of the Regions (CoR)
Commission, the ones most frequently cited
by EGTCs are tourism, culture and sports,
transport and environment. Two EGTCs have
been

involved

in

the

implementation

of

Research and Innovation Strategies for Smart
Specialisation (RIS3) in 2016. One of them is
directly

related

to

a

cross-border

RIS3.

Application of the EGTC instrument is very
dynamic. As of the end of 2016, 65 EGTCs
exist, five of which were founded during
2016. Every year new EGTCs are constituted.
Prospective EGTC members can be found all
across the EU and once established, they will
contribute

to

even

further

widening

the

variety of fields of actions and regions
involved in EGTCs.

Δύο ΕΟΕΣ συμμετέχουν στην υλοποίηση
Στρατηγικών

της

Έξυπνης

Εξειδίκευσης

(RIS3) το 2016. Σε κάθε περίπτωση, η
έκθεση αποτυπώνει το δυναμικό χαρακτήρα
του συγκεκριμένου εργαλείου. Στο τέλος του
2016 είχαν συστηθεί 65 ΕΟΕΣ, πέντε εξ
αυτών μέσα στο ίδιο έτος. Τα μέλη των
μελλοντικών ΕΟΕΣ προέρχονται από σχεδόν
το σύνολο των κρατών-μελών της ΕΕ και η
σύσταση

των

εν

λόγω

Ομίλων

θα

συνεισφέρει στη διεύρυνση των θεματικών
πεδίων δράσεων και του αριθμού των
εμπλεκομένων Περιφερειών.
Πληροφορίες:
https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Page
s/egtc-monitoring-report2016.aspx

Information:
https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Page
s/egtc-monitoring-report2016.aspx
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ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη: CONSUME-LESS

EGTC Efxini Poli: CONSUME-LESS

(Ιnterreg-MED)

(Ιnterreg-MED)

Ο

γενικός

στόχος

προώθηση

της

ανάπτυξης

στις

του

έργου

έξυπνης

και

μεσογειακές

είναι

η

βιώσιμης
παράκτιες

τουριστικές πόλεις και βασίζεται σε δύο

The general objective of the project is the
promotion of a smart and sustainable growth
in

Mediterranean

coastal

touristic

cities,

based on two main efforts:

κύριες προσπάθειες:


Δημιουργία ενιαίας στρατηγικής για
τις Μεσογειακές πόλεις με υψηλό
αριθμό

τουριστών

για

αειφόρο

διαχείριση της ενέργειας, του νερού
και των απορριμμάτων με σκοπό τη
μείωση κατανάλωσης των ανωτέρω
και

της

πρόληψης

δημιουργίας

απορριμμάτων.


Προώθηση

βιώσιμων

τουρισμού,

μοντέλων

βασισμένων

στη

βελτίωση της τοπικής πολιτιστικής

• the development of integrated sustainable

κληρονομιάς, φυσικών πόρων και

energy,

προϊόντων

ενίσχυση

strategies in Mediterranean cities with high

υπεύθυνης συμπεριφοράς εκ μέρους

levels of tourism in order to reduce energy

των τουριστών.

and

και

την

water

water

and

waste

consumptions

management

and

waste

generation and improve municipal energy,
water and waste management, thus facing
one of the main environmental challenges for
a sustainable growth of touristic cities;
• the promotion of “consume-less” tourism
models, based on the enhancement of local
historical heritage, natural resources and
products

and

on

the

promotion

of

a

Ο ρόλος του ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ στο εν

responsible behavior of tourists.

λόγω έργο είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας

EGTC Efxini Poli will be responsible for

στους δήμους – μέλη του με σκοπό τη

transferring know - how from pilot activities

μελλοντική

μοντέλου

to all of its members creating a multiplying

βιώσιμης διαχείρισης που θα προκύψει

effect of knowledge dissemination in the

από

project

το

μεταφορά

έργο

του

(διοργάνωση

εκδηλώσεων

(organization

of

publicity

events,

διάδοσης, εκπαιδευτικά προγράμματα στο

trainings

for

προσωπικό των δήμων, κ.α.). Ειδικότερα ο

Especially,

EGTC

ΕΟΕΣ

application of “CONSUME-LESS” model in the

θα

συνεισφέρει

στην

πιλοτική

municipality
will

staff,

contribute

to

etc.).
pilot

εφαρμογή του μοντέλου CONSUME-LESS στο

Municipality

Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στην

Islands and in the accession of “CONSUME-

ένταξη του μοντέλου CONSUME-LESS στις

LESS” model in political priorities of the

πολιτικές προτεραιότητες στο Δήμο Νέας

Municipality of Nea Propontida.

of

Naxos

&

Small

Cyclades

Προποντίδας.
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The project will include several actions aiming
at the development of integrated sustainable
energy,

water

and

waste

management

local

communities

strategies.


Involvement
(tourist

of

facilities

restaurants,
resorts)

Το έργο θα περιλαμβάνει μία σειρά από
δράσεις

με

σκοπό

την

ανάπτυξη

κατανάλωσης

ενέργειας,

νερού

και

πρόληψης απορριμμάτων.


Εμπλοκή

των

τοπικών

φορέων





Αναθεώρηση
συλλογής

του

συστήματος

απορριμμάτων

και

χρεώσεων


Πλάνο για ανακαίνιση κτιρίων στα
οποία παρέχονται υπηρεσίες προς
τους τουρίστες με σκοπό τη μείωση
κατανάλωσης ενέργειας και νερού.



Καμπάνιες ενημέρωσης σε τοπικό
επίπεδο



Ανταλλαγή καλών πρακτικών



Επανασχεδιασμός

τουριστικών

Less”,

η

οποία

θα

προωθηθεί μέσα από το έργο
Στο τέλος του έργου θα γίνει αξιολόγηση
των

τουριστικών

Ελλάδα

ο

Δήμος

περιοχών
Νάξου

(από
και

actions

for

System review for the way of collection



Renovation plan for buildings where
are provided services for tourists in
order to reduce energy and water
consumption



Awareness Campaigns in local level



Exchange of good practices



Redesign of tourist services based on
“Consume

Less”

idea,

which

is

promoted in the project
After the life span of the project, evaluation of
participated tourist areas (from Greece it will
be the Municipality of Naxos & Small Cyclades
Islands) will take place in coherence to
European Tourism Indicators System (ETIS) for
Sustainable Management at Destination Level,

υπηρεσιών με βάση τη φιλοσοφία
“Consume-

through

beach

and charges

τουριστικά γραφεία κτλ) για την
σπατάλης νερού και ενέργειας.

shops,

water) and waste production

(εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες,
υλοποίηση δράσεων μείωσης της

agencies,

minimization of resource use (energy,

μιας

ενιαίας στρατηγικής για τη μείωση της

cafes,

and

a comprehensive system developed by the EU
Commission - as a first step towards the
monitoring

of

local

“sustainable tourism”

strategies. The final step of the project
includes relevant policies review for Regions.

την

Μικρών

Κυκλάδων) που συμμετείχαν με βάση το
European Tourism Indicators System (ETIS) for
Sustainable Management at Destination Level,
σύστημα

που

Ευρωπαϊκή

δημιουργήθηκε
Επιτροπή,

από

ώστε

την
να

χρησιμοποιείται με απλό τρόπο για την
αξιολόγηση τουριστικών προορισμών.
Η τελική φάση του έργου περιλαμβάνει την
αναθεώρηση

σχετικών

επίπεδο περιφερειών.

πολιτικών

σε

Πληροφορίες/Information:
https://www.consumelessmed.org/
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Municipality of Agii Anargiri-Kamatero:

Προγράμματα

PRODESA (ΗORIZON 2020)

European Programmes

Municipality of Agii Anargiri-Kamatero is a

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ
EU funded Projects of Greek Local Authorities

Δήμο

Αγίων

Attica)

funded

by

the

Εuropean

Programme HORIZON 2020, which expands
from

PRODESA (ΗORIZON 2020)
στο

(Energy Efficiency Project Development for
South

Δήμος Αγ. Αναργύρων:

Ξεκίνησε

partner under a three-year project - PRODESA

May

2017-May

2020.

Αναργύρων-

Καματερού η υλοποίηση του έργου PRODESA
το

οποίο

χρηματοδοτείται

από

το

ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 και
αφορά την προετοιμασία του Δήμου για
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις
δημοτικές

υποδομές,

ευαισθητοποίηση

καθώς

των

και

πολιτών.

στην
Στο

εταιρικό σχήμα συμμετέχουν, επίσης, οι
Δήμοι

Αλίμου

Παλαιού

(επικεφαλής-εταίρος),

Φαλήρου,

Αγίου

Δημητρίου,

Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και
Δήμος

Αμαρουσίου,

η

ΚΕΔΕ,

η

εταιρία

ΕΥΔΙΤΗ Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός
Κελεμένης

ΕΠΕ,
και

το

ΚΑΠΕ,

Συνεργάτες

η

Εταιρία

(Δικηγορική

Εταιρεία), η Εταιρία ENFINITY NV, και το
ECN (European Crowdfunding Network).

The project is being implemented by a
consortium of seven municipalities: Alimos
(Coordinator), Agii Anargiri-Kamatero, Palaio
Faliro,

Vari-Voula-Vouliagmeni,

Dimitrios,

Glyfada,

Agios

Amaroussion.

The

consortium, also, includes the Cental Union of
Municipalities

in

Greece

(KEDE),

EYDITY

Energeiakos kai Perivallontikos Schediasmos
EPE, Centre for Renewable Energy Sources and
Saving Foundation, Enfinity NV, European
Crowdfunding Network, Kelemenis & Co Law
Firm.
To achieve its objectives, the project shall
focus on optimal bundling of the fragmented
municipal projects to achieve considerable
size,

reasonable

payback

time

and

risk

diversification. PRODESA is the first project of
its kind in Greece and will produce large
scale, living and measurable examples of
energy

efficiency

and

renewable

energy

project financing in municipalities. The results
will be widely replicable in municipalities in
Για την επίτευξη των στόχων του, το
PRODESA θα επικεντρωθεί στη βέλτιστη
ομαδοποίηση των μεμονωμένων δημοτικών
έργων

ώστε

να

δημιουργηθεί

ένας

σημαντικός όγκος έργων, ο οποίος θα
παρουσιάζει κατά μέσο όρο εύλογο χρόνο
αποπληρωμής,
κίνδυνο

και

διαδικασιών.

μειωμένο

σύμπτυξη

επενδυτικό

γραφειοκρατικών

Greece

who

showcase

are

project

eagerly
of

waiting

energy

for

a

performance

contract (EPC) and also in Europe where large
scale project of this kind will contribute
towards standardisation of these investments.
Πληροφορίες/Information:
Ms Ioanna Legaki,
Municipality of AAK, EU Funding and Planning
E-mail: ilegaki@agankam.gov.gr
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Taking the European Solidarity Corps

Ευρώπη για τους Πολίτες

forward

2014-2020
Europe for Citizens 2014-2020

Τhe

European

Commission

adopted

a

proposal for a dedicated legal base and
budget for the European Solidarity Corps. The
European

Solidarity

implemented

Corps

under

is

currently

eight

different

programmes, among them, the Europe for
Citizens Programme.

A self-standing legal

base will provide one comprehensive funding
instrument with a clear set of objectives. This

Προώθηση του Ευρωπαϊκού

will help consolidate the European Solidarity

Σώματος Αλληλεγγύης

Corps, by increasing its coherence, impact
and cost-effectiveness, and create even more

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση

opportunities for young people.

για τη θέσπιση ειδικής νομικής βάσης και
προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης.

Το

Αλληλεγγύης

Ευρωπαϊκό

Σώμα

δραστηριοποιείται

σήμερα

βάσει οκτώ διαφορετικών προγραμμάτων,
μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα
«Ευρώπη για τους Πολίτες». Μια αυτόνομη
νομική βάση θα προσφέρει στο Ευρωπαϊκό
Σώμα

Αλληλεγγύης

ένα

ολοκληρωμένο

χρηματοδοτικό μέσο με σαφείς στόχους.
Αυτό θα συμβάλλει στην εδραίωση του
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, μέσω
της ενίσχυσης της συνεκτικότητας, του
αντικτύπου

και

της

οικονομικής

αποδοτικότητας της δράσης του, και θα
οδηγήσει

στη

περισσότερων

δημιουργία

ευκαιριών

για

ακόμη
νέους.

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να οριστεί

The European Commission proposes to set

ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός

the

για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος

implementation of the European Solidarity

Αλληλεγγύης στο ποσό των 341 500 000

Corps at €341,500,000 in current prices, for

EUR σε τρέχουσες τιμές, για το διάστημα

the period from 1 January 2018 until 31

από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η

December 2020. This is enshrined in the legal

Δεκεμβρίου 2020. Το εν λόγω στοιχείο

base and will guarantee a stable budget for

περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη νομική

this initiative for the next three years.

βάση

Πληροφορίες/Information:

και

θα

εγγυηθεί

έναν

σταθερό

προϋπολογισμό για την πρωτοβουλία αυτή
για τα επόμενα τρία έτη.

overall

budget

available

for

the

https://ec.europa.eu/youth/news/20170530340-million-proposed-european-solidaritycorps
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Cohesion policy in Mountain areas

Εκδηλώσεις-Συνέδρια

(Brussels, 7 June)

(Διεθνή και Ευρωπαϊκά)

With some concrete examples and good

International and

practices, this conference will present the

European Conferences

innovative potential of mountain areas and

H Πολιτική Συνοχής στις Ορεινές
Περιοχές
(Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου)
Με

την

επίδειξη

συγκεκριμένων

παραδειγμάτων και καλών πρακτικών, το
εν θέματι συνέδριο θα παρουσιάσει το
καινοτόμο δυναμικό των ορεινών περιοχών

show how they can continue to be active
contributors
και τον τρόπο με τον οποίο παραμένουν
ενεργές στην επίτευξη των στόχων της
Στρατηγικής

ΕΕ2020

Αναπτυξιακών

και

Στόχων

των
των

Βιώσιμων
Ηνωμένων

EU2020

in

the

objectives

achievement
and

UN

of

the

Sustainable

Development Goals.
Information:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Se9l1xLrND6rdjCog360QNpj9QPQNjvsgGTZXg

Εθνών.

Q_AcZaJ8clg/viewform?c=0&w=1

Πληροφορίες:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

8th Annual Forum of the EU Strategy
for the Baltic Sea Region

Se9l1xLrND6rdjCog360QNpj9QPQNjvsgGTZXg

(Berlin, 13-14 June)

Q_AcZaJ8clg/viewform?c=0&w=1

8o Ετήσιο Φόρουμ για τη
Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της
Βαλτικής

800 stakeholders from all around the Baltic
Sea

region

will

gather

to

discuss

the

development and cooperation in the Baltic Sea

(Βερολίνο, 13-14 Ιουνίου)
800 εταίροι από όλη την περιφέρεια της
Βαλτικής θα συζητήσουν για ένα μεγάλο

εύρος

θεμάτων

ανάπτυξη

και

από

την

περιφερειακή

τις μεταφορές μέχρι

τη

region on a wide range of themes ranging
from regional development and transport

συνεργασία με τους γείτονες.

connectivity to cooperation with neighbours.

Πληροφορίες:

Information:

14

http://www.balticsea-region-

http://www.balticsea-region-

strategy.eu/8th-annual-forum

strategy.eu/8th-annual-forum
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Aνανεώσιμες Πόλεις

Reneable Cities

(Σύδνεϋ, 14-15 Ιουνίου)

(Sydney, 14-15 June)

Μετά την επιτυχημένη περυσινή εκδήλωση,
το διήμερο φόρουμ θα εξετάσει τον τρόπο

αύξησης

της

ενέργειας

καθαρής,

με

τη

After the success of last year’s inaugural
event, the expanded two-day forum will look

ανανεώσιμης

χρήση

αστικών

συστημάτων σε πόλεις της Αυστραλίας.

at how to increase clean, renewable energy

Πληροφορίες:

using smart systems in Australian cities and

http://renewablecities.com.au/

towns.
Information:

Η Συζήτηση της Αθήνας για το

http://renewablecities.com.au/

Μέλλον της Ευρώπης
(Αθήνα, 19 Ιουνίου)

Athens Citizens' Debate on the Future
of Europe

Η Συζήτηση των Πολιτών της Αθήνας θα
αποτελέσει

ένα

είδος

‘αγοράς’

κοινωνίας

πολιτών,

κοινοτικούς

αξιωματούχους, τοπικές αρχές προκειμέ-

νου να συζητήσουν για το μέλλον της
Ευρώπης. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε
3 θεματικές: πρόσφυγες και μετανάστευση,
θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, πολιτισμός
και δημιουργικές βιομηχανίες.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/debat
e-athens.aspx

(Athens, 19 June)

για

κοινωνικούς εταίρους, πολίτες, οργανώσεις
της

6-7/2017

The Athens Citizens' Debate will become an
‘agora’ for multi-stakeholders - citizens, Civic
Society

Organisations,

EU

Officials,

Local

Authority Leaders - to meet and discuss
about Europe. The event will concentrate on 3
main

thematic

issues:

Refugees

and

migration; jobs and growth; culture and
creative industries.
Information:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/debat
e-athens.aspx
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Το Μέλλον της ΕΕ:

The Future of the European Union:

Οι Προσδοκίες των Πολιτών

The Citizens' Expectations

(Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου)

(Τhessaloniki, 20 June)

Ο Διάλογος Πολιτών με τίτλο «Το Μέλλον
της ΕΕ: Οι Προσδοκίες των Πολιτών» είναι

The Citizens' Dialogue "The Future of the
European Union: The citizens' expectations",
initiated

by

Apostolos

Tzitzikostas

(EPP),

Governor of the Region of Central Macedonia,
has the objective to create a dialogue between
citizens
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα και
ως στόχο έχει το διάλογο μεταξύ πολιτών

and

local

institutions

with

the

European institutions.
Information:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/debat
e-thessaloniki.aspx

και τοπικών αρχών με τους ευρωπαϊκούς
θεσμούς.

7th Cohesion Forum

Πληροφορίες:

(Brussels, 26-27 June)

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/debat
e-thessaloniki.aspx
The

7o Φόρουμ για την Πολιτική Συνοχής
(Βρυξέλλες, 26-27 Ιουνίου)

event

will

be

a

milestone

in

the

preparations for the post-2020 framework for
the

European

Structural

and

Investment

Funds. Cohesion policy needs to reflect on the

Η εν θέματι εκδήλωση αποτελεί σημείο
αναφοράς για τις προεργασίες για τη νέα
προγραμματική περίοδο μετά το 2020 για
τα ΕΔΕΤ. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να

demanding challenge of making Europe's
economy more inclusive, competitive and
λάβει υπόψη της τις προκλήσεις για μια

resilient and must address the questions

ευρωπαϊκή

περιεκτική,

raised by the White paper on the future of

ανταγωνιστική και ανθεκτική σύμφωνα με

Europe about the added value of EU policies,

τα ζητήματα που έθεσε η Λευκή Βίβλος για

subsidiarity, and gaps between promise and

το μέλλον της ΕΕ.

delivery.

Πληροφορίες:

Information:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/confe

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/confe

rences/7th-cohesion-forum

rences/7th-cohesion-forum

οικονομία
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Η 5η Διάσκεψη για την

Τhe 5th Assises of

Αποκεντρωμένη Συνεργασία

Decentralised Cooperation

(Βρυξέλλες, 10-11 Ιουλίου)

(Brussels, 10-11 July)

Περισσότεροι

από

600

συμμετέχοντες,

εκπρόσωποι

των

τοπικών

και

More than 600 participants, local and regional

των

authorities from the EU, Africa, Caribbean,

περιφερειακών αρχών της ΕΕ, της Αφρικής,

Pacific and Latin America will come together

της Καραϊβικής, του Ειρηνικού και της

to discuss common challenges and build

Λατινικής Αμερικής, θα συναντηθούν για να

sustainable partnerships. Co-organised by the

συζητήσουν

European

κοινές προκλήσεις

και

την

Commission

and

the

European

οικοδόμηση σταθερών εταιρικών σχέσεων.

Committee of the Regions, the Assises are a

Η Διάσκεψη

unique dialogue forum between regions and

για

την

αποκεντρωμένη

συνεργασία , την οποία συνδιοργανώνουν η
Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

και

η

cities on cooperation for development.

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή των Περιφερειών, αποτελεί ένα
μοναδικό φόρουμ διαλόγου ανάμεσα στις
περιφέρειες και τις πόλεις σχετικά με τη
συνεργασία για την ανάπτυξη.

The Assises will

gather

representatives

of

more

local

than

and

600

regional

authorities from the EU and partner countries:
Η Διάσκεψη θα συγκεντρώσει περισσότερους από 600 εκπροσώπους των τοπικών
και των περιφερειακών αρχών από την ΕΕ
και τις χώρες εταίρους: Αφρική, Καραϊβική,
Ειρηνικός

και

Λατινική

Αμερική.

Η Διάσκεψη του 2017 θα πραγματοποιηθεί
στον απόηχο της νέας Ατζέντας του 2030
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στο πλαίσιο
των

Στόχων

Βιώσιμης

Ανάπτυξης. Οι

πόλεις και οι περιφέρειες θα επιδείξουν
έργα, θα συζητήσουν κοινές προκλήσεις και
θα συνάψουν νέες εταιρικές σχέσεις κατά
τη διάρκεια της διήμερης διάσκεψης.

Africa, Caribbean, Pacific and Latin America.
The Assises 2017 will take place in the wake
of the new Agenda 2030 for Development and
the Sustainable Development Goals. Cities and
regions
common

will

showcase

challenges

projects,

and

discuss

establish

new

partnerships over two days: Plenary sessions,
political

round

tables,

project-oriented

workshops, thematic stands and networking
areas,

all

focussing

on

sustainable

development.
Πληροφορίες/Information:
http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/EN/Pages
/welcome.aspx
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Παγκόσμια Σύνοδος

ECO CITY World Summit

Οικολογικής Πόλης

(Melbourne, 12-14 July)

(Μελβούρνη, 12-14 Ιουλίου)
Βασικό θέμα της εν θέματι Συνόδου είναι οι

Μεταλλασσόμενες Πόλεις: Ανθεκτικότητα
και Μετασχηματισμοί, αναδεικνύοντας την
ανάγκη αξιοποίησης της ειδημοσύνης –

The focus of the Summit will be Changing

Cities:
Resilience
and
Transformations, highlighting the need to deploy expert
knowledge – academic, professional, civic – to

make cities resilient in the face of rapid
ακαδημαϊκής,

επαγγελματικής

πολιτικής-

να

για

γίνουν

και

οι

πόλεις

ανθεκτικές ενόψει ταχύτατων αλλαγών. Η
Σύνοδος

θα

δημιουργία

αναπτύξει
ενός

δίκτυα

κόσμου

για

τη

οικολογικών

change. The ECOCITY World Summit 2017 will
harness

the

networks

expertise

needed

to

and
create

develop
a

world

the
of

ecocities.
Information:
https://www.ecocity2017.com/

πόλεων.
Πληροφορίες:

Greater and Greener 2017

https://www.ecocity2017.com/

(Minneapolis, 29 July)

Μεγαλύτερα και

Greater & Greener is the leading international

πιο Πράσινα Πάρκα Πόλεων

conference for urban park leaders, city plan-

(Μινεάπολις, 29 Ιουλίου)
Το εν θέματι διεθνές συνέδριο είναι η
σημαντικότερη

εκδήλωση

για

τους

υπευθύνους των αστικών πάρκων, των

σχεδιαστών, δημοσίων αξιωματούχων και
χορηγών

για

προκλήσεων

την
και

εξέταση

θεμάτων,

ευκαιριών

που

αντιμετωπίζουν σήμερα τα αστικά πάρκα.
Πληροφορίες:
http://www.greatergreener.org/

ning

and design

professionals,

public

officials, advocates, funders, and innovators
to

explore

the

issues, challenges,

and

opportunities facing today’s urban parks.
Information:
http://www.greatergreener.org/
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2nd Forum of the EU strategy for the

Ευρωπαϊκά Θέματα
European Affairs

Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)

2ο Φόρουμ για την Στρατηγική της

The 2nd Forum of the EU Strategy for the

ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια

Adriatic and Ionian Region (EUSAIR), jointly
organised by the European Commission and

Αδριατικής- Ιονίου

the Hellenic Republic with the support of the

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή
12 Μαΐου 2017 στα Ιωάννινα, το 2ο Φόρουμ
για

την

Στρατηγική

Μακροπεριφέρεια

της

ΕΕ

για

Αδριατικής-

EUSAIR

Facility

point,

took

place

in Ioannina (Greece) on 11 & 12 May 2017.

την

Ιονίου

(EUSAIR Forum: EU Strategy for the Adriatic
and

Ionian

Region),

συνδιοργανώθηκε

το

από

το

οποίο
Υπουργείο

Οικονομίας & Ανάπτυξης, το Υπουργείο
Εξωτερικών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

This event took stock of the progress and
Οι

οκτώ

(8)

συνεργαζόμενες

χώρες

η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κροατία, η Σλοβενία,
η

Αλβανία,

η

Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

το

Μαυροβούνιο και η Σερβία που συμμετέχουν
στην Μακροπεριφέρεια εκπροσωπήθηκαν
από

τους

Ευρωπαϊκών

Υπουργούς

Εξωτερικών

Υποθέσεων

και

&

τους

Υπουργούς με αρμοδιότητα τα Ταμεία της
Ε.Ε., οι οποίοι υιοθέτησαν τη Διακήρυξη
των Ιωαννίνων. Κατά τη διάρκεια των δυο
ημερών

εξετάστηκε

επόμενα
Στρατηγικής

βήματα
και

η

πρόοδος
υλοποίησης

και

τα
της

πραγματοποιήθηκαν

θεματικές συζητήσεις που σχετίζονται με
τους τέσσερις πυλώνες της Στρατηγικής,
την Γαλάζια Ανάπτυξη, τις ΜεταφορέςΕνέργεια, την Ποιότητα του Περιβάλλοντος
και το Βιώσιμο Τουρισμό.

achievements since the 1st Forum held in
Dubrovnik in May 2016 and contribute to
define the way ahead. Focus of the 2nd
EUSAIR Forum was Blue Growth in particular
and its interrelations with the other EUSAIR
pillars: Environmental

quality,

Sustainable

tourism and Connecting the Region. The
Ministerial
representatives

meeting
of

gathered

the

Governments

the
of

Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia,
Greece, Italy, Montenegro, Serbia and Slovenia
and

a

representative

of

the

European

Commission. Within the framework of the 2nd
Forum of the European Union Strategy for the
Adriatic and Ionian Region (EUSAIR), the
representatives

adopted

the

Ioannina

Declaration.
Πληροφορίες/Information:
http://adriatic-ionian.eu/
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The South Mediterranean is of

Γράμμα από το Στρασβούργο

paramount importance for both

A Letter from Strasbourg

continents

H Νότια Μεσόγειος υψηλής

The need to promote dialogue and exchanges

σημασίας για τις δύο Ηπείρους

to encourage the flow of ideas and improve

Η ανάγκη προώθησης του διαλόγου και των
ανταλλαγών

για

την

ενθάρρυνση

κυκλοφορίας ιδεών και τη βελτίωση της
διακυβέρνησης των λαών και στις δύο
μεριές

της

Μεσογείου

ήταν

το

βασικό

μήνυμα του Φόρουμ της Λισαβόνας (1-2
Ιουνίου τ.ε.). Πρόκειται για μια ετήσια
εκδήλωση που ξεκίνησε το 1994 από το
Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της
Ευρώπης και αποτελεί μια πλατφόρμα που
συγκεντρώνει

συμμετέχοντες

6-7/2017

governance serving people on both sides of
the Mediterranean was the main message of
the Lisbon Forum (1-2 June 2017). An annual
event since it was established in 1994 by the
North-South Centre of the Council of Europe,
the Lisbon Forum has been a distinctive
platform

bringing

participants
regions

from

and

together
Europe,

other

high-level
neighbouring

continents

to

share

experience, good practice and expertise.

από

γειτονικές περιφέρειες για την ανταλλαγή
εμπειριών και καλών πρακτικών. Η 23η
σύνοδος είχε ως θέμα της τη διαχείριση της
μετανάστευσης,

αποφεύγοντας

το

λαϊκισμό, χτίζοντας περιεκτικές κοινωνίες
και

εμπεδώνοντας

το

διάλογο

Βορρά-

Νότου.
The

23rd

edition

of

the

Lisbon

Forum

addressed the theme “Interconnecting People:
Managing

migration,

avoiding

populism,

building inclusive societies and reinforcing
the North-South dialogue”. Once more funded
by the EU and carried out by the Council of
Europe

South

Programme

II

-

“towards

strengthened democratic governance in the
southern Mediterranean” -, this initiative aims
at raising awareness and promoting advocacy
in northern and southern societies on the
theme, approaching them with a view to
enhancing the dialogue, to reinforcing the
need of interconnecting them, and hopefully
to reaching a set of recommendations that
can be useful for the stakeholders concerned.
Πληροφορίες/Information:
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/LF/Lisbon
Forum_en.asp
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The Agenda of Metropolises, cities

Διεθνή Θέματα

and territories

International Affairs

The Fourth Report of the Global Observatory
on Local Democracy and Decentralization

Η Ατζέντα των Μητροπολιτικών

(GOLD III) reviews the diverse realities of

Κέντρων, των Πόλεων και των

metropolitan

Περιοχών

areas,

intermediary

cities,

regions, small municipalities and rural areas,
with a view to guiding the implementation of

Η

4η

Έκθεση

του

Παρατηρητηρίου

Παγκόσμιου

για

την

the New Urban Agenda and the SDGs.

Τοπική

Δημοκρατία και την Αποκέντρωση εξετάζει
τις

πολύμορφες

πραγματικότητες

των

μητροπολιτικών περιοχών, των ενδιάμεσων πόλεων, των
περιφερειών,

των

μικρών δήμων

και

των αγροτικών περιοχών στο πλαίσιο
της καθοδήγησης για
την υλοποίηση της Νέας Αστικής Ατζέντας
και των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η
Έκθεση GOLD IV παρουσιάζει τις βάσεις της

GOLD IV presents the foundations of the

Παγκόσμιας Ατζέντας των Τοπικών και

Global

Περιφερειακών Αρχών για την ερχόμενη

Governments for the coming decade; a set of

δεκαετία· ένα σετ πολιτικών συστάσεων

policy recommendations for all actors and

για όλους τους κοινωνικούς φορείς και

stakeholders

in

the

local

πρωταγωνιστές

governance

system.

This

περιφερειακό

στο

πολιτικό

of

Local

and

and

Regional

regional

agenda

for

διακυβέρνησης.

metropolises, cities and territories is UCLG’s

Αυτή η ατζέντα για τα μητροπολιτικά

legacy and contribution to the global debate

κέντρα, τις πόλεις και τις περιοχές συνιστά

and an invitation to take the next step and

την κληρονομιά και τη συνεισφορά του

foster a truly global and inclusive alliance for

δικτύου

και

our urban future. Since the publication of its

Τοπικών Αυτοδιοικήσεων στην παγκόσμια

first edition in 2008, the Global Report on

συζήτηση

το

Local Democracy and Decentralization (GOLD)

πραγματικά

has become an international benchmark in

επόμενο

των

σύστημα

και

Agenda

Ηνωμένων

και
βήμα

μια

Πόλεων

πρόσκληση

για

μια

για

παγκόσμια και περιεκτική συμμαχία για το

the

αστικό μας μέλλον. Από τη δημοσίευση της

governments worldwide.

analysis

of

local

and

regional

πρώτης έκδοσης της Έκθεσης το 2008
αποτελεί ένα διεθνές εργαλείο σύγκρισης
στην

ανάλυση

των

τοπικών

και

Πληροφορίες/Information:
https://www.uclg.org/en/node/27280

περιφερειακών αρχών παγκοσμίως.
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Evaluation of the Intelligent Transport

Διαβουλεύσεις

Systems (ITS) Directive

Consultations
The

ITS

Directive

provides

the

legal

framework to support the coordinated and
coherent deployment and use of Intelligent
Transport Systems (ITS) within the European
Union, in particular across borders. It defines
four priority areas for ITS development and
deployment.

H Ενδιάμεση Αξιολόγηση του
Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους
Πολίτες, 2014-2020’

στήριξη

συνεκτικής

της

συντονισμένης

ανάπτυξης

και

και

χρήσης

συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) εντός
της Ένωσης, ιδίως διαμέσου των συνόρων
μεταξύ των κρατών μελών, και καθορίζει
τους αναγκαίους γενικούς όρους. Για τους
σκοπούς της οδηγίας οι κάτωθι τομείς
αποτελούν τομείς προτεραιότητας για την
ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και
προτύπων: I. Βέλτιστη χρήση δεδομένων
σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία
και τις μετακινήσεις. II. Αδιάλειπτη παροχή
των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της
κυκλοφορίας

και

των

εμπορευματικών

μεταφορών. III. Εφαρμογές ITS σχετικά με
την οδική ασφάλεια και την προστασία. IV.
Σύνδεση του οχήματος με την υποδομή
μεταφορών.

H

Eυρωπαϊκή

these

priority

areas,

the

Directive provides for the development of
legally

binding

interoperability

Η οδηγία 2010/40/EU θεσπίζει πλαίσιο για
τη

In

delegated

acts,

specifications

and
as

continuity
well

as

for
through

for

the

development, where appropriate, of necessary
standards. It also provides for the adoption of
guidelines and other non-binding measures
by the Commission.

The Commission

is

currently carrying out an evaluation of the
Directive to assess to which extent the ITS
Directive contributed to the faster and more
coordinated deployment of ITS as well as the
better functioning of the road transport
system and its interfaces with other modes of
transport. As part of the evaluation process,
the Commission is carrying out this public
consultation.
Deadline: 28 July
Information:
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/co
nsultations/2017-evaluation-its-directive_en

Επιτροπή

διενεργεί αξιολόγηση της οδηγίας για να
εκτιμήσει

το

βαθμό

στον

οποίο

έχει

συμβάλει σε ταχύτερη και πιο συντονισμένη
την

εφαρμογή

συστημάτων

ευφυών

μεταφορών αλλά και στη λειτουργία του
συστήματος οδικών μεταφορών
Προθεσμία: 28 Ιουλίου
Πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/co
nsultations/2017-evaluation-its-directive_en
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Σεμινάρια Κατάρτισης

The Common Assessment Framework: The

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Management in the Public Sector

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
The Seminars of the
European Institute of Public
Administration (EIPA)

Reference

Model

for

Total

Quality

Date: 28-30 June
Location: Barcelona
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6067

Making

ESF

a

Success

in

2014-2020:

Challenges and Best Practice in Programme
Management, Monitoring and Evaluation
Date: 29-30 June
Location: Vienna
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6073

Annual Forum on Leadership and Governance
in a Multilevel Europe: Empowering the Public
Sector
Date: 12-15 June
Location: Barcelona
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6049

Managing

the

Comprehensive

EU

Policy

4-Day

Course

Cycle:
on

A
EU

Decision-Making in Practice
Date: 4-7 July
Location: Maastricht
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6061

Understanding the EU Budget
Date: 15-16 June
Location: Maastricht
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6070

Improving Public Sector Performance in the
21st Century
Date: 20-21 June
Location: Maastricht
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6058

Summer Academy on EU Economic Local &
Regional Development: Policies, Practices and
Prospects
Date: 26-30 June
Location: Barcelona
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6044
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Τhe Political Economy of Capital Cities

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
The Library of Local Government
Eυρώπη για τους Πολίτες,
2007-2013
Η Ελληνική Συμμετοχή

Pages: 216
H. Mayer, F. Sager, D. Kaufmann, M. Warland
Publisher: Routledge, 2017
Capital cities that are not the dominant
economic centres of their nations – so-called
‘secondary capital cities’ (SCCs) – tend to be

Σελ.: 430

overlooked

Α. Καρβούνης (επιμ.)

του εν λόγω ευρωπαϊκού προγράμματος,
απολογισμός

του

ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για
τους

Πολίτες,

2007-2013».

Στο

έντυπο

αποτυπώνεται η πλειονότητα των έργων
που

ολοκληρώθηκαν

ελληνικών

φορέων.

με
Οι

πρωτοβουλία
συγκεκριμένες

δράσεις μπορούν να αποτελέσουν πυξίδα
και πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό
αντίστοιχων
πρόγραμμα.

24

fields

of

economic

cities play an important role in shaping the

Με επιμέλεια του εθνικού σημείου επαφής
ο

the

geography and political science. Yet, capital

Εκδότης: ΥΠΕΣ, 2017

συντάχθηκε

in

δράσεων

για

το

ισχύον

political,

economic,

social

and

cultural

identity of a nation. As the seat of power and
decision-making, capital cities represent a
nationʼs

identity

not

only

through

their

symbolic architecture but also through their
economies and through the ways in which
they position themselves in national urban
networks. The Political Economy of Capital

Cities aims to address this gap by presenting
the

dynamics

that

influence

policy

and

economic development in four in-depth case
studies examining the SCCs of Bern, Ottawa,
The Hague and Washington, D.C.
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