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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Σε αυτό το τεύχο̋

Προσκλήσεις-Προθεσµίες

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

1

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

8

∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

10

Ευρωπαϊκά Θέµατα

19

1. Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα Νεολαία̋ 2014
Το Ευρωπἀκό Φόρουµ Νεολαία̋ (ΕΦΝ), η οµοσπονδία
των εθνικών συµβουλίων νέων και διεθνών ΜΚΟ
νεολαία̋, που εκπροσωπεί περίπου 10 εκατοµµύρια
νέου̋ από όλη την Ευρώπη, απευθύνει πρόσκληση
υποβολή̋ προτάσεων σε όλου̋ του̋ ΟΤΑ των κρατών-

∆ιεθνή Θέµατα

28

∆ιαβουλεύσει̋

30

Σεµινάρια Κατάρτισης

32

µελών τη̋ Ε.Ε. και του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ για τη
φιλοξενία τη̋ «Ευρωπἀκή̋ Πρωτεύουσα̋ Νεολαία̋»

Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ 33

για το 2014.
Ο τίτλο̋ τη̋ «Ευρωπἀκή̋ Πρωτεύουσα̋ Νεολαία̋»
απονέµεται σε µια ευρωπἀκή πόλη για µια περίοδο
12 µηνών, στη διάρκεια τη̋ οποία̋ δίνεται η ευκαιρία
στην τοπική αρχή να επιδείξει το πολιτιστικό,

Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋

κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό δυναµικό τη̋
νεολαία̋ τη̋. Πρώτη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα
Νεολαία̋ επιλέχθηκε για το 2009 η πόλη του



Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα Νεολαία̋



Επιδότηση δράσεων για τι̋

πόλει̋ του Τορίνου (2010), τη̋ Αντβέρµπ (2011), τη̋

αστικέ̋ αναπλάσει̋, τον

Μπράγκα (2012) και του Μάριµπορ (2013). H

πολιτισµό, τη νεολαία και την

ενδιαφερόµενη τοπική αρχή θα πρέπει να υποβάλλει

υγεία


Αστική Ανάπτυξη 2050



Οι Ευφυεί̋ Πόλει̋ του Μέλλοντο̋



Συνέδριο των ∆ηµιουργικών
Πόλεων



Πόλει̋ για έναν
ΑνταγωνιστικόΤουρισµό



∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία
στι̋ Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων



Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Μικρο-µεσαίων
Πόλεων

Ρόττερνταµ, ενώ για τα επόµενα έτη επιλέχθηκαν οι

αίτηση υποβολή̋ υποψηφιότητα̋ στην οποία θα
περιγράφονται οι ετήσιοι στόχοι/δράσει̋ για το 2014,
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το χρονοδιάγραµµα υλοποίησή̋ του̋, ο

ενίσχυση τη̋ ανάπτυξη̋ στι̋ αστικέ̋

προβλεπόµενο̋ πρὁπολογισµό̋ και οι τρόποι

περιοχέ̋, συγχρηµατοδοτείται από το

συµµετοχή̋ των νέων στι̋ ανωτέρω

Ευρωπἀκό Ταµείο Περιφερειακή̋

προγραµµατισµένε̋ εκδηλώσει̋. Παράλληλα,

Ανάπτυξη̋ (ΕΤΠΑ) τη̋ ΕΕ, στο πλαίσιο των

στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται µια

Περιφερειακών Επιχειρησιακών

γραπτή απόδειξη εκδήλωση̋ ενδιαφέροντο̋ από

Προγραµµάτων « «Μακεδονία – Θράκη»,

την τοπική αρχή (υπογεγραµµένη από τον

«Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία –

δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητα̋), καθώ̋ και µια

Στερεά Ελλάδα – Ήπειρο̋», «Πελοπόννησο̋

γραπτή δήλωση υποστήριξη̋ από µια ανεξάρτητη

– ∆υτική Ελλάδα – Ιόνια Νησιά» και «Αττική»,

τοπική ή περιφερειακή οργάνωση νεολαία̋. Εάν

2007-2013 και του Τοµεακού

δεν υπάρχει τοπικό συµβούλιο νέων, µια συµµαχία

Επιχειρησιακού Προγράµµατο̋ «Περιβάλλον

τοπικών ΜΚΟ νεολαία̋ θα πρέπει να υποστηρίξει

- Αειφόρο̋ Ανάπτυξη» . Το όνοµα

γραπτώ̋ την αίτηση τη̋ τοπική̋ αρχή̋.

προέρχεται από το ακρωνύµιο στην Αγγλική
γλώσσα «Joint European Support for

Προθεσµία: 1 Μα˙ου 2011

Sustainable Investment in City Areas” – “Κοινή

Πληροφορίε̋:

Ευρωπἀκή υποστήριξη για βιώσιµε̋

http://www.youthforum.org/images/stories/Docume

επενδύσει̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋”.

nts/EYC/2014/0656nts/EYC/2014/065610_EYC_2014_Application_Form.doc
10_EYC_2014_Application_Form.doc

Ο µηχανισµό̋ JESSICA επιτρέπει τη
διοχέτευση κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά

2. Κοινοτική Πρωτοβουλία JESSICA
Η Ευρωπἀκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ω̋ ο
αρµόδιο̋ φορέα̋ για την υλοποίηση τη̋
Κοινοτική̋ Πρωτοβουλία̋ JESSICA στην Ελλάδα, σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Περιφερειακή̋
Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋, ω̋
συντονιστική αρχή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην
Ελλάδα, ανακοινώνουν την έναρξη τη̋
διαδικασία̋ υποβολή̋ προτάσεων για την
επιλογή Ταµείων Αστική̋ Ανάπτυξη̋ που θα
συµµετέχουν στην προώθηση και υλοποίηση του
µέσου χρηµατοδοτική̋ τεχνική̋ JESSICA. Η
Πρωτοβουλία JESSICA, στόχο̋ τη̋ οποία̋ είναι η
προώθηση βιώσιµων επενδύσεων και η

ταµεία τη̋ ΕΕ σε έργα που είναι ελκυστικά
για τι̋ ιδιωτικέ̋ επιχειρήσει̋, αλλά
χρειάζονται χρηµατοδοτική στήριξη από το
∆ηµόσιο. Τα επιστρεφόµενα κεφάλαια,
καθώ̋ και οι αποδόσει̋ των έργων,
µπορούν να επαναχρησιµοποιούνται για τη
χρηµατοδότηση νέων αστικών έργων.
Μέσω τη̋ συγκεκριµένη̋ Πρωτοβουλία̋,
δίνεται η δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να
αξιοποιήσουν µέρο̋ των κοινοτικών πόρων
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων που
προορίζονται για δράσει̋ αστική̋
ανάπτυξη̋, µέσα από τη δηµιουργία
Ταµείων Αστική̋ Ανάπτυξη̋.
Τα Ταµεία Αστική̋ Ανάπτυξη̋ είναι ταµεία
που επενδύουν σε συµπράξει̋ δηµόσιουιδιωτικού τοµέα και σε άλλα έργα που
περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένα σχέδια
βιώσιµη̋ αστική̋ ανάπτυξη̋. Για να είναι
ένα Ταµείο επιλέξιµο για χρηµατοδότηση
από το JESSICA πρέπει να αποδείξει, µεταξύ
άλλων, ότι διαθέτει επαρκή ικανότητα και
ανεξαρτησία διαχείριση̋, πλήρε̋
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επιχειρησιακό σχέδιο και επαρκή πρὁπολογισµό
για την ανάληψη των επιλεγέντων έργων, και
ισχυρή χρηµατοοικονοµική υποστήριξη. Αν και δεν
απαιτείται ειδική νοµική µορφή, το Ταµείο µπορεί
να αποτελεί αυτοτελή νοµική οντότητα ή να
δηµιουργηθεί ω̋ «αυτοτελή̋ χρηµατοοικονοµική
µονάδα» στου̋ κόλπου̋ υφιστάµενου
χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Τα Ταµεία
µπορούν να δηµιουργηθούν σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για να
ανταποκριθούν σε ολοκληρωµένα σχέδια αστική̋
ανάπτυξη̋, προβλεπόµενα έργα ή ανάγκε̋
επενδυτών.
Προθεσµία: 2 Μα˙ου 2011
Πληροφορίε̋:
Υπουργείο Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋ και
Ανταγωνιστικότητα̋
Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξη̋

Σύµφωνα µε πρόσφατη πρόσκληση υποβολή̋
προτάσεων, οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋ καλούνται

Τηλ: 210 3332406

να υποβάλλουν αιτήσει̋ για την κάτωθι

Fax: 210 3332449
Ιστοσελίδα: http://www.eib.org/products/

δραστηριότητα:

technical_assistance/jessica/index.htm
Σκέλο̋ 1.3.5: Ειδικέ̋ δράσει̋ συνεργασία̋ µε

3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋,

τρίτε̋ χώρε̋ (διάρκεια̋ έω̋ 24 µήνε̋)

20072007-2013»
Στόχο̋ τη̋ των εν λόγω δράσεων είναι η στήριξη
Το Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 2007-2013»

σχεδίων πολιτιστική̋ συνεργασία̋ που προάγουν

επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο

τι̋ πολιτιστικέ̋ ανταλλαγέ̋ µεταξύ των χωρών

οποίο̋ είναι κοινό̋ για του̋ ευρωπαίου̋ και

που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και τρίτων

βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά,

χωρών, οι οποίε̋ έχουν συνάψει µε την ΕΕ

µέσω τη̋ ανάπτυξη̋ συνεργατικών

συµφωνίε̋ σύνδεση̋ ή συνεργασία̋, υπό την

δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών

πρὁπόθεση ότι οι συµφωνίε̋ περιλαµβάνουν

παραγόντων από τι̋ χώρε̋ που συµµετέχουν στο

πολιτιστικέ̋ ρήτρε̋. Κάθε χρόνο επιλέγεται για το

πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη

συγκεκριµένο έτο̋ µία τρίτη χώρα. Για φέτο̋ έχει

δηµιουργία ευρωπἀκή̋ ιθαγένεια̋.

επιλεγεί το Μεξικό. Η δράση πρέπει να δηµιουργεί
µια πραγµατική διάσταση διεθνού̋ συνεργασία̋.

Το Πρόγραµµα έχει τρει̋ ειδικού̋ στόχου̋:

Τα σχέδια συνεργασία̋ προβλέπουν τη συµµετοχή
τριών (3) τουλάχιστον πολιτιστικών φορέων από

- ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋ κινητικότητα̋ των

τρει̋ (3) τουλάχιστον επιλέξιµε̋ χώρε̋ και

εργαζοµένων στον τοµέα του πολιτισµού

πολιτιστική συνεργασία µε έναν τουλάχιστον

- ενίσχυση τη̋ διακρατική̋ κυκλοφορία̋ των

οργανισµό από την επιλεγείσα τρίτη χώρα ή/και

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και

την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

πρὀόντων

στην επιλεγείσα τρίτη χώρα. ∆ιατίθενται κονδύλια

- ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου

ύψου̋ από 50.000€ έω̋ 200.000€ κατά µέγιστο
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όριο, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου
κόστου̋.
Προθεσµία: 3 Μα˙ου 2011
Πληροφορίε̋:
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή̋ Ελλάδα̋
Πληροφορίε̋: κκ. Ειρήνη Κοµνηνού, Μάρθα
Μπίσυλα
Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894
E-mail: ccp.greece@culture.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr

4. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Νεολαία
«Νεολαία εν
∆ράσει, 20072007-2013»
Το πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» για την
περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και
ενδυνάµωση τη̋ δράση̋ και τη̋ συνεργασία̋ τη̋
Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) στο πλαίσιο του
προγράµµατο̋ «Νεολαία» τη̋ περιόδου 2000-06

Το πρόγραµµα στοχεύει επίση̋ να συµβάλλει στην
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση µε την ευρεία
έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη
τη̋ αίσθηση̋ τη̋ αµοιβαία̋ αλληλεγγύη̋ και
κατανόηση̋ των νέων. Το πρόγραµµα µε τον
τρόπο αυτό αποτελεί επίση̋ τη συνέχεια των
στόχων τη̋ διαδικασία̋ τη̋ Λισσαβώνα̋.
Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, οι επιλέξιµοι

και του προγράµµατο̋ 2004-06 για την

φορεί̋ µπορούν να υποβάλλουν προτάσει̋ για

προώθηση των οργανισµών που

επιδότηση σχεδίων στο πλαίσιο τη̋ ακόλουθη̋

δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋. Με

πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων:

σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην
κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα αποσκοπεί
στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι ανήκουν στην

∆ράση 3.2 — Νεολαία στον κόσµο: Συνεργασία µε
άλλε̋ χώρε̋ εκτό̋ των γειτονικών χωρών τη̋
Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋

Ευρώπη.
Σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋
προτάσεων είναι η στήριξη σχεδίων που
προωθούν τη συνεργασία στον τοµέα τη̋
νεολαία̋ µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση» και άλλων χωρών
εκτό̋ των γειτονικών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋
(χώρε̋ που έχουν συνάψει µε την Ευρωπἀκή
Ένωση συµφωνία στον τοµέα τη̋ νεολαία̋). Η
παρούσα πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων
αφορά την επιχορήγηση σχεδίων.
Στι̋ δραστηριότητε̋ που υποστηρίζονται στο
πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋
περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθε̋:
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— ευρεία̋ κλίµακα̋ εκδηλώσει̋, σεµινάρια,

5

5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ Ενέργεια -

διασκέψει̋ νέων,

Ευρώπη’ (ΙΕΕ) 2011

— δραστηριότητε̋ που ενθαρρύνουν την
ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και δικτύων,

Το Πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ Ενέργεια-Ευρώπη συµβάλλει

— δραστηριότητε̋ που ενθαρρύνουν τον διάλογο

στην επιτάχυνση τη̋ υλοποίηση̋ των στόχων τη̋ ΕΕ

σε θέµατα πολιτική̋ για νέου̋,

στον τοµέα τη̋ βιώσιµη̋ ενέργεια̋. Το πρόγραµµα

— εκστρατείε̋ ενηµέρωση̋ και
ευαισθητοποίηση̋ υπέρ των νέων και από νέου̋,
— κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων των νέων
εργαζοµένων, των οργανώσεων νέων και των
πολλαπλασιαστών,
— παρακολούθηση εργασία̋ και µακροπρόθεσµη

συνεισφέρει στην Ευρωπἀκή Στρατηγική για την
Ενέργεια 2020 και αποτελεί το κύριο εργαλείο τη̋
Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ για την αντιµετώπιση των µη
τεχνολογικών εµποδίων στη διάδοση τη̋ Ενεργειακή̋
Αποδοτικότητα̋ και την προώθηση τη̋ χρήση̋ των ΑΠΕ
σε όλου̋ του̋ τοµεί̋, συµπεριλαµβανοµένων των
µεταφορών.

κινητικότητα νέων εργαζοµένων.
Τα σχέδια πρέπει να ξεκινήσουν µεταξύ τη̋ 1η̋

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων που υποστηρίζονται από

Σεπτεµβρίου 2011 και τη̋ 31η̋ ∆εκεµβρίου 2011.

το πρόγραµµα είναι, µεταξύ άλλων, η ευρωπἀκή

Θα έχουν ελάχιστη διάρκεια έξι µηνών και

ανταλλαγή εµπειριών/τεχνογνωσία̋, η διάδοση καλών

µέγιστη διάρκεια δώδεκα µηνών. Οι αιτούντε̋

πρακτικών, η ενίσχυση θεσµική̋ και διοικητική̋

πρέπει να υποβάλουν πρὁπολογισµό

ικανότητα̋, η εκπαίδευση & επιµόρφωση, η

ισοσκελισµένων εσόδων-δαπανών, ο οποίο̋

δηµιουργία προτύπων και προδιαγραφών κλπ.

πρέπει να είναι σύµφωνο̋ µε το ανώτατο όριο
τη̋ κοινοτική̋ συγχρηµατοδότηση̋, το οποίο

Ο διαθέσιµο̋ πρὁπολογισµό̋ τη̋ τρέχουσα̋

αντιστοιχεί στο 80% των συνολικών επιλέξιµων

πρόσκληση̋, ανέρχεται στα 67 εκ. €, ενώ οι προτά-

δαπανών του σχεδίου, και µε το µέγιστο ποσό

σει̋ που θα επιλεγούν θα λάβουν χρηµατοδότηση που θα

τη̋ επιχορήγηση̋ ύψου̋ 100 000 EUR. Στα σχέδια

καλύπτει µέχρι το 75% των συνολικών επιλέξιµων

πρέπει να συµµετέχουν εταίροι από τουλάχιστον

δαπανών του έργου. Στι̋ προτάσει̋ πρέπει να

τέσσερι̋ (4) διαφορετικέ̋ χώρε̋

συµµετέχουν τουλάχιστον τρει̋ (3) φορεί̋, δηµόσιοι ή

(συµπεριλαµβανοµένου του αιτούντο̋

ιδιωτικοί, από διαφορετικέ̋ χώρε̋ τη̋ ΕΕ.

οργανισµού). Αυτέ̋ πρέπει να περιλαµβάνουν
τουλάχιστον δύο χώρε̋ που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα, εκ των οποίων τουλάχιστον η µία να
είναι κράτο̋ µέλο̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋, και
δύο χώρε̋ εταίρου̋.

Προθεσµία: 6 Μα˙ου 2011

Προθεσµία: 12 Μα˙ου 2011
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:

Εθνικό σηµείο επαφή̋:

Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋

Ευφροσύνη-Έυα Κωτσάκη & ∆ηµήτριο̋

Συντονίστρια Προγράµµατο̋:

Σοφιανόπουλο̋

κα Αναστασία Φιλίνη

ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α.

τηλ. 210 2599360, 210 2599363

Τηλ: 2106965977, 210 6969449

E-mail: a.filini@neagenia.gr

Fax: 210 6965948, 210 6969448

Ιστοσελίδα: http://eur-

Ιστοσελίδα:

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposal

011:071:0019:0022:EL:PDF

s/doc/call_2011_en.pdf

∆
∆ΕΕΛ
ΛΤΤΙΙΟ
Ο∆
∆ΙΙΕΕΘ
ΘΝ
ΝΩ
ΩΝ
ΝΚ
ΚΑ
ΑΙΙ ΕΕΥ
ΥΡ
ΡΩ
ΩΠ
ΠΑ
ΑΪΪΚ
ΚΩ
ΩΝ
ΝΘ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
ΑΤΤΩ
ΩΝ
Ν ΤΤΗ
ΗΣΣ ΤΤΟ
ΟΠ
ΠΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣ Α
ΑΥ
ΥΤΤΟ
Ο∆
∆ΙΙΟ
ΟΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣΗ
ΗΣΣ

6. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα για τη ∆ηµόσια



προαγωγή τη̋ υγεία̋,
συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ µείωση̋

Υγεία, 20082008-2013
Βάσει τη̋ ιδρυτική̋ τη̋ συνθήκη̋, η ΕΕ
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των ανισοτήτων υγεία̋·


απόκτηση και διάδοση γνώσεων και
πληροφοριών σχετικά µε την υγεία.

υποχρεούται να διασφαλίζει την προστασία τη̋
ανθρώπινη̋ υγεία̋ στο πλαίσιο όλων των

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων

πολιτικών τη̋ και να συνεργάζεται µε τα κράτη

αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη:

µέλη για τη βελτίωση τη̋ δηµόσια̋ υγεία̋, την
πρόληψη τη̋ ανθρώπινη̋ ασθενεία̋ και την

— πρόταση υποβολή̋ προτάσεων για τη

αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωµατική

χορήγηση χρηµατοδοτική̋ συνεισφορά̋ σε

και ψυχική υγεία. Η στρατηγική τη̋ ΕΕ για την

συγκεκριµένε̋ ενέργειε̋ µε τη µορφή

προστασία και τη βελτίωση τη̋ ανθρώπινη̋

σχεδίων,

υγεία̋ υλοποιείται κυρίω̋ µέσω των
προγραµµάτων τη̋ Επιτροπή̋ για την υγεία. Το

— πρόταση υποβολή̋ προτάσεων για την

τρέχον πρόγραµµα τη̋ ΕΕ για την υγεία

χορήγηση χρηµατοδοτική̋ συνεισφορά̋ σε

χρηµατοδοτεί έργα και δράσει̋ για το διάστηµα

συγκεκριµένε̋ ενέργειε̋ µε τη µορφή

2008 – 2013.

συνεδρίων,
— πρόταση υποβολή̋ προτάσεων για τη
χορήγηση χρηµατοδοτική̋ συνεισφορά̋ στη
λειτουργία µη κυβερνητικών φορέων και
ειδικευµένων δικτύων (επιδοτήσει̋
λειτουργία̋),
— πρόσκληση προ̋ τα κράτη µέλη και τι̋
συµµετέχουσε̋ χώρε̋ για υποβολή
προτάσεων για κοινέ̋ δράσει̋.
Η απόφαση του προγράµµατο̋ ορίζει

Αποστολή του προγράµµατο̋ για την υγεία είναι

συνολικό πρὁπολογισµό ύψου̋

να συµπληρώσει, να υποστηρίξει και να

321.500.000€ για την περίοδο από την 1η

προσθέσει αξία στι̋ πολιτικέ̋ των κρατών

Ιανουαρίου 2008 έω̋ την 31η ∆εκεµβρίου
2013.

µελών. Στοχεύει επίση̋ να συνεισφέρει στην
ενίσχυση τη̋ αλληλεγγύη̋ και τη̋ ευηµερία̋ στην
Ευρωπἀκή Ένωση µέσω τη̋ προστασία̋ και τη̋

Προθεσµία: 27 Μα˙ου 2011
Πληροφορίε̋:
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψη̋ Νοσηµάτων

προώθηση̋ τη̋ υγεία̋ και τη̋ ασφάλεια̋ του

Υπουργείο Υγεία̋ & Κοινωνική̋

ανθρώπου και µέσω τη̋ βελτίωση̋ τη̋ δηµόσια̋

Αλληλεγγύη̋

υγεία̋.

Σηµεία Επαφή̋ του Προγράµµατο̋:
Θ.Παπαδηµητρίου & Χρ. Μπότση

Το πρόγραµµα επιδιώκει την επίτευξη των

3η̋ Σεπτεµβρίου 42, 10433 Αθήνα

ακόλουθων στόχων, όπω̋ αυτοί ορίζονται στο

Τηλ: 210 5212022, 210 8899263

άρθρο 2.2 τη̋ απόφαση̋ του προγράµµατο̋:

Fax: 210 5112135



βελτίωση τη̋ ασφάλεια̋ τη̋ υγεία̋ των
πολιτών·

E-mail: director@keelpno.gr, botsi@keelpno.gr
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7. Πρόγραµµα Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋
Συνεργασία̋ (MED
(MED)
MED)
Το πρόγραµµα MED είναι ένα ∆ιακρατικό Πρόγραµµα
Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋, που
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπἀκή Ένωση και
λειτουργεί ω̋ εργαλείο άσκηση̋ τη̋ περιφερειακή̋
τη̋ πολιτική̋ και τη̋ νέα̋ προγραµµατική̋
περιόδου.
Το MED συνεχίζει την παράδοση των Ευρωπἀκών
Προγραµµάτων Συνεργασία̋ (INTERREG). Το MED
διεξάγεται στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπἀκή
Εδαφική Συνεργασία» τη̋ περιόδου 2007-2013, έχει
συνολικό πρὁπολογισµό που ξεπερνά τα 250
εκατοµµύρια ευρώ και καλύπτει τι̋ παράκτιε̋ και
Μεσογειακέ̋ περιοχέ̋ εννέα κρατών µελών τη̋ ΕΕ. Το
πρόγραµµα διευρύνεται γεωγραφικά µε τη συµµετοχή
µεσογειακών χωρών υποψήφιων ή εν δυνάµει
υποψήφιων προ̋ ένταξη στην Ευρωπἀκή Ένωση.



Βελτίωση των υποδοµών µεταφορών
και διαµετακοµιστικών υποδοµών και
προώθηση πολυµέσων.



Υποστήριξη τη̋ χρήση̋ τεχνολογιών
πληροφορία̋ για την καλύτερη
πρόσβαση και εδαφική συνεργασία.

Με την πρόσκληση θα διατεθούν 25εκ. ευρώ
σε έργα που αποβλέπουν στη βελτίωση τη̋
προσβασιµότητα̋ των θαλάσσιων και
αποµονωµένων περιοχών, καθώ̋ και στην
προώθηση των µέσων µεταφορά̋ που είναι
φιλικά προ̋ το περιβάλλον, ενώ το
χρονοδιάγραµµα είναι το ακόλουθο:

Οι προτεραιότητέ̋ του προγράµµατο̋ MED είναι:


Να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα στην
περιοχή MED για την ανάπτυξη και την
εργασιακή απασχόληση για τι̋ επόµενε̋

Χρονοδιάγραµµα

∆ράση

01.04.2011

Προκήρυξη

07.04.2011

Εναρκτήριο σεµινάριο στη Μασσαλία
Καταληκτική ηµεροµηνία για την

γενεέ̋ (Συνθήκη τη̋ Λισσαβώνα̋).


Να προωθήσει την εδαφική συνοχή και την
προστασία του περιβάλλοντο̋ βασιζόµενη στη
λογική τη̋ βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ (Συνθήκη του

30.05.2011

υποβολή του προσχεδίου τη̋
πρόταση̋

τέλη Ιουνίου -

Σεµινάριο για του̋ Επικεφαλεί̋

αρχέ̋ Ιουλίου

Εταίρου̋

Γκέτεµποργκ).
Το πρόγραµµα MED έχει συγκεκριµένε̋

30.09.2011

προτεραιότητε̋, έναν επιλέξιµο γεωγραφικό χώρο

Καταληκτική ηµεροµηνία για την
υποβολή τη̋ τελική̋ πρόταση̋

και καθορισµένε̋ διοικητικέ̋ δοµέ̋, ειδικά την Κοινή

Προθεσµία (προσχεδίων): 30 Μα˙ου 2011

Τεχνική Γραµµατεία (Joint Technical Secretariat JTS). Στο

Πληροφορίε̋:

πλαίσιο τη̋ 2η̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων

Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και

Στρατηγικών Έργων (Προτεραιότητα 3 "Βελτίωση τη̋

Ανάπτυξη̋

προσπελασιµότητα̋ και τη̋ προσβασιµότητα̋"), οι

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείριση̋

κύριοι στόχοι των επιδοτούµενων έργων είναι οι εξή̋:

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου
‘Ευρωπἀκή Εδαφική Συνεργασία’
Χειριστή̋: Ευάγγελο̋ Βιδάλη̋
Τηλέφωνο: 2310 469658
E-mail: evidalis@mou.gr
Iιστοσελίδα Προγράµµατο̋:
http://www.programmemed.eu/en/downloadarea/open-calls/2nd-call.html
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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. ∆ήµο̋ Υπάτη̋ (νυν ∆ηµοτική Ενότητα
του ∆ήµου Λαµιέων): Ευρωπἀκό
Συµπόσιο ‘Το Μέλλον έχει Προέλευση’
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για
του̋ Πολίτε̋, 20072007-2013’)

τσεχική̋ πόλη̋ του Lidice. Επίση̋, η κ. Νίκη
Ρουµπάνη, Πρόεδρο̋ ∆ικτύου Γυναικών Ευρώπη̋,
Εκπρόσωπο̋ Ευρωπἀκού Αντιρατσιστικού

Με σκοπό τη διατήρηση τη̋ ιστορική̋ µνήµη̋ και

∆ικτύου & η κ. Eύα Γιανέλλου,, υπεύθυνη

των κοινών αξιών των νέων ανθρώπων τη̋ Ε.Ε.

αναπτυξιακών προγραµµάτων ∆ΓΕ, παρουσίασαν

και τη δηµιουργία ενό̋ Εθνικού ∆ικτύου Νέων

µια βιωµατική εισήγηση που αφορά την

από Μαρτυρικέ̋ πόλει̋ και χωριά τη̋ Ελλάδα̋

εκπαίδευση για την ειρήνη και την διαχείριση των

(περιόδου 1940-1945) πραγµατοποιήθηκε στο

συγκρούσεων. Η δε κ. Urlica Enger, από το

δήµο Υπάτη̋ (νυν δηµοτική ενότητα του δήµου

Actuelles Forum τη̋ Γερµανία̋, παρουσίασε τι̋

Λαµιέων) Ευρωπἀκό Συνέδριο µε τίτλο «Το

δράσει̋ του µέσα από την εκπαίδευση για τα

Μέλλον έχει Προέλευση», στο πλαίσιο του

ανθρώπινα δικαιώµατα και την πρακτική εργασία

Ευρωπἀκού προγράµµατο̋ «Ευρώπη για του̋

για την καταπολέµηση του ρατσισµού και τη̋

Πολίτε̋, 2007-2013» (∆ράση 4: Ενεργό̋

ξενοφοβία̋.

Ευρωπἀκή Μνήµη), του οποίου εθνικό σηµείο
επαφή̋ έχει οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών,

Η κορυφαία στιγµή του συνεδρίου ήταν κατά τη

Αποκέντρωση̋ και Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋.

διάρκεια τη̋ 4η̋ Συνεδρία̋ του, καθώ̋ οι νέοι,
που συµµετείχαν, συζήτησαν για τι̋ δράσει̋,
του̋ στόχου̋ και την οργάνωση του εθνικού
δικτύου νέων από µαρτυρικέ̋ πόλει̋ και χωριά
τη̋ Ελλάδα̋, προκειµένου αυτό να λάβει νοµική
υπόσταση. Θεωρήθηκε σηµαντικό το δίκτυο να
µπορέσει να εκπληρώσει του̋ στόχου̋ του, γιατί
αποτελεί καινοτοµία για τα εθνικά δεδοµένα, σε
µια εποχή που οι αξίε̋ και τα ιδανικά, ιδιαίτερα
των νέων, βρίσκονται υπό αµφισβήτηση και
χρειάζονται ενίσχυση αλλά και κίνητρα για
αξιόλογε̋ δράσει̋. Το αισιόδοξο µήνυµα που
έστειλε ο ∆ήµο̋ Υπάτη̋ µέσα από αυτή την
πρωτοβουλία είναι η συνεργασία και η κοινή
δράση για ένα ελπιδοφόρο µέλλον ανάπτυξη̋ σε

Εκτό̋ από την παρουσίαση των µαρτυρικών
πόλεων και χωριών τη̋ Ελλάδα̋, κατά τη
διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου
παρουσιάστηκαν εισηγήσει̋ σχετικέ̋ µε τα
ολοκαυτώµατα των πόλεων και χωριών τη̋
Ευρώπη̋ και ειδικότερα του ολοκαυτώµατο̋ τη̋

όλου̋ του̋ τοµεί̋.
Πληροφορίε̋:
∆.Ε. Υπάτη̋
Τηλ: : 2231 3 51604
Fax: 2231 3 51618
Ε-mail: info@ypati.gr
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2. ∆ήµο̋ Καλαµαριά̋: ∆ηµιουργία
Κέντρου Εξυπηρέτηση̋ Μετα
Μετακινούµενων
κινούµενων
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευφυή̋
ΕνέργειαΕνέργεια-Ευρώπη’)
Στο πλαίσιο του έργου Mobi-Net «Ανάπτυξη
διεθνού̋ δικτύου ανταλλαγή̋ πληροφοριών µε
θέµα τη Βιώσιµη Κινητικότητα στι̋ Μεταφορέ̋»,
που χρηµατοδοτήθηκε από το ευρωπἀκό
πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ Ενέργεια-Ευρώπη’,
κατασκευάστηκε στο δήµο Καλαµαριά̋ ένα
Κέντρο Κινητικότητα̋ µε σκοπό την εξυπηρέτηση
των πολιτών και την πιο ορθολογική χρήση τη̋



Την επαφή των τοπικών Αρχών, µε
υπηρεσίε̋ και φορεί̋-εταιρίε̋ που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των
µεταφορών µε στόχο τη πληροφόρηση
και τη συνεργασία του̋. Επίση̋
στοχεύει στην εκπαίδευση µαθητών
στα σχολεία τη̋ δευτεροβάθµια̋ και να
ενθαρρύνει την εφαρµογή πιλοτικών
προγραµµάτων σε αυτά. Απώτερο̋
στόχο̋ είναι τελικά η επίτευξη
περιβαλλοντική̋ συνείδηση̋ όλων των
εµπλεκοµένων και η ορθολογική χρήση
τη̋ ενέργεια̋.

ενέργεια̋.

Τα προσδοκώµενα ποιοτικά αποτελέσµατα
που αναµένονταν από την εφαρµογή αυτού
του έργου ήταν η αλλαγή στη συµπεριφορά
του κοινού και η απόκτηση συνείδηση̋ καθώ̋
Το έργο ξεκίνησε να εκτελείται το 2008 από την

επίση̋ και η αλλαγή πολιτική̋ από τι̋

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ, Ανατολική Α.Ε., µε τη

τοπικέ̋ αρχέ̋ και η στροφή του̋ προ̋ την

συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Έρευνα̋ και

ορθολογική χρήση τη̋ ενέργεια̋ στι̋

Τεχνολογική̋ Ανάπτυξη̋/ Ινστιτούτου

µεταφορέ̋.

Μεταφορών και τη συγχρηµατοδότηση του ∆ήµου
Καλαµαριά̋ και του Συµβουλίου Αστικών

Επιπλέον, η ενθάρρυνση επιχειρήσεων,

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη̋. Το έργο Mobi-ΝΕΤ

σχολείων και βιοµηχανιών για εθελοντική

έχει δύο βασικού̋ στόχου̋:

προσφορά στον τοµέα αυτό και η δηµιουργία
ενό̋ ευρωπἀκού δικτύου συµµετεχόντων για



Την συνεργασία φορέων µε το ευρύ κοινό,

την ανταλλαγή πληροφοριών. Τέλο̋, η

µε τη δηµιουργία προσβάσιµων σηµείων

δηµιουργία Κέντρων Κινητικότητα̋ που θα

πληροφόρηση̋ (Info Points), όπου οι

στηρίζεται σε µια δοµηµένη και ενηµερωµένη

πολίτε̋ θα εκπαιδεύονται και θα

βάση δεδοµένων.

ενηµερώνονται για εναλλακτικού̋,
καινοτοµικού̋ και µη, τρόπου̋

Πληροφορίε̋:

µετακίνηση̋ αντί του ιδιωτικού ΙΧ και θα

ΚΕΜ ∆ήµου Καλαµαριά̋

ενθαρρύνονται προ̋ αυτήν την

Ιστοσελίδα: http://www.kemdkalamarias.gr/
Default.aspx?tabid=36

κατεύθυνση.
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Εκδηλώσει̋
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά)
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συνεδρίου που πραγµατοποιείται στη
Λισσαβώνα τη̋ Πορτογαλία̋.
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:

Έκθεση για την αντιµετώπιση

http://iscram2011.lnec.pt/

καταστροφών και την αποκατάσταση
ζηµιών (Τέξα̋, 33-4 Μα˙ου 2011)

Αστική Ανάπτυξη 2050 (Βιέννη, 3 Μα˙ου
2011)

Οι τελευταίε̋ εξελίξει̋ στο χώρο τη̋ τεχνολογία̋
και των κατασκευών για την πρόληψη και την

Οι πόλει̋ τη̋ Αθήνα̋, τη̋ Βιέννη̋, του Μονάχου,
του Νιούκαστλ, του Πόρτο και τη̋ Στοκχόλµη̋

αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών καθώ̋

παρουσιάζουν τι̋ απόψει̋ του̋ για τον τρόπο

και ο τρόπο̋ οργάνωση̋ των παρεχόµενων

που ο αστικό̋ σχεδιασµό̋ µπορεί να συµβάλει

υπηρεσιών προ̋ τον πολίτη αποτελούν αντικείµενο

σε µεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα στη

τη̋ διεθνού̋ έκθεση̋ στο Γκρέιπβιλ του Τέξα̋.

ζωή των αστικών κέντρων, στο πλαίσιο
ευρωπἀκού συνεδρίου για την αστική ανάπτυξη

Πληροφορίε̋:

που πραγµατοποιείται, ω̋ απόρροια του

http://events.jspargo.com/drre11/public/MainHall.asp

επιδοτούµενου από το 7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο

x?ID=15309&sortMenu=101000&exp=3%2f23%2f2011

για την Έρευνα και την Καινοτοµία σχεδίου για

+7%3a03%3a06+AM

τον ‘Βιώσιµο Αστικό Μεταβολισµό στην Ευρώπη’.
Εν προκειµένω, στη διάρκεια των εργασιών του

8ο

Συνέδριο για τα Πληροφοριακά Συστήµα

τα διαχείριση̋ κρίσεων (Λισσαβώνα, 88-11
Μα˙ου 2011)
Οι τελευταίε̋ εξελίξει̋ στην έρευνα για το ρόλο
των πληροφοριακών συστηµάτων στη διαχείριση
των κρίσεων αποτελεί το κεντρικό θέµα διεθνού̋

συνεδρίου θα προβληθούν εναλλακτικά χωρικά
αναπτυξιακά σενάρια που βασίζονται σε
πληθυσµιακέ̋ προβολέ̋ µέχρι το έτο̋ 2050,
όσον αφορά στην ενεργειακή κατανάλωση στα
αστικά κέντρα.
Πληροφορίε̋:
http://sume.at/

∆ηµόσιοι χώροι για τι̋ Πόλει̋
(Βαρκελώνη, 44-6 Μα˙ου 2011)
Οι δηµόσιοι χώροι ω̋ συστατικό στοιχείο τη̋
εικόνα̋ των πόλεων, τόποι προβολή̋ τη̋
ιστορική̋ κληρονοµιά̋, πολιτιστικά τοπία
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ή φυσικά περιβάλλοντα, οι χρήσει̋ και οι

µη κερδοσκοπικού δικτύου χωροτακτών και

προσδοκίε̋ των κατοίκων γι’ αυτού̋ αποτελούν

σχεδιαστών.
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ορισµένα από τα κεντρικά θέµατα που θα
Πληροφορίε̋:
http://www.scupad.org/web/content/abouthttp://www.scupad.org/web/content/aboutscupad

ΑπορρίµµαταΑπορρίµµατα-Το Κοινωνικό Πλαίσιο:
Άνθρωποι, Πολιτικέ̋, Πειθώ και
Ανταποδοτικά οφέλη (Έντµοντον, 88-11
Μα˙ου 2011)
Οι νέε̋ τεχνολογίε̋ αλλά και ο κοινωνικό̋
αντίκτυπο̋ τη̋ διαχείριση̋ των απορριµµάτων
των αστικών κέντρων συνιστούν το βασικό θέµα
αναλυθούν σε διεθνέ̋ συνέδριο µε τη συµµετοχή

διεθνού̋ συνεδρίου που πραγµατοποιείται στο

εκπροσώπων τη̋ αυτοδιοίκηση̋ και τη̋
επιστηµονική̋ κοινότητα̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.lafabriquedelacite.com/en/event/whathttp://www.lafabriquedelacite.com/en/event/whatplaceplace-publicpublic-spacesspaces-ourour-cities

Οι Πόλει̋ σε Μετάβαση (Σάλτσµπουργκ,
5-8 Μα˙ου 2011)
Οι αλλαγέ̋ στη χωρική διάσταση και στον
κοινωνικό ιστό των πόλεων λόγω τη̋ κλιµατική̋
αλλαγή̋, του τρόπου διακυβέρνηση̋ σε

Έντµοντον του Καναδά µε τη συµµετοχή
ερευνητών και στελεχών τη̋ τοπική̋
αυτοδιοίκηση̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.cvent.com/events/peoplehttp://www.cvent.com/events/people-policiespoliciespersuasionpersuasion-andand-payoffs/eventpayoffs/event-summarysummary08ec9cb874684a02bd0018e3738463f4.aspx

Ετήσιο Φόρουµ για τι̋ Φυσικέ̋
Καταστροφέ̋ (Μπανφ(Μπανφ-Αλµπέρτα, 99-12
Μα˙ου 2011)
2011)
Το Φόρουµ για τι̋ Φυσικέ̋ Καταστροφέ̋
εγκαινίασε τι̋ εργασίε̋ του το 1998 στο
τοπικό επίπεδο, τη̋ συµπεριφορά των κατοίκων

Έντµοντον, και έκτοτε, πραγµατοποιείται σε

και των οικονοµικών φορέων θα εξεταστούν στο

διετή βάση στο συνεδριακό κέντρο τη̋ Μπάνφ

43ο Συνέδριο του αυστριακού, ανεξάρτητου,

του Καναδά, προσφέροντα̋ ένα βήµα διαλόγου
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εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ τόσο
στου̋ χώρου̋ των υπηρεσιών του̋ όσο και
στι̋ αστικέ̋ µεταφορέ̋.
Πληροφορίες:
http://www.ehpcongress.org/index.html

Σύνοδο̋ ∆ηµιουργικών Πόλεων του
Καναδά (Οντάριο, 1010-12 Μα˙ου 2011)
Το δίκτυο των δηµιουργικών πόλεων του
Καναδά διοργανώνει την ετήσια σύνοδό του µε
τη συµµετοχή των 100 περίπου µελών του

και ανταλλαγή̋ τεχνογνωσία̋ και πρακτικών για
την πρόληψη, προετοιµασία, περιορισµό και
αποκατάσταση των αστικών ιστών από φυσικέ̋

αλλά και άλλων περιφερειακών και

καταστροφέ̋

οµοσπονδιακών αρχών για την περαιτέρω
καλλιτεχνική και πολιτιστική ανάπτυξη τη̋

Πληροφορίες:
http://www.disasterforum.ca/events.html

35η Σύνοδο̋ για την Ενέργεια στην Ευρώπη
(Παρίσι, 99-10 Μα˙ου 2011)
Η επίτευξη των στόχων τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020 και
των ενεργειακών στόχων για το 2050 πρὁποθέτει
την υιοθέτηση µια̋ συστηµατική̋ πολιτική̋ που

χώρα̋.
Πληροφορίε̋:
http://creativecity.ca/english/inhttp://creativecity.ca/english/in-personpersonmeetingsmeetings-mainmenumainmenu-146/2011146/2011-summit

Ευφυή̋ Κινητικότητα για καλύτερε̋
πόλει̋ (Λαροσέλ, 1212-13 Μα˙ου 2011)
2011)

εδράζεται στην ανακύκλωση των πρὀόντων, τη̋
ενέργεια̋ και στην αντικατάσταση των ορυκτών

Στο πλαίσιο τη̋ πρωτοβουλία̋ CityMobil που

καυσίµων. Η σύνοδο̋ για την ενέργεια που

χρηµατοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραµµα-

πραγµατοποιείται στο Παρίσι δίνει την ευκαιρία σε

Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική

εκπροσώπου̋ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ να

Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ, πραγµατοποιείται διεθνέ̋
συνέδριο στην πόλη Λαροσέλ τη̋ Γαλλία̋,
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η οποία είναι αναγνωρισµένη για τι̋ καινοτόµε̋

περιθωριοποιηµένων αστικών περιοχών. Οι

εφαρµογέ̋ στι̋ µεταφορέ̋, όπου θα προβληθούν τα

εννέα ενεργοί εταίροι του σχεδίου – µεταξύ

αποτελέσµατα τη̋ υλοποίηση̋ τη̋ ανωτέρω

των οποίων και ο δήµο̋ Χαλανδρίου -
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πρωτοβουλία̋ στι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ του Χήθροου, τη̋
Καστεγιόν και τη̋ Ρώµη̋ στον τοµέα των
µεταφορών.
Πληροφορίε̋:
http://www.citymobilhttp://www.citymobilproject.eu/downloadables/Documents/Final%20confer
ence%20flyer.pdf

12ο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τα Αποχετευτικά
Συστήµατα των Πόλεων (Νταντή, 1111-12
Μα˙ου 2011)
Το βρετανικό δίκτυο βιώσιµων αστικών
αποχετευτικών συστηµάτων διοργανώνει για

θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο ενό̋ συνεδρίου
τι̋ ολοκληρωµένε̋ στρατηγικέ̋ που
εκπόνησαν για την ανάπτυξη νέων και
βελτιωµένων τύπων συνεργασία̋.
Πληροφορίε̋:
http://urbact.eu/en/projects/disadvantagedhttp://urbact.eu/en/projects/disadvantagedneighbourhoods/regneighbourhoods/reg-gov/news/?newsid=377

Σύνοδο̋
Σύνοδο̋ για την Καινοτοµίε̋ στι̋
Υπηρεσίε̋ των ∆ήµων (Στοκχόλµη 12
Μα˙ου 2011)
δωδέκατη χρονιά διεθνέ̋ συνέδριο µε σκοπό την

Εκπρόσωποι πόλεων, εταιριών και ειδηµόνων

προβολή καλών εθνικών και διεθνών πρακτικών

από όλον τον κόσµο θα συµµετάσχουν σε

στον τοµέα τη̋ αποχέτευση̋ και τη̋ επεξεργασία̋

ηµερίδα που διοργανώνεται στη Στοκχόλµη για

αποβλήτων.
Πληροφορίε̋:
http://www.citymobilhttp://www.citymobilproject.eu/downloadables/Documents/Final%20confer
ence%20flyer.pdf

Συνέδριο για την Περιφερειακή
∆ιακυβέρνηση Περιθωριοποιηµένων
Περιοχών (Ντούισµπουργκ, 1212-13 Μα˙ου
2011)

την καινοτοµία στι̋ µεταφορέ̋, στου̋
δηµόσιου̋ χώρου̋, στην επιχειρηµατικότητα

Το δίκτυο RegGov Fast Track είναι ένα από τα σχέδια

και στην απόληψη χρηµατοδότηση̋.

τη̋ Κοινοτική̋ Πρωτοβουλία̋ URBACT ΙΙ, το οποίο
θα ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι του 2011 και

Πληροφορίε̋:

αφορά στην περιφερειακή διακυβέρνηση τη̋

http://www.amiando.com/livinglabsglobalstockh

βιώσιµη̋ ολοκληρωµένη̋ ανάπτυξη̋ των

olm.html
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ενοποίηση σε ευρωπἀκό επίπεδο των

Χτίζοντα̋ τι̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ του
Μέλλοντο̋ (Βρυξέλλε̋, 12 Μα˙ου 2011)

δυνατοτήτων χρηµατοδότηση̋ αναφορικά µε
το µετριασµό των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου από τι̋ µεταφορέ̋. Σε αυτό το

Η νέα πρωτοβουλία ‘Ευφυεί̋ Πόλει̋’ του

πλαίσιο, το Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου και

Ευρωπἀκού Στρατηγικού Τεχνολογικού Σχεδίου SET-

οι εταίροι του έργου διοργανώνουν διεθνέ̋

Plan αποβλέπει στην επιτάχυνση τη̋ µετάβαση̋

συνέδριο µε θέµα τι̋ φιλικέ̋ προ̋ το

των δήµων σε τοπικά βιώσιµα ενεργειακά

περιβάλλον µεταφορέ̋ µε τη συµµετοχή

συστήµατα και φιλοδοξεί να αποτελέσει την

εκπροσώπων κεντρικών και τοπικών αρχών,

προµετωπίδα για µια οικονοµία µε χαµηλή

του επιχειρηµατικού και ακαδηµἀκού κόσµου.

κατανάλωση άνθρακα µέχρι το 2020.

Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα
συζητηθούν σχετικέ̋ έρευνε̋ για τι̋ αειφόρε̋
µεταφορέ̋, ενώ θα παρουσιαστούν και
πολιτικέ̋ πρακτικέ̋ κυβερνητικών ή µη
κυβερνητικών φορέων.

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνεται συνέδριο στην
έδρα τη̋ ΕΕ για την παρουσίαση, συζήτηση και
εξέταση των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι

Πληροφορίε̋:
http://www.marlogistics.eu/reactconf/index.php

ευρωπἀκοί δήµοι και επιχειρήσει̋ κατά την

Yγιεί̋ Πόλει̋ (Νέα Υόρκη, 17 Μα˙ου

µετατροπή των ενεργειακών συστηµάτων και

2011)

ηλεκτρικών δικτύων.
Το αµερικανικό ίδρυµα αρχιτεκτόνων και το
τµήµα Υγεία̋ και Ψυχική̋ Υγιεινή̋ τη̋

Πληροφορίε̋:
http://www2.eurelectric.org/Content/Default.asp

δηµοτική̋ αρχή̋ τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋ θα
φιλοξενήσουν την έκτη ετήσια δηµόσια

∆ηµιουργώντα̋ φιλικέ̋ προ̋ το
περιβάλλον µεταφορέ̋ (Βελιγράδι, 1616-17
Μα˙ου 2011)

διάσκεψη για το σχεδιασµό του δοµηµένου
περιβάλλοντο̋ µε σκοπό τη δηµιουργία
ευκαιριών για την αύξηση τη̋ σωµατική̋
δραστηριότητα̋ και την πρόσβαση σε υγιεινέ̋
διατροφικέ̋ επιλογέ̋. Σε αυτή τη διάσκεψη θα

Το έργο REACT, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από
το

7ο

Πρόγραµµα-Πλαίσιο, φιλοδοξεί να

λειτουργήσει ω̋ κινητήριο̋ δύναµη για το
συντονισµό, την υποστήριξη και την ενίσχυση τη̋
Έρευνα̋ & Τεχνολογική̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΤΑ) στον

τοµέα των φιλικών προ̋ το κλίµα µεταφορών και
τη̋ κινητικότητα̋, ούτω̋ ώστε να επιτευχθεί η

συµµετάσχουν αρχιτέκτονε̋, σχεδιαστέ̋,
προγραµµατιστέ̋ και στελέχη φορέων
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τη̋ δηµόσια̋ υγεία̋. Εν προκειµένω, αντικείµενο

καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα, την

προ̋ εξέταση θα είναι ο σχεδιασµό̋ των κτιρίων

επιχειρηµατικότητα µέσα από µια σειρά

που µπορεί να βελτιώσει την κατάσταση τη̋ υγεία̋

βιώσιµων δράσεων.
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στι̋ κοινότητε̋, συµβάλλοντα̋ στην πρόληψη
χρόνιων ασθενειών, όπω̋ η παχυσαρκία, ο
διαβήτη̋, οι καρδιακέ̋ παθήσει̋, ορισµένε̋ µορφέ̋
καρκίνου και του άσθµατο̋. Οι συµµετέχοντε̋ στο

Πληροφορίες:
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/

συνέδριο θα παρακολουθήσουν στρατηγικέ̋ που

Αστικό̋ Σχεδιασµό̋ και Περιφερειακή

εφαρµόζονται σε οργανισµού̋ τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋,

Ανάπτυξη στην Κοινωνία τη̋

στον ιδιωτικό τοµέα, καθώ̋ και σε κοινότητε̋ σε

Πληροφορία̋ (Έσσεν, 1818-20 Μα˙ου
Μα˙ου

όλο τον κόσµο. Επίση̋, βασική θεµατική του φετινού

2011)

συνεδρίου είναι οι ενεργητικέ̋ στρατηγικέ̋
σχεδιασµού που δύνανται να συµβάλουν στην
αντιµετώπιση τη̋ αυξανόµενη̋ επιδηµία̋ τη̋
παιδική̋ παχυσαρκία̋.

Η διαφοροποίηση και οι αλλαγέ̋ είναι
πανταχού παρούσε̋ στι̋ σύγχρονε̋ πόλει̋
και τι̋ περιφέρειε̋. Η επιδίωξη των τοπικών
και περιφερειακών αρχών για συνεχή

Πληροφορίε̋:

ανανέωση και βελτίωση των υποδοµών του̋

http://cfa.aiany.org/index.php?section=calendar&evtid
=2523

2ο

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο των Καινοτόµων

Πόλεων (Κουριτίµπα, 1717-20 Μα˙ου 2011)
Με πρωτοβουλία του Συνδέσµου Βιοµηχάνων τη̋
πολιτεία̋ Παρανά τη̋ Βραζιλία̋ διοργανώνεται

είναι η κινητήριο̋ δύναµη προ̋ µια νέα
ευηµερούσα ανάπτυξη αλλά µε εδαφικέ̋
επιπτώσει̋ στι̋ χρήσει̋ γη̋, όπω̋ τη
λεγόµενη «εποικοδοµητική καταστροφή» µε
όλε̋ τι̋ παρενέργειε̋ τη̋. Σε αυτό το πλαίσιο,
το γερµανικό µη κερδοσκοπικό κέντρο για την
αστική και περιφερειακή ανάπτυξη
διοργανώνει το 16ο διεθνέ̋ συνέδριο για την
το δεύτερο διεθνέ̋ συνέδριο των καινοτόµων

αλλαγή ω̋ πρὁπόθεση για τη σταθερότητα

πόλεων µε την υποστήριξη του διεθνού̋ κέντρου για

των πόλεων και των περιφερειών καθώ̋ και

την εκπαίδευση των τοπικών φορέων (CIFAL) και του

το σχεδιασµό ω̋ καταλύτη των κύκλων ζωή̋

Ινστιτούτου για την προώθηση τη̋ ανάπτυξη̋ (IPD).

των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Στόχο̋ του συνεδρίου είναι η µεταµόρφωση του

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στι̋ τεχνικέ̋

αστικού περιβάλλοντο̋ σε χώρου που ευνοεί την

δυνατότητε̋ για την αντιµετώπιση και
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διαµόρφωση των αλλαγών µέσω τη̋ διαδικασία̋
του σχεδιασµού και των πολιτικών για το
περιβάλλον, τι̋ µεταφορέ̋ και τι̋ τεχνολογίε̋
πληροφορική̋ και επικοινωνία̋.
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.corp.
corp.at/
at/index.
index.php?
php?id=2
id=2

Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
∆ιοίκηση του Μέλλοντο̋ (Βάρνα,
19 Μα˙ου 2011)
Το δίκτυο των ιδρυµάτων και των σχολών δηµόσια̋
διοίκηση̋ τη̋ Κεντρική̋ και Ανατολική̋ Ευρώπη̋
διοργανώνει το 19ο ετήσιο συνέδριό του µε θέµα τη
διοικητική ανάπτυξη και τη λήψη αποφάσεων στα

θα αφιερώσει µια σειρά συνεδριών µε θέµατα
που αφορούν στην κλιµατική αλλαγή, την
αειφορία, τη διαχείριση συστηµάτων άρδευση̋
κ.α.
Πληροφορίε̋:
http://content.asce.org/conferences/ewri2011/

Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ (Στοκχόλµη,
2222-25 Μα˙ου
Μα˙ου 2011)
Η ∆ιεθνή̋ Ένωση̋ Υδάτινων Πόρων
κράτη τη̋ Κεντρική̋ και Ανατολική̋ Ευρώπη̋
(συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ Ρωσική̋ Οµοσπονδία̋
και του Καυκάσου) και Κεντρική̋ Ασία̋. Στο
συνέδριο συµµετέχουν ειδήµονε̋, στελέχη των
κεντρικών και τοπικών αρχών καθώ̋ και φοιτητέ̋

διοργανώνει στη Σουηδία διεθνέ̋ συνέδριο µε
θέµα την ανάγκη ενσωµάτωση̋ του ρόλου των
υδάτων στη διαδικασία σχεδιασµού των
πόλεων του µέλλοντο̋. Αστικοί σχεδιαστέ̋,
στελέχη των τοπικών αρχών και διαχειριστέ̋

των εν λόγω σχολών.
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
corp.at/
at/index.
index.php?
php?id=2
id=2
://www.
www.corp.

Παγκόσµιο Συνέδριο Περιβαλλοντικών και
Υδάτινων Πόρων (Καλιφόρνια, 2222-26 Μα˙ου
2011)
των συστηµάτων ύδρευση̋ θα συζητήσουν για
Το αµερικανικό ίδρυµα πολιτικών µηχανικών για

τι̋ συνέπειε̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋, τον

του̋ περιβαλλοντικού̋ και υδάτινου̋ πόρου̋

αυξανόµενο περιορισµό των φυσικών και

πραγµατοποιεί στο Πάλµ Σπρινγκ̋ τη̋ Καλιφόρνια̋

υδάτινων πόρων, την εντεινόµενη παγκόσµια

παγκόσµιο συνέδριο για του̋ περιβαλλοντικού̋ και

αστικοποίηση και τη σηµασία των αναγκών

υδάτινου̋ πόρου̋. Βασικό σύνθηµα του συνεδρίου

των αστικών κέντρων που δηµιουργούν τον

είναι ‘γνωρίζοντα̋ για τη βιωσιµότητα’. Μηχανικοί

ανταγωνισµό ανάµεσα σε περιφέρειε̋ για τι̋

και περιβαλλοντολόγοι ενσωµατώνουν τη

χρήσει̋ των υδάτινων πόρων.

βιωσιµότητα κατά το χειρισµό τεχνικών,
οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών ή
πολιτικών ζητηµάτων. Γι’ αυτό το λόγο, το συνέδριο

Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.cof2011
cof2011stockholm
2011stockholm.
stockholm.org/
org/
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∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τον Αστικό Σχεδιασµό
και την Αρχιτεκτονική (Τἀβάν, 2222-27
Μα˙ου 2011)
Το πανεπιστήµιο Cheng Kung τη̋ Τἀβάν
διοργανώνει διεθνέ̋ φόρουµ για τη διάχυση τη̋
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ψηφιακών και κινητών τεχνολογιών για την
αναµόρφωση των δηµοσίων υπηρεσιών προ̋
την κατεύθυνση τη̋ µεγαλύτερη̋ διαφάνεια̋
και προσβασιµότητα̋ για τον πολίτη.
Πληροφορίε̋:
http://www.majorcities.org/staticsite/staticsite.p
http://www.majorcities.org/staticsite/staticsite.p
hp?menuid=181&topmenu=10

∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για τι̋ Μεταφορέ̋
(Λειψία, 2525-27 Μα˙ου 2011)
Κάθε χρόνο το ετήσιο διεθνέ̋ φόρουµ για τι̋
µεταφορέ̋ αποτελεί πλατφόρµα ανταλλαγή̋
απόψεων αναφορικά µε τι̋ τελευταίε̋
εξελίξει̋ και το µέλλον των µέσων µεταφορά̋.

τεχνογνωσία̋ και ανταλλαγέ̋ καλών πρακτικών για
το σχέδιο, την αρχιτεκτονική και τον αστικό
σχεδιασµό.
Πληροφορίε̋:
http://www.cpd.ncku.edu.tw/icpd2011/

Συνέδριο των Μεγάλων Πόλεων τη̋
Ευρώπη̋ (Πράτο, 2323-25 Μα˙ου 2011)
‘Κάνε περισσότερα µε λιγότερα’, ‘ευφυεί̋ πόλει̋’
κ.α. αποτελούν σήµερα µερικά από τα συνθήµατα
και προσεγγίσει̋ των τοπικών αρχών σε ολόκληρη
την Ευρώπη που ουσιαστικά παραπέµπουν σε

Εκπρόσωποι κυβερνήσεων, τοπικών αρχών και
τη̋ επιστηµονική̋ κοινότητα̋ συζητούν
τρόπου̋ προσαρµογή̋ των µέσων µεταφορά̋
στι̋ αυξανόµενε̋ απαιτήσει̋ των κατοίκων
των αστικών κέντρων για αποτελεσµατικά
πρωτοβουλίε̋ καινοτόµε̋ και καλύτερε̋ υπηρεσίε̋

συστήµατα συγκοινωνιών.

προ̋ το δηµότη στο πλαίσιο ενό̋ δυσµενού̋
οικονοµικού περιβάλλοντο̋. Υπό αυτή την οπτική,

Πληροφορίε̋:

το δίκτυο των µεγάλων πόλεων τη̋ Ευρώπη̋

http://www.internationaltransportforum.org/201

διοργανώνει συνέδριο µε θέµα τη χρήση των

1/programme.html
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Η αστική διαχείριση τη̋ πληθυσµιακή̋

Ενεργειακή Πράσινη Πόλη

αύξηση̋ (Λονδίνο,25(Λονδίνο,25-26 Μα˙ου 2011)

(Πίζα, 26 Μα˙ου 2011)

Το διεθνέ̋ συµπόσιο µε τίτλο ‘Τα Αποτυπώµατα του

Το διεθνέ̋ φόρουµ για την ενεργειακή πράσινη

Πληθυσµού’ που φιλοξενείται στο Λονδίνο

πόλη επικεντρώνεται στη χρήση των νέων
µορφών ενέργεια̋ για τη βελτίωση τη̋

επικεντρώνεται στην αύξηση του παγκόσµιου
πληθυσµού αλλά και στα ζητήµατα τη̋
µετανάστευση̋ και τη̋ αναγκαία̋ διεύρυνση̋ των

ποιότητα̋ ζωή̋ των κατοίκων των πόλεων,

φυλετικών δικαιωµάτων.

για τη βιώσιµη ανάπτυξη παραγωγικών
δραστηριοτήτων και τη δηµιουργία νέων
ευκαιριών ανάπτυξη̋ τη̋ πράσινη̋

Πληροφορίε̋:
http://www.populationfootprints.org/

Συµπαγεί̋ Πόλει̋
(Γκρατζ, 2626-28 Μα˙ου 2011)

οικονοµία̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.greencityenergy.it/italian/index.php

4η Σύνοδο̋ του ∆ικτύου των Πόλεων
Πόλεων
Το Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικών Τυπολογιών του
Πανεπιστηµίου Τεχνολογία̋ του Γκρατζ τη̋

για την Κλιµατική Αλλαγή (Σάο Πάολο
31 Μα˙ουΜα˙ου-2 Ιουνίου 2011)
∆ήµαρχοι από τι̋ µεγαλύτερε̋ πόλει̋ του
κόσµου θα συγκεντρωθούν στο Σάο Πάολο στην
4η συνάντηση του δικτύου C40 για να

Αυστρία̋ διοργανώνει συνέδριο µε θέµα το ρόλο τη̋
αρχιτεκτονική̋ για τη διασφάλιση ενό̋ βιώσιµου

συζητήσουν και να ανταλλάξουν εµπειρίε̋ και

και υψηλού βιοτικού επιπέδου περιβάλλοντο̋ στο

καθαρά ενεργειακά προγράµµατα για τη

πλαίσιο των συµπαγών πόλεων.

µείωση των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου.

Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.densecities.
densecities.org/
org/

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://www.c40cities.org/events/
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Ευρωπἀκά Θέµατα
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συµµετάσχουν στη διαµόρφωση των κριτηρίων
αυτών, προκειµένου να διασφαλιστεί η
αξιοπιστία των κοινοτικών πρωτοβουλιών για

Πόλει̋ και Περιφέρειε̋ πρωτοπόροι

το ευρωπἀκό σήµα «Τουρισµό̋ ποιότητα̋» και

στην ανάπτυξη Βιώσιµου Τουρισµού

την καθιέρωση τη̋ επισήµανση̋ «Ευρωπἀκή

Η πείρα των τοπικών και περιφερειακών αρχών
για την προώθηση τη̋ ανάπτυξη̋ ενό̋ βιώσιµου,
υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισµού
υπογραµµίζεται σε γνωµοδότηση που υιοθέτησε
πρόσφατα η Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ των

κληρονοµιά».
Πληροφορίε̋:
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments
.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8z
rXVqoJJ4tL7WYIw%3d

Περιφερειών στο πλαίσιο του νέου πολιτικού
πλαισίου τη̋ ΕΕ για τον ευρωπἀκό τουρισµό, όπω̋
προσδιορίστηκε πέρυσι το Νοέµβριο στην

Χωρί̋ αυτοκίνητα οι πόλει̋ µέχρι το
2050

Ανακοίνωση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ «Η
Ευρώπη, ο πρώτο̋ τουριστικό̋ προορισµό̋ στον
κόσµο – ένα

νέο πλαίσιο πολιτική̋ για τον

ευρωπἀκό τουρισµό».

Την απαγόρευση τη̋ κυκλοφορία̋ των
αυτοκινήτων που κινούνται µε συµβατικά
καύσιµα στι̋ ευρωπἀκέ̋ πόλει̋ προβλέπει η
στρατηγική που περιγράφεται στην έκθεση τη̋
Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ «Οι µεταφορέ̋ το 2050:
Χάρτη̋ πορεία̋ προ̋ έναν Ενιαίο Ευρωπἀκό

Εν προκειµένω, στη γνωµοδότηση τη̋ Ολοµέλεια̋
τη̋ ΕτΠ τονίζεται ο ρόλο̋ των τοπικών και των
περιφερειακών αρχών στη βιώσιµη διαχείριση
των τουριστικών προορισµών καθώ̋ οι
πρωτοβουλίε̋ των τοπικών αρχών και των
ευρωπἀκών περιφερειακών δικτύων πρωτοπορούν στην ανάπτυξη προτύπων βιώσιµου
τουρισµού και εποµένω̋ κρίνεται σηµαντικό να
αξιοποιηθούν πλήρω̋ η πείρα και οι γνώσει̋
του̋ µέσω τη̋ προώθηση̋ τη̋ τοπική̋ και
περιφερειακή̋ συνεργασία̋ σε όλη την ΕΕ.
Μάλιστα, υπογραµµίζεται η ανάγκη διαµόρφωση̋ ενό̋ συστήµατο̋ δεικτών για τη βιώσιµη
διαχείριση των προορισµών µε τη συνδροµή του
∆ικτύου των Ευρωπἀκών Περιφερειών για ένα
Βιώσιµο και Ανταγωνιστικό Τουρισµό (NECSTouR).
Θεωρείται ότι οι τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋
αρχέ̋, και ειδικότερα το NECSTour, πρέπει να

Χώρο Μεταφορών». Καίριο µέρο̋ τη̋
στρατηγική̋ για τι̋ µεταφορέ̋ το 2050 είναι να
κινηθούµε προ̋ τον στόχο να καταργηθούν
σταδιακά στι̋ πόλει̋, έω̋ το 2050, τα
αυτοκίνητα που κινούνται µε συµβατικά καύσιµα
– µε στροφή προ̋ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στι̋
πόλει̋, τα αυτοκίνητα που λειτουργούν µε
υδρογόνο, τα υβριδικά αυτοκίνητα, τι̋ δηµόσιε̋
συγκοινωνίε̋, και προ̋ την πεζοπορία ή την
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ποδηλασία. Μεγάλο µέρο̋ τη̋ αρµοδιότητα̋

Σύσταση Ευρωπἀκού ∆ικτύου Μικρών

για τι̋ µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋ επαφίεται στα

Πόλεων και ∆ήµων

κράτη µέλη, και θα εναπόκειται στην κάθε πόλη
να αποφασίσει τον συνδυασµό µεταφορών που

Στι̋ 15 Φεβρουαρίου τ.ε. εγκαινιάστηκε επίσηµα

είναι κατάλληλο̋ για την περιοχή τη̋. Ωστόσο,

στι̋ Βρυξέλλε̋ µία νέα ευρωπἀκή ένωση, η

για να ευνοηθεί η στροφή προ̋ καθαρότερε̋

Συνοµοσπονδία µικρών πόλεων και δήµων τη̋

µεταφορέ̋ στι̋ πόλει̋, η Επιτροπή:

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (CTME). Στόχο̋ τη̋ είναι να
διασφαλίσει ότι η φωνή των µικρών και µεσαίων

 Θα εισαγάγει διαδικασίε̋ και

πόλεων τη̋ Ευρώπη̋ ακούγεται σε ευρωπἀκό

χρηµατοδοτική συνδροµή για εκθέσει̋

επίπεδο και ότι τα συµφέροντά του̋

ελέγχου τη̋ αστική̋ κινητικότητα̋ και

εκπροσωπούνται πλήρω̋.

σχέδια αστική̋ κινητικότητα̋, σε
εθελοντική βάση. Θα εξετάσει τι̋
δυνατότητε̋ σύνδεση̋ του Περιφερειακού
Ταµείου και του Ταµείου Συνοχή̋ µε πόλει̋
και περιφέρειε̋ που έχουν υποβάλει
σχέδια αστική̋ κινητικότητα̋.
 Θα υποβάλει προτάσει̋ για
ένα ενωσιακό πλαίσιο καθεστώτων
χρέωση̋ του χρήστη αστικών οδών και
περιορισµού τη̋ πρόσβαση̋ στι̋ αστικέ̋
οδού̋, για τα ολοένα και περισσότερα
κράτη µέλη που επιθυµούν τη χρήση

Πρόεδρο̋ τη̋ νέα̋ συνοµοσπονδία̋ είναι ο κ.

καθεστώτων χρέωση̋ µε σκοπό τον

Martin Malvy,, αναπληρωµατικό µέλο̋ τη̋

µετριασµό τη̋ συµφόρηση̋ και την αλλαγή

Επιτροπή̋ των Περιφερειών και πρόεδρο̋ του

των µοντέλων µεταφορά̋ στι̋ πόλει̋. Έτσι

Περιφερειακού Συµβουλίου Midi-Pyrenees και τη̋

θα εξασφαλισθεί ότι τα διαφορετικά

γαλλική̋ ένωση̋ µικρών πόλεων (APVF), που

καθεστώτα θα λειτουργούν µέσα σε ένα

είναι µία από τι̋ ιδρυτικέ̋ ενώσει̋ τη̋ CTME.

συνεκτικό πλαίσιο σε όλη την ΕΕ και ότι δεν
θα εισάγουν διακρίσει̋.
 Όσον αφορά τι̋ τεχνολογικέ̋ λύσει̋

Στο σηµερινό πλαίσιο τη̋ επιταχυνόµενη̋
αστικοποίηση̋ και των διαπραγµατεύσεων για

για καθαρά οχήµατα, καµία πόλη δεν

το µέλλον τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ και των

µπορεί να ενεργήσει µόνη τη̋. Εν

Ευρωπἀκών Ταµείων, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό

προκειµένω, η ΕΕ θα εστιάσει τι̋

το ότι οι µικρέ̋ πόλει̋ ενώνουν τι̋ δυνάµει̋

προσπάθειε̋ έρευνα̋, θα εισάγει την

του̋ για να αποκτήσουν ισχυρότερη φωνή σε

εξάπλωση ενωσιακών στρατηγικών και

ευρωπἀκό επίπεδο. Η CTME προτίθεται να

ορθού̋ όρου̋ αγορά̋ για να διευκολυνθεί

εκπροσωπεί του̋ πολίτε̋ των µικρών πόλεων

η διάδοση νέων καθαρότερων οχηµάτων

σε ευρωπἀκό επίπεδο, και να του̋ φέρει πιο

στι̋ πόλει̋ – η µετάβαση σε καθαρά

κοντά στην Ένωση, ώστε να µπορούν να

επιβατικά αυτοκίνητα αποτελεί µείζονα

συµµετέχουν πλήρω̋ στην οικοδόµηση τη̋

προτεραιότητα για το στρατηγικό σχέδιο

Ευρώπη̋. Στο µανιφέστo τη̋ CTME τονίζεται ο

τεχνολογικών συστηµάτων µεταφορών

σηµαντικό̋ ρόλο̋ των µικρών και µεσαίων

(2011).

πόλεων του ευρωπἀκού δηµόσιου χώρου,
καθώ̋ βρίσκονται πιο κοντά στον ευρωπαίο

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/transport/strategies/doc/2011_w
hite_paper/white_paper_com(2011)_144_en.pdf

πολίτη, διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην
προώθηση τη̋ ευρωπἀκή̋ ολοκλήρωση̋
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και τη µεταβίβαση προ̋ τα κάτω των κοινών

περιφερειακέ̋ αρχέ̋, συµπεριλαµβανοµένων

ευρωπἀκών αξιών. Σε µια Ευρώπη στην οποία

των µικρών και µεσαίων πόλεων, στη

ολοένα και επιταχύνεται και εντείνεται η

διαδικασία λήψεω̋ αποφάσεων εντό̋ τη̋ ΕΕ.
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διασυνοριακή κυκλοφορία προσώπων, αγαθών
και υπηρεσιών, η οικοδόµηση τη̋ Ευρωπἀκή̋

Η συνοµοσπονδία συγκεντρώνει οκτώ ενώσει̋

Ένωση̋ θα είναι δυνατή µόνον εφόσον

αιρετών εκπροσώπων από διαφορετικέ̋

λαµβάνεται υπόψη η µεγάλη πολυµορφία των

ευρωπἀκέ̋ πόλει̋, οι οποίε̋ περιλαµβάνουν

καταστάσεων ολόκληρη̋ τη̋ ευρωπἀκή̋

ενώσει̋ µικρών και µεσαίων πόλεων στου̋

επικράτεια̋. Η CTME θα συµβάλει στη

κόλπου̋ του̋. Οι ιδρυτικέ̋ ενώσει̋ είναι: η

διαδικασία ένταξη̋ µέσω τη̋ συνεχού̋

Deutscher Städte und Gemeindebund (Γερµανία), η

ανταλλαγή̋ πληροφοριών και ορθών πρακτικών

Federacion Española de Municipios y Provincias

µεταξύ των µικρών πόλεων τη̋ Ευρώπη̋.

(Ισπανία), η TÖOSZ και η KÖOESZ (Ουγγαρία), η
Association des petites villes de France (Γαλλία), η

Για να µην πέσουν θύµατα τη̋ αυξανόµενη̋

Associazione Nazionale Comuni Italiani (Ιταλία), η

αστικοποίηση̋ που συντελείται σε ολόκληρη την

Unia Miasteczek Polskich (Πολωνία) και η Asociatia

ΕΕ, δηλώνεται στο µανιφέστο, οι µικρέ̋ πόλει̋

Oraselor din Romania (Ρουµανία). Βέβαια, η CTME

επιθυµούν να αναγνωριστεί περισσότερο ο

επιθυµεί να αυξηθεί γρήγορα ο αριθµό̋ των

ιδιαίτερο̋ ρόλο̋ του̋ και η ταυτότητά του̋ στο

µελών τη̋ και να συµπεριλάβει, συν τω χρόνω,

σταυροδρόµι των µεγάλων αστικών

την πλειονότητα των ενώσεων αιρετών

συγκροτηµάτων και τη̋ αγροτική̋ κοινωνία̋.

αξιωµατούχων που εκπροσωπούν τι̋ µικρέ̋

Λόγω του µεγέθου̋ του̋, οι µικρέ̋ πόλει̋ είναι

πόλει̋ τη̋ ΕΕ.

σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τι̋ ανάγκε̋ των
πολιτών του̋ και να λαµβάνουν µέτρα, συνεχίζει

Πληροφορίε̋:

το µανιφέστο. Επίση̋, µπορούν να

http://www.apvf.asso.fr/files/publications/MANIFE

επαναπροσδιορίσουν τι̋ στρατηγικέ̋ και τα

STE_CTME_FR.pdf

πρότυπα ανάπτυξη̋ που ενσωµατώνουν τι̋
αρχέ̋ τη̋ κοινωνική̋ συνοχή̋ και τη̋ βιώσιµη̋
ανάπτυξη̋, όπω̋ ορίζονται στη Συνθήκη τη̋
Λισσαβώνα̋. Ω̋ αποτέλεσµα, θα
διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο στη
µελλοντική ανάπτυξη τη̋ Ευρώπη̋ και στον
καθορισµό και την υλοποίηση τοπικών
αναπτυξιακών έργων.

∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία στι̋
Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων
Στο πλαίσιο τη̋ πρωτοβουλία̋ ΠΟΛΕΙΣ:

∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία στι̋
Πρωτοβουλίε̋ Αδελφοποίηση̋ στην Ευρώπη και
στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη,

Η CTME επισηµαίνει επίση̋ ότι µεγάλο µέρο̋

πραγµατοποιήθηκε το καταληκτικό συνέδριο

των τοπικών κανόνων και προτύπων προέρχεται

στην ολλανδική πόλη Dordrecht στι̋ 13

από το ευρωπἀκό δίκαιο. Καλεί συνεπώ̋ τι̋

Ιανουαρίου τ.ε. µε τη συµµετοχή έξι ενώσεων

τοπικέ̋ αρχέ̋ να συµµετέχουν περισσότερο στη

δήµων από την Αλβανία, τη Σλοβακία,

διαδικασία λήψεω̋ αποφάσεων στην ΕΕ,
ιδιαίτερα στου̋ τοµεί̋ τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋,
τη̋ εσωτερική̋ αγορά̋, των δηµόσιων
υπηρεσιών και τη̋ περιβαλλοντική̋ και
ενεργειακή̋ πολιτική̋ - την ίδια αίσθηση έχει
σαφώ̋ και η Επιτροπή των Περιφερειών, η
οποία εκπροσωπεί όλε̋ τι̋ τοπικέ̋ και
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τη ΠΓ∆Μ, τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία, καθώ̋
και τη̋ Ένωση̋ των Φορέων για την Τοπική
∆ηµοκρατία (ALDA), η οποία είναι ο επικεφαλή̋
τη̋ ανωτέρω σύµπραξη̋. Από τι̋ εργασίε̋ του
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Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋
∆ηµοκρατία̋ 2010:
Βράβευση ∆ήµου Ιεράπετρα̋

συνεδρίου προέκυψε η πεποίθηση ότι οι
αδελφοποιήσει̋ πόλεων εξακολουθούν να

Σε 17 ευρωπἀκού̋ δήµου̋ απονεµήθηκε

αποτελούν ένα µέσο ενίσχυση̋ τη̋ τοπική̋

πρόσφατα (23 Μαρτίου τ.ε.) το βραβείο ‘Πόλει̋ 12

ανοχή̋ και αµοιβαία̋ κατανόηση̋, ενώ βοηθά

Αστέρων’ για τη δέσµευση και αφοσίωσή του̋

στον πολλαπλασιασµό των συνεργασιών µεταξύ

στην προαγωγή τη̋ τοπική̋ δηµοκρατία̋ κατά τη

των δήµων. Η ALDA, αξιοποιώντα̋ τη δεκαετή

διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ευρωπἀκή

και πλέον εµπειρία τη̋ στο χώρο των

Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋ το 2010. Η εν

Βαλκανίων, ανέλαβε την πρωτοβουλία

λόγω πρωτοβουλία του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋,

υλοποίηση̋ του ανωτέρω σχεδίου µε τη

εθνικό̋ συντονιστή̋ τη̋ οποία̋ είναι για τη Χώρα

χρηµατοδοτική στήριξη του κοινοτικού

µα̋ η ∆/νση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και

προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

∆ιεθνών Οργανισµών του ΥΠΕΣΑΗ∆, προωθεί

2013’, ενθαρρύνοντα̋, µε µια προσέγγιση από

δράσει̋ των δήµων σε όλη την Ευρώπη που

κάτω προ̋ τα πάνω (bottom-up), τι̋ τοπικέ̋

ενδυναµώνουν την αξία τη̋ λογοδοσία̋ των
τοπικών αρχών προ̋ του̋ πολίτε̋, τη διαφάνεια
στι̋ διαδικασίε̋ λήψη̋ των αποφάσεων και τη
συµµετοχή του πολίτη στι̋ τοπικέ̋ υποθέσει̋.

αρχέ̋ και τι̋ οργανώσει̋ τη̋ κοινωνία̋
πολιτών να συνεργαστούν για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωση̋ των τοπικών κοινωνιών και
τη µεταφορά τεχνογνωσία̋ στο πλαίσιο
‘πολυµερών αδελφοποιήσεων’. Σε αυτή τη βάση
διοργανώθηκαν µέσα σε µια διετία (2010-2011)
εργαστήρια στι̋ συµµετέχουσε̋ ενώσει̋ των
δήµων για την ανάδειξη καινοτόµων εργαλείων
για την υλοποίηση πράξεων αδελφοποίηση̋ σε
µια σειρά πεδία τη̋ δηµόσια̋ πολιτική̋.
Μεταξύ των πόλεων που βραβεύτηκαν ήταν και ο
Πληροφορίες:
http://www.aldahttp://www.alda-europe.eu/public/doc/182
europe.eu/public/doc/182ic/doc/182CITIES_press_release_post_Conference.pdf

∆ήµο̋ Ιεράπετρα̋. Ανάµεσα στι̋ καινοτόµε̋
δράσει̋ του δήµου ξεχώρισε η χρήση του
συνεργατικού Internet στην προσέλκυση και
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συνδροµή εθελοντών/τριών και τη̋ κοινή̋
επικοινωνία̋, συνεργασία̋ και παρακολούθηση̋
των απαιτούµενων δράσεων σε όλα τα στάδια
(σχεδιασµό̋, έναρξη, υλοποίηση, ολοκλήρωση). Η
ηλεκτρονική πλατφόρµα (http://eldwier2010.
teamlab.com) είναι ήδη λειτουργική και

είναι απόρροια τη̋ Πράσινη̋ Βίβλου τη̋ ΕΚ για
το αστικό περιβάλλον του 1990 και των αστικών
πιλοτικών προγραµµάτων τη̋ περιόδου των
διαρθρωτικών ταµείων που έληξε το 1999. Οι εν
λόγω δραστηριότητε̋ κατέληξαν στην υιοθέτηση
τη̋ θεµατική̋ στρατηγική̋ για το αστικό
περιβάλλον το 2006 –η οποία επιτρέπει τη χρήση
των διαρθρωτικών ταµείων για τη στήριξη
επενδύσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση τη̋
περιλαµβάνει γκάµα εργαλείων (Wiki, Forum, Blog,

ποιότητα̋ του αστικού περιβάλλοντο̋– και τέλο̋

∆ιαχείριση Έργων, Social Media κλπ).

στον Χάρτη τη̋ Λειψία̋. Ο Χάρτη̋ τονίζει τη
σηµασία των πόλεων στη διαµόρφωση των

Πληροφορίε̋:

µελλοντικών πολιτικών τη̋ ΕΕ.

http://www.coe.int/t/congress/demoweek/content/
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/content/
ELDW2010/activitiesELDW2010/activities-12Stars_en.asp

Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο διαδικτυακό εργαλείο
φιλοδοξεί να καθοδηγήσει τι̋ πόλει̋ µέσα από

∆ιαδικτυακή πιστοποίηση των Βιώσιµων
Πόλεων

µια σειρά ερωτήσεων για τι̋ οικονοµικέ̋,
κοινωνικέ̋, περιβαλλοντικέ̋ και διοικητικέ̋
όψει̋ τη̋ βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ για την

Ξεκίνησε τον περασµένο Μάρτιο σε εθελοντική

αξιολόγηση του βαθµού εναρµόνιση̋ των

βάση και µε τη συµµετοχή 60 ευρωπἀκών

στρατηγικών του̋ µε τι̋ αρχέ̋ του Χάρτη και τη̋

πόλεων το νέο διαδικτυακό εργαλείο Πλαίσιο

αειφορία̋ γενικότερα.

Αναφορά̋ για Βιώσιµε̋ Πόλει̋ (RFSC) µε το οποίο
θα πιστοποιείται η συµβατότητα των δράσεων

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Πλαίσιο Αναφορά̋

των τοπικών αρχών µε τι̋ αρχέ̋ του Χάρτη τη̋

είναι µια πρωτοβουλία οµάδα̋ εργασία̋, στην

Λειψία̋ για τι̋ Βιώσιµε̋ Ευρωπἀκέ̋ Πόλει̋.

οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι από κράτη-µέλη
τη̋ ΕΕ, του Συµβουλίου των Ευρωπἀκών ∆ήµων

Ο Χάρτη̋ τη̋ Λειψία̋ για τι̋ αειφόρε̋

και Περιφερειών και τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋.

ευρωπἀκέ̋ πόλει̋, που υιοθετήθηκε το Μάιο του
2007 από του̋ αρµόδιου̋ για το περιβάλλον
υπουργού̋ των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ,

Πληροφορίε̋:
http://www.rfsustainablecities.eu/
http://www.rfsustainablecities.eu/
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Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Κινητικότητα̋
2010:
Βράβευση ∆ήµου Αlmada
Αlmada (Πορτογαλία)
Η πορτογαλική πόλη Almada κέρδισε το βραβείο
Ευρωπἀκή̋ Εβδοµάδα̋ Κινητικότητα̋ 2010.
Ανεξάρτητη κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων
σε θέµατα κινητικότητα̋ έκρινε ότι η Almada
έκανε τα πάντα προκειµένου να προωθήσει
εναλλακτικέ̋ έναντι του αυτοκινήτου λύσει̋ και
για να επισηµάνει τον θετικό αντίκτυπο άλλων
18 Σεπτεµβρίου – Ηµέρα του Φεστιβάλ
Κινητικότητα̋ – µε υπαίθριε̋ αγορέ̋,
επιδείξει̋ ηλεκτρικών οχηµάτων, εκθέσει̋
ποδηλάτου, συναυλίε̋, αθλητικέ̋ εκδηλώσει̋,
χορού̋ και υπαίθρια θεάµατα, ποδηλατικού̋
αγώνε̋ ταχύτητα̋, συναντήσει̋ πρακτικού
χαρακτήρα, κινηµατογραφικέ̋ ταινίε̋, εκθέσει̋
και καλλιτεχνικέ̋ επιδείξει̋ στου̋ δρόµου̋. Η
πόλη τη̋ Almada βελτίωσε επίση̋ την οδική
υποδοµή για του̋ πεζού̋ και του̋ ποδηλάτε̋ και
δηµιούργησε πολλέ̋ θέσει̋ πάρκινγκ για
ποδήλατα και σταθµού̋ φόρτιση̋ ποδηλάτων και
ηλεκτρικών οχηµάτων. Για την Ηµέρα Χωρί̋
Αυτοκίνητα, η Almada µετέτρεψε το ιστορικό και
µέσων µεταφορά̋ στην υγεία του ανθρώπου και

το εµπορικό κέντρο σε πεζόδροµο.

στο περιβάλλον κατά την Ευρωπἀκή Εβδοµάδα

Η ΕΕΚ 2011 θα πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα 16

Κινητικότητα̋ 2010. Οι πόλει̋ Murcia τη̋

― 22 Σεπτεµβρίου και θα αφορά την

Ισπανία̋ και η λετονική πρωτεύουσα Riga

«Εναλλακτική Κινητικότητα».

κατέλαβαν τι̋ επόµενε̋ θέσει̋. Η Εβδοµάδα του
2010 περιεστράφη γύρω από το θέµα
«Ευφυέστερη µετακίνηση σηµαίνει καλύτερη ζωή»

Πληροφορίε̋:
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/

ώστε να τονιστούν τα οφέλη µια̋ ενεργού και
αειφόρου κινητικότητα̋ στην υγεία και ποιότητα
ζωή̋ των πολιτών. Η πορτογαλική παραλιακή
πόλη τη̋ Almada προώθησε την αειφόρο
κινητικότητα µέσω δεκάδων µέτρων µόνιµου
χαρακτήρα. Για να γιορτάσει την 10η επέτειο τη̋
ΕΕΚ στην Almada, ο δήµο̋ – σε συνεργασία µε τον
τοπικό οργανισµό ενέργεια̋ – διοργάνωσε µια
εντυπωσιακή εβδοµάδα δραστηριοτήτων
σχετιζόµενων µε την αειφόρο κινητικότητα και
την υγεία. Αποκορύφωµά του̋ ήταν µια
σηµαντική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στι̋

Το Αναπτυξιακό Σχέδιο για τι̋ Αγροτικέ̋
Υποδοµέ̋ τη̋ Βιέννη̋
Καθώ̋ ο τοµέα̋ τη̋ γεωργία̋ υφίσταται τι̋
συνέπειε̋ τη̋ παγκόσµια̋ κρίση̋ λόγω τη̋
σύνδεση̋ των αγροτικών πρὀόντων µε τον τοµέα
τη̋ ενέργεια̋ και η ζήτηση των καταναλωτών
για οργανικά πρὀόντα αυξάνεται, η Βιέννη, τη̋
οποία̋ το 17% του εδάφου̋ τη̋ αποτελείται από
γεωργικέ̋ εκτάσει̋, 898 φάρµε̋, αµπελώνε̋
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και κήπου̋, εκπόνησε ένα αναπτυξιακό σχέδιο, ω̋
συνέχεια τη̋ Πολιτική̋ τη̋ Πράσινη̋ Ζώνη̋
(1995), για την προστασία τη̋ περιαστική̋
πράσινη̋ ζώνη̋, την καθοδήγηση των αγροτών
σχετικά µε τι̋ µακροπρόθεσµε̋ επενδύσει̋ του̋
και τη αξιοποίηση των ειδικών ευκαιριών
πώληση̋ των πρὀόντων σε µια ευµεγέθη και
εξειδικευµένη αγορά.

Από τι̋ ∆ηµιουργικέ̋ Βιοµηχανίε̋ στο
∆ηµιουργικό Χώρο: Ανανεώνοντα̋ τη Τοπική
Αναπτυξιακή Ατζέντα στι̋ µικρο-µεσαίε̋ Πόλει̋,
στο πλαίσιο τη̋ κοινοτική̋ πρωτοβουλία̋
URBACT. Με επικεφαλή̋ την πορτογαλική πόλη
Obidos και τη συµµετοχή 10 ευρωπἀκών πόλεων,
η εν λόγω πρωτοβουλία εξετάζει την ανάπτυξη
δηµιουργικών συµπλεγµάτων σε χαµηλή̋
πληθυσµιακά πυκνότητα̋ αστικέ̋ περιοχέ̋. Εν
προκειµένω, ο δυναµικό̋ ρόλο̋ ενό̋ δηµιουργικού
οικοσυστήµατο̋, που περιλαµβάνει τη
Η βασική λειτουργία του αναπτυξιακού σχεδίου

δηµιουργική τάξη και του̋ επιχειρηµατίε̋

έγκειται στην παροχή µια̋ βάση̋ λήψη̋

(ανθρώπινο̋ παράγοντα̋), τι̋ δηµιουργικέ̋

αποφάσεων για την ανάδειξη αγροτικών

βιοµηχανίε̋ (οικονοµία) και τι̋ δηµιουργικέ̋

περιοχών, δεδοµένου του κατασκευαστικού και

πόλει̋ (χώρο̋) που ξεπερνά την οικονοµική κρίση

οικοδοµικού οργασµού που παρατηρείται το

και αναθεωρεί τι̋ τοπικέ̋ αναπτυξιακέ̋

τελευταίο χρονικό διάστηµα στην πρωτεύουσα τη̋

στρατηγικέ̋ στι̋ περισσότερε̋ πόλει̋, αποτελεί

Αυστρία̋ και τη συντήρηση υφιστάµενων

τη µέριµνα των εταίρων τη̋ εν λόγω σύµπραξη̋.

προτύπων εγκατάσταση̋ και βιώσιµων µοντέλων
Πληροφορίε̋:

χρήση̋ γη̋.

http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Creative_Cluster
http://urbact.eu/fileadmin/Projects
/Creative_Cluster
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το αναπτυξιακό
σχέδιο τη̋ Βιέννη̋ αποτελεί καλή πρακτική για το

s/documents_media/from_creative_industries_to_the
_creative_place.pdf

πρόγραµµα ανθρωπίνων οικισµών των Ηνωµένων
Εθνών (UIN-HABITAT) από το 2004.

Οδηγοί για την ανάπτυξη µια̋ βιώσιµη̋
στρατηγική̋ κινητικότητα̋

Πληροφορίε̋:
http://tinavienna.at/viennashttp://tinavienna.at/viennas-developmentdevelopment-planplan-forforagriculturalagricultural-structures

Στο πλαίσιο του σχεδίου PRESTO, µε τη συµµετοχή
πέντε ευρωπἀκών πόλεων, εκπονήθηκαν 4
οδηγοί και 25 ενηµερωτικά δελτία για την

Από τι̋ ∆ηµιουργικέ̋ Βιοµηχανίε̋ στι̋
∆ηµιουργικέ̋ Πόλει̋

ανάπτυξη µια̋ βιώσιµη̋ στρατηγική̋
κινητικότητα̋ για του̋ δήµου̋. Πιο συγκεκριµένα,
αντικείµενο αυτών των εκδόσεων είναι η

Η διερεύνηση τη̋ δυνατότητα̋ µικρών πόλεων µε

ανάπτυξη µια̋ αποτελεσµατική̋ πολιτική̋ για το

αγροτική ενδοχώρα να αναπτύξουν ένα δυναµικό

ποδήλατο στην πόλη, τη δηµιουργία υψηλή̋

δηµιουργικό περιβάλλον και δηµιουργικέ̋

ποιότητα̋ υποδοµών και την καλλιέργεια µια̋

βιοµηχανίε̋ αποτελεί το αντικείµενο του σχεδίου

ανάλογη̋ κουλτούρα̋ στον τοπικό πληθυσµό. Ο
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πρώτο̋ οδηγό̋ παρουσιάζει ένα γενικό πλαίσιο
για την κατάρτιση µια̋ ολοκληρωµένη̋ πολιτική̋
για το ποδήλατο, ταξινοµώντα̋ τι̋ πόλει̋ σε
κατηγορίε̋ ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξη̋
τη̋ ποδηλατική̋ πολιτική̋ του̋. Οι άλλοι τρει̋
οδηγοί καλύπτουν αντιστοίχω̋ ζητήµατα που
αφορούν τι̋ υποδοµέ̋, την προβολή και τα
ηλεκτρικά ποδήλατα.

αρχών για το ξεπέρασµα τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋
δεν έχει πλήρω̋ αξιοποιηθεί από τα κράτη-µέλη
τη̋ ΕΕ και το CEMR υπογραµµίζει τα ποιοτικά και
αναπτυξιακά στοιχεία µια̋ κοινοτική̋ πολιτική̋
Το σχέδιο PRESTO (Προωθώντα̋ την ποδηλασία
για τον καθένα ω̋ καθηµερινό µέσο µεταφορά̋)
συγχρηµατοδοτείται από το ευρωπἀκό
πρόγραµµα ‘Ευφυή̋ Ενέργεια-Ευρώπη’.
Πληροφορίε̋:
http://www.prestohttp://www.presto-cycling.eu/en/policycycling.eu/en/policyguidelinesguidelines-a-factfact-sheets

Σύσταση Παρατηρητηρίου Οικονοµική̋
Ανάκαµψη̋ των Πόλεων

που δεν περιορίζεται από του̋ στόχου̋ τη̋
µεγέθυνση̋, τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ και τη̋
ενιαία̋ αγορά̋.
Μέχρι σήµερα, οι συµµετέχοντε̋ στο
Παρατηρητήριο προέρχονται από την
µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία για την τοπική
αυτοδιοίκηση και τι̋ δηµόσιε̋ υπηρεσίε̋ (LGIOSI), το Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋ (Κογκρέσο
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών), το
Ευρωπἀκό Παρατηρητήριο για την Εδαφική
Ανάπτυξη και Συνοχή (ESPON), το Ευρωπἀκό
Κοινωνικό ∆ίκτυο (ESN) και την Ένωση των

Στη σύσταση ενό̋ παρατηρητηρίου για την

φορέων τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ τη̋ ∆ανία̋.

οικονοµική ανάκαµψη των πόλεων προχώρησε το
Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και

Πληροφορίε̋:

Περιφερειών (CEMR) στι̋ 18 φεβρουαρίου τ.ε. µε

http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=2024

σκοπό τη συλλογή στοιχείων, την εύρεση τρόπων
αντιµετώπιση̋ επιµέρου̋ προκλήσεων τη̋
οικονοµική̋ κρίση̋ και τη διάχυση καινοτόµων
πρακτικών και λύσεων για την οικονοµική
ανάκαµψη.
Το δυναµικό των τοπικών και περιφερειακών

Ηλιακοί ∆ρόµοι: Η επόµενη επανάσταση
στην ηλιακή ενέργεια
Ένα πρωτότυπο µονοπάτι για την κίνηση
ποδηλάτων δηµιουργείται αυτή τη χρονική
περίοδο στην ολλανδική πόλη Κροµενί, λίγα
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πόλη̋ που θα λειτουργούσε ω̋ πρωτεύουσα τη̋
Ευρώπη̋. Σύµφωνα µε µελέτη που
παρουσιάστηκε στο ετήσιο φόρουµ του
Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για την Αειφόρο
Ανάπτυξη στι̋ Βρυξέλλε̋, η απάντηση θα
µπορούσε να δοθεί στο πλαίσιο κριτηρίων που
αφορούν τη βαρύτητα τη̋ πόλη̋ σε τέσσερα
επίπεδα:
χιλιόµετρα έξω από το Άµστερνταµ. Πρόκειται
για µια πρωτοβουλία που συνδυάζει τα καλύτερα



βασικό παράγοντα.

στοιχεία των οικολογικά φιλικών τύπων
µεταφορά̋ και ενέργεια̋. Η ολοκλήρωση των



∆ηµογραφικό: το σχετικό µέγεθο̋ του
πληθυσµού κρίνεται σηµαντικό στοιχείο.

αποκαλούµενων ‘ηλιακών δρόµων’ θα συνδράµει
στο φωτισµό τη̋ πόλη̋, στη λειτουργία των

∆ιπλωµατικό: η απόσταση αποτελεί τον



Μητροπολιτικό κέντρο: λαµβάνεται υπόψη

φωτεινών σηµατοδοτών και ακόµη στην

η σύνθεση του πληθυσµού των ατόµων

ενεργειακή πληρότητα των νοικοκυριών.

που συµµετέχουν στι̋ δράσει̋ τη̋ ΕΕ.

Υπολογίζεται ότι κάθε ηλιακό̋ δρόµο̋ θα



Αστικό: ο αριθµό̋ και η σηµασία των

παράγει 50 Kwh ανά τετραγωνικό µέτρο ετησίω̋

Γραµµατειών των διεθνών οργανισµών και

και εποµένω̋ όσοι περισσότεροι δηµιουργηθούν

των ΜΚΟ που εδρεύουν στην εν λόγω πόλη

τόση µεγαλύτερη θα είναι η διαθεσιµότητα

συνιστά βαρόµετρο για τη διεθνικότητά

καθαρή̋ ενέργεια̋ για την ολλανδική πόλη. Η

τη̋.

ανωτέρω πρωτοβουλία ανήκει στο Ερευνητικό
Ινστιτούτο TNO σε συνεργασία µε τη βόρεια

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εν λόγω µελέτη η

επαρχία τη̋ Ολλανδία̋, Imtech.

πόλη των Βρυξελλών καταλαµβάνει την πρώτη
θέση µόνον στο τελευταίο επίπεδο, καθώ̋ στα
υπόλοιπα σενάρια που εξετάζονται η

Πληροφορίε̋:
http://webecoist.com/2011/02/12/solhttp://webecoist.com/2011/02/12/sol-matesmatesbikebike-pathpath-makesmakes-cleanclean-energyenergy-fromfrom-flatflat-surfaces/
surfaces

πρωτεύουσα τη̋ ΕΕ κρίνεται πιο κατάλληλο να
έχει την έδρα τη̋ προ̋ στην νοτιοανατολική
Ευρώπη. Η Πράγα, η Φραγκφούρτη, το Μόναχο και

Η ιδανική
ιδανική πρωτεύουσα τη̋ Ευρωπἀκή̋
Ένωση̋
Λαµβάνοντα̋ υπόψη το ενδεχόµενο περαιτέρω
διευρύνσεων τη̋ ΕΕ, αναπόφευκτα τίθεται το
ερώτηµα για την επιλογή τη̋ πλέον κατάλληλη̋

η Βιέννη θα µπορούσαν να αµφισβητήσουν το
προνόµιο που κατέχουν οι Βρυξέλλε̋ σήµερα.
Πληροφορίε̋:
http://www.eukn.org/E_library/Urban_Policy/Which_
European_city_is_the_ideal_capital_of_the_European_
Union
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∆ιεθνή Θέµατα
Οι πιο βιώσιµε̋ πόλει̋ του κόσµου
Βάσει ενό̋ συνδυασµού κριτηρίων, όπω̋ το
περιβάλλον, η υγειονοµική φροντίδα, ο
πολιτισµό̋ και οι υποδοµέ̋ το Βανκούβερ του
Καναδά ανακηρύχθηκε για πέµπτη συνεχή
χρονιά η πλέον βιώσιµη πόλη του κόσµου.

ένα σύστηµα ποδηλατοδρόµων µήκου̋ 1.680 µιλίων

Σύµφωνα µε νέα έκθεση του Econοmist

σε συνδυασµό µε άλλε̋ πολιτικέ̋ φιλικέ̋ για του̋

Intelligence Unit, οι καναδικέ̋ πόλει̋

ποδηλάτε̋. Εν προκειµένω, σχεδιάστηκαν τρία

κυριαρχούν στην λίστα µε τι̋ πρώτε̋ 10

αλληλοσυνδεόµενα δίκτυα ποδηλατοδρόµων: το

πόλει̋ µε υψηλό επίπεδο ποιότητα̋ ζωή̋

αξονικό δίκτυο (ποδηλατόδροµοι σε δρόµου̋ συχνή̋

παγκοσµίω̋ για το 2011, ενώ ακολουθούν

κυκλοφορία̋), το γειτονικό δίκτυο (ποδηλατόδροµοι

εκείνε̋ τη̋ Αυστραλία̋.

Γενικότερα, οι µεσαίου µεγέθου̋ πόλει̋, µε

που διασχίζουν του̋ στενού̋ δρόµου̋ των

σχετικά µικρή πυκνότητα πληθυσµού που

συνοικιών) και πράσινο δίκτυο (ποδηλατόδροµοι

απολαµβάνει πλήρω̋ τα οφέλη των αστικών

κατά µήκο̋ των περιοχών αναψυχή̋). Παρά τη

υποδοµών και αντιµετωπίζει λιγότερα

σηµαντική δαπάνη που συνεπάγεται ένα τέτοιο

προβλήµατα (εγκληµατικότητα, κυκλοφοριακή

σχέδιο, δεν είναι λίγοι που εκτιµούν ότι θα

συµφόρηση, ατµοσφαιρική ρύπανση κτλ.),

σηµατοδοτήσει µια πολιτιστική στροφή για τη ζωή

βρίσκονται πολύ ψηλά σε τέτοιου είδου̋

του συνόλου των κατοίκων τη̋ αµερικανική̋ πόλη̋.

ταξινοµήσει̋.

Πληροφορίε̋:
http://www.labikeplan.org/public_involvement/

Πληροφορίε̋:
http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?c

∆ιαχείριση τη̋ Βιοποικιλότητα̋ από την

ampaignid=Liveability2011

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το νέο σχέδιο του Λο̋ Άτζελε̋ για του̋
ποδηλατοδρόµου̋

Η ανάγκη για την ύπαρξη ενό̋ οδηγού για τη
διαχείριση τη̋ βιοποικιλότητα̋ από τι̋ τοπικέ̋

Το πιο φιλόδοξο σχέδιο στην ιστορία τη̋

αρχέ̋ αποτέλεσε γενική απαίτηση των 21 εταίρων

πόλεω̋ για τη λειτουργία ποδηλατοδρόµων

από την έναρξη τη̋ υλοποίηση̋ του προγράµµατο̋

ενεκρίθη από το δηµοτικό συµβούλιο του Λο̋

Τοπική ∆ράση για τη Βιοποικιλότητα (LAB) που

Άντζελε̋ την

1η

Μαρτίου τ.ε., καθορίζοντα̋

συντονίζει το διεθνέ̋ δίκτυο των τοπικών αρχών
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ω̋ η πλέον ενδεδειγµένη λύση για την
αντιµετώπιση του προβλήµατο̋ τη̋
κυκλοφοριακή̋ συµφόρηση̋ στι̋ αµερικανικέ̋
µεγαλουπόλει̋. Πρόκειται για έναν ασφαλή,
περιβαλλοντικά φιλικό και αποδοτικό εναλλακτικό
προ̋ το σιδηροδροµικό δίκτυο βιώσιµο σύστηµα
µεταφορών που εφαρµόζεται µε επιτυχία σε
πόλει̋ όπω̋ η Μπογκοτά και το Μέξικο Σίτυ.
Πληροφορίε̋:
http://www.embarq.org/en/events/11/03/latin
http://www.embarq.org/en/events/11/03/latinp://www.embarq.org/en/events/11/03/latinγια τη βιωσιµότητα (ICLEI) σε συνεργασία µε τη

americaamerica-busbus-rapidrapid-transittransit-boomboom-lessonslessons-usus-

διεθνή ένωση για τη συντήρηση τη̋ φύση̋ (IUCN).
Οι τοπικέ̋ αρχέ̋, αξιοποιώντα̋ την τρίχρονη
εµπειρία του̋ από την εφαρµογή του LAB,

publicpublic-transportation

Σιγκαπούρη: Η πιο πράσινη πόλη τη̋
Ασία̋

προχώρησαν στην σύνταξη ενό̋ οδηγού µε
πρακτικά παραδείγµατα, καλύπτοντα̋ τα εξή̋
θέµατα: αξιολόγηση βιοποικιλότητα̋, σχεδιασµό̋
και διαχείριση, συνδέοντα̋ τη βιοποικιλότητα µε
άλλα ζητήµατα βιωσιµότητα̋, επικοινωνία,
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, τοπικέ̋ και
παγκόσµιε̋ συµπράξει̋ και µηχανισµοί
αναβάθµιση̋ τη̋ διαχείριση̋ τη̋ βιοποικιλότητα̋

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε
πριν τον καταστροφικό σεισµό στο Σεντά̓ τη̋
Ιαπωνία̋, αναφορικά µε την περιβαλλοντική
απόδοση 22 ασιατικών πόλεων, η Σιγκαπούρη
αναδείχθηκε ω̋ η πλέον πράσινη πόλη τη̋
ασιατική̋ ηπείρου. Εν προκειµένω, η

σε τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίε̋:
http://www.iclei.org/index.php?id=11922

Το παράδειγµα
παράδειγµα του συστήµατο̋ ταχεία̋
κίνηση̋ λεωφορείων τη̋ Λατινική̋
Αµερική̋
Σε συνέδριο που διοργάνωσε το αµερικανικό
Ινστιτούτο Brookings, το σύστηµα ταχεία̋ κίνηση̋
λεωφορείων που λειτουργεί εδώ και µια δεκαετία
σε 97 πόλει̋ τη̋ Λατινική̋ Αµερική̋ αναδείχθηκε

Σιγκαπούρη πρώτευσε και στι̋ οκτώ σχετικέ̋
κατηγορίε̋: ενέργεια και διοξείδιο του άνθρακα,
χρήσει̋ γη̋ και κτίρια, µεταφορέ̋, απορρίµµατα,
υδάτινοι πόροι, ποιότητα ατµόσφαιρα̋, υγιεινή
και περιβαλλοντική διακυβέρνηση.
Πληροφορίε̋:
http://www.siemens.com/press/pool/de/events/201
1/corporate/20111/corporate/2011-0202-asia/asianasia/asian-gcigci-reportreport-e.pdf

∆
∆ΕΕΛ
ΛΤΤΙΙΟ
Ο∆
∆ΙΙΕΕΘ
ΘΝ
ΝΩ
ΩΝ
ΝΚ
ΚΑ
ΑΙΙ ΕΕΥ
ΥΡ
ΡΩ
ΩΠ
ΠΑ
ΑΪΪΚ
ΚΩ
ΩΝ
ΝΘ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
ΑΤΤΩ
ΩΝ
Ν ΤΤΗ
ΗΣΣ ΤΤΟ
ΟΠ
ΠΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣ Α
ΑΥ
ΥΤΤΟ
Ο∆
∆ΙΙΟ
ΟΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣΗ
ΗΣΣ

∆ιαβουλεύσει̋

30

∆ηµιουργία ενό̋ Ευρωπἀκού
Εθελοντικού Σώµατο̋ Ανθρωπιστική̋
Βοήθεια̋

Τον περασµένο Νοέµβριο η Ευρωπἀκή
Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση για τη σύσταση
του Ευρωπἀκού Σώµατο̋ Εθελοντών
Ανθρωπιστική̋ Βοήθεια̋, όπω̋ προβλέπει η
συνθήκη τη̋ Λισσαβώνα̋ (άρθρο 214.5). Στο
έγγραφο αυτό εξετάζεται ο εθελοντισµό̋ στην

Μια βιοοικονοµία για την Ευρώπη και οι
µελλοντικέ̋ προοπτικέ̋

Ευρώπη, καθορίζονται οι ανάγκε̋ του
σώµατο̋ εθελοντών και απαριθµούνται οι
πρὁποθέσει̋ για τη θετική συµβολή του στι̋

Με σκοπό την αξιοποίηση του καινοτόµου

ανθρωπιστικέ̋ επιχειρήσει̋ τη̋ Ευρώπη̋. Το

δυναµικού τη̋ βιο-οικονοµία̋ µε παράλληλη

Ευρωπἀκό Σώµα Εθελοντών αναµένεται ότι θα

µείωση των παράπλευρων κοινωνικο-

προσδώσει προστιθέµενη αξία στα υπάρχοντα

οικονοµικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

εθελοντικά προγράµµατα µε την επιλογή,

η Ευρωπἀκή Επιτροπή προτείνει την

εκπαίδευση και ανάπτυξη εθελοντών. Επίση̋,

πρωτοβουλία Ευρωπἀκή Στρατηγική και Σχέδιο

προβλέπεται ότι θα αναπτύξει σηµαντικέ̋

∆ράση̋ προ̋ µια βιώσιµη βιο-οικονοµία µέχρι
το 2020, το οποίο θα υιοθετηθεί µέχρι το τέλο̋

συνέργιε̋ µε τι̋ υπάρχουσε̋ εθελοντικέ̋

του τρέχοντο̋ έτου̋. Βασικό̋ σκοπό̋ αυτού του

αλληλοεπικάλυψη και η κατάχρηση των

σχεδίου είναι η αντιµετώπιση των τεχνολογικών

χρηµατοδοτήσεων, το Σώµα θα ενεργοποιείται

και κοινωνικών προκλήσεων στη δηµιουργία

µε γνώµονα τη ζήτηση και µε βάση τι̋

µια̋ βιο-οικονοµία̋ τα επόµενα 10 χρόνια,

εκάστοτε ανάγκε̋, υποστηρίζοντα̋ το

προσδίδοντα̋ ιδιαίτερη έµφαση στη βιώσιµη

επιτόπου δυναµικό.

οργανώσει̋ και σχήµατα. Για να αποφευχθεί η

χρήση των φυσικών πόρων, στα ζητήµατα τη̋
ανταγωνιστικότητα̋ και του περιβάλλοντο̋.

Σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ διαβούλευση̋ είναι η

Ουσιαστικά το προτεινόµενο κείµενο λειτουργεί

συλλογή απόψεων σχετικά µε τη σύσταση του

υποστηρικτικά τη̋ εµβληµατική̋ πρωτοβουλία̋

ανωτέρω σώµατο̋ και εν προκειµένω για το

‘Καινοτόµο̋ Ένωση’ τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020,

είδο̋ των προβλεπόµενων δράσεών του, τη

προσδίδοντα̋ περισσότερη συνοχή µεταξύ των

σύνθεση του δυναµικού του, τα µέτρα

διαφόρων πολιτικών και χρηµατοδοτικών

υποστήριξη̋ των εθελοντών κ.α.

εργαλείων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Εν
προκειµένω, θα αναδειχθούν πολιτικέ̋

Προθεσµία: 3 Μα˙ου 2011

πρωτοβουλίε̋ που λαµβάνουν υπόψη τι̋

Πληροφορίε̋:

ανάγκε̋ των αγροτών, των ιχθυοκαλλιεργητών,
των καταναλωτών και τη̋ κοινωνία̋ στο σύνολό

http://ec.europa.eu/echo/aid/evhachttp://ec.europa.eu/echo/aid/evhacconsultation_fr.htm

τη̋.
Προθεσµία: 2 Μα˙ου 2011

Ευφυεί̋
Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/research/consultations/bioeco
nomy/consultation_en.htm

Στην Ανακοίνωση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋

Ενέργεια 2020: Μια στρατηγική για
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Προ̋ ένα κοινό πλαίσιο στρατηγική̋
για τη χρηµατοδότηση τη̋ Έρευνα̋ και
τη̋ Καινοτοµία̋
Καινοτοµία̋ τη̋ ΕΕ
Στι̋ 9 Φεβρουαρίου τ.ε. η Ευρωπἀκή Επιτροπή
παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο µε τίτλο Από τι̋

προκλήσει̋ στι̋ ευκαιρίε̋: προ̋ ένα κοινό
πλαίσιο στρατηγική̋ για τη χρηµατοδότηση τη̋
έρευνα̋ και τη̋ καινοτοµία̋ στην ΕΕ , η οποία
ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια,
που δηµοσιεύτηκε πέρυσι τον Νοέµβριο,
επισηµαίνεται ότι πρέπει να υποστηριχθούν οι
καινοτόµε̋ ενοποιηµένε̋ ενεργειακέ̋ λύσει̋ σε
τοπικό επίπεδο, που συµβάλλουν στη µετάβαση

προτείνει σηµαντικέ̋ αλλαγέ̋ στη
χρηµατοδότηση τη̋ έρευνα̋ και τη̋
καινοτοµία̋ στην ΕΕ, καθιστώντα̋ τη
συµµετοχή ευκολότερη για του̋ δικαιούχου̋,
αυξάνοντα̋ την επιστηµονική και οικονοµική

στι̋ αποκαλούµενε̋ «ευφυεί̋ πόλει̋». Οι αρχέ̋
τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ αντιπροσωπεύουν
µείζονα παράγοντα τη̋ επιδιωκόµενη̋ αλλαγή̋
και κατά συνέπεια οι πρωτοβουλίε̋ του̋, όπω̋
το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, πρέπει να
ενισχυθούν περαιτέρω. Οι πόλει̋ και οι αστικέ̋
περιοχέ̋ που καταναλώνουν µέχρι και το 80%
τη̋ ενέργεια̋ αποτελούν ταυτόχρονα µέρο̋ του
προβλήµατο̋ αλλά και µέρο̋ τη̋ λύση̋ για την
επίτευξη µεγαλύτερη̋ ενεργειακή̋ απόδοση̋.
Στι̋ 4 Φεβρουαρίου τ.ε. το Συµβούλιο των
Υπουργών Περιβάλλοντο̋ κάλεσε την
Ευρωπἀκή Επιτροπή να ξεκινήσει µια
πρωτοβουλία για την εξοικονόµηση ενέργεια̋
στι̋ πόλει̋. Σε αυτό το πλαίσιο, η
πρωτοβουλία για τι̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋ θα
λειτουργήσει εντό̋ του σχεδίου για τη
Στρατηγική Ενεργειακή Τεχνολογία, ενώ στη
συνέχεια η πρωτοβουλία θα εξελιχθεί σε µια
Καινοτόµο Ευρωπἀκή Σύµπραξη, όπω̋
προβλέπει η εµβληµατική πρωτοβουλία
‘Καινοτόµο̋ Ένωση’. Σκοπό̋ εποµένω̋ τη̋
παρούσα̋ διαβούλευση̋ είναι η πρόταση ενό̋
ευρωπἀκού οράµατο̋ για τι̋ Ευφυεί̋ Πόλει̋
και Κοινότητε̋.

απήχηση καθώ̋ και την προστιθέµενη αξία των
δράσεων. Οι προτεινόµενε̋ αλλαγέ̋ θα
ισχύσουν µετά το 2013 και η Επιτροπή ζητεί
από του̋ ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋ να
καταθέσουν τι̋ απόψει̋ του̋ για τα θέµατα
που θίγονται στην Πράσινη Βίβλο.

Προθεσµία: 13 Μα˙ου 2011
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/energy/technology/consultati
ons/20110513_smart_cities_en.htm

Προθεσµία: 20 Μα˙ου 2011
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
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Improving Member States Asylum Systems and
Defining Good Practices
Ηµεροµηνία: 1919-20 Μα˙ου 2011
2011
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4390

Financial
Financial Instruments for Environmental Policies:
State Aid, Public Procurement, Structural Funds and
MarketMarket-Based Instruments
Ηµεροµηνία: 2323-24 Μα˙ου 2011
2011
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/activities09/
activities09/show
09/show/&
show/&tid
/&tid=4501
tid=4501

Appraising, Prioritising
Prioritising and Procuring Public Sector
How to Develop a Convincing Project Strategy for

Capital Investment Projects - What are the Options?

EU Funding: Dos and Donts for Local and Regional

PublicPublic-Private Partnerships (PPP) v Conventional

Actors

Procurement

Ηµεροµηνία: 4-6 Μα˙ου 2011
2011

Ηµεροµηνία: 2424-25 Μα˙ου 2011
2011

Τόπο̋: Βαρκελώνη

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:

http://
http://seminars
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
://seminars.
seminars.eipa.
/&tid=4358
tid=4358

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4516
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4516

Writing for the Internet and Beyond: New

Recent Developments in European Public

Approaches to Producing Concise and Attractive

Procurement and Case Law

Texts

Ηµεροµηνία:26
2626-27 Μα˙ου 2011
2011

Ηµεροµηνία: 1616-17 Μα˙ου 2011
2011

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4341

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4331

Embracing the Future of Communication: Putting
Social Media to Use in Public Administration
Ηµεροµηνία: 1717-18 Μα˙ου 2011
2011
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4299

Implementing the Structural Funds Regulations
20072007-2013
Ηµεροµηνία: 1919-20 Μα˙ου 2011
2011
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/activities09/
activities09/show
09/show/&
show/&tid
/&tid=4335
tid=4335
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Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋

πολιτικέ̋ για την αποτροπή τη̋ διεύρυνση̋ του

Αυτοδιοίκηση̋

έγκειται ακριβώ̋ στην ανάδειξη των κοινών

Triumph of the City: How Our Greatest

προαστικού ιστού του̋. Η αξία του εν λόγω έργου
παγκόσµιων προκλήσεων για τι̋ πόλει̋ και στην
ανάγκη για µια περισσότερο παγκόσµια
αντιµετώπιση και διάλογο σε µια σειρά τοµεί̋,

Invention Makes Us Richer, Smarter,

όπω̋ το µεταναστευτικό και το δηµογραφικό

Greener, Healthier and Happier

ζήτηµα.

Σελ.456
Συγγραφέα̋: Edward L. Glaeser

Ευρωπἀκή Αστική Ιστοριογραφία. Τάσει̋

Εκδ. Macmillan

και Προοπτικέ̋

Tηλ: +44 (0)20 7014 6000

Σελ.178

Fax: +44 (0)20 7014 6001

Συλλογικό έργο
Εκδ. ∆ΙΟΝΙΚΟΣ
(τηλ.& fax: 210 3801777)

Ο Θρίαµβο̋ τη̋ Πόλη̋ υπογραµµίζει την
αυξανόµενη επιρροή των πόλεων σε παγκόσµιο
επίπεδο. Αυτό δεν σηµαίνει, σύµφωνα µε τον

Το αίτηµα για βιώσιµε̋ πόλει̋ αποτελεί ένα από

συγγραφέα-οικονοµολόγο Edward Glaeser ότι δεν

τα πιο κρίσιµα προβλήµατα των αναπτυγµένων

υφίστανται µεγάλε̋ πληγέ̋ στι̋ σύγχρονε̋

χωρών του κόσµου σήµερα. Οι διαστάσει̋ του,

πόλει̋, όπω̋ η εγκληµατικότητα, οι κοινωνικέ̋

ωστόσο, δεν µπορούν να κατανοηθούν χωρί̋ τη

εντάσει̋, η ατµοσφαιρική ρύπανση κ.α., ωστόσο,

γνώση του παρελθόντο̋. ∆ηλαδή, πώ̋ οι

µια εµπνευσµένη ηγεσία µπορεί να κινητοποιήσει

σύγχρονε̋ πόλει̋ γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν,

τον τοπικό πληθυσµό για την ανανέωση των

ποια είναι η ιστορία του̋. Η έκδοση του

υποδοµών του̋. Από την άλλη µεριά, οι πόλει̋

συλλογικού αυτού τόµου υπαγορεύτηκε από την

µπορεί να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο για

ανάγκη να γνωρίσει τόσο το ακαδηµἀκό όσο και

έναν πράσινο πλανήτη, περιορίζοντα̋ σηµαντικά

το ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα τι̋ νέε̋ τάσει̋ και

τι̋ εκποµπέ̋ διοξειδίου του άνθρακα,

τι̋ προοπτικέ̋ ενό̋ από του̋ πιο δυναµικού̋

προωθώντα̋ βιώσιµου̋ τρόπου̋ µεταφορά̋ και

κλάδου̋ τη̋ σύγχρονη̋ ιστοριογραφία̋: τη̋

εφαρµόζοντα̋ τι̋ κατάλληλε̋ φορολογικέ̋

αστική̋ ιστορία̋ ή τη̋ ιστορία̋ των πόλεων.

∆
∆ΕΕΛ
ΛΤΤΙΙΟ
Ο∆
∆ΙΙΕΕΘ
ΘΝ
ΝΩ
ΩΝ
ΝΚ
ΚΑ
ΑΙΙ ΕΕΥ
ΥΡ
ΡΩ
ΩΠ
ΠΑ
ΑΪΪΚ
ΚΩ
ΩΝ
ΝΘ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
ΑΤΤΩ
ΩΝ
Ν ΤΤΗ
ΗΣΣ ΤΤΟ
ΟΠ
ΠΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣ Α
ΑΥ
ΥΤΤΟ
Ο∆
∆ΙΙΟ
ΟΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣΗ
ΗΣΣ

34

Για τον συνεχή εµπλουτισµό του δελτίου µε καλές πρακτικές και δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά και για την καλύτερη δυνατή προβολή αυτών,
παρακαλούνται οι ∆ήµοι, οι Περιφέρειες και οι Ενώσεις αυτών όπως µας γνωρίζουν σε τακτική βάση
και µε ηλεκτρονικό τρόπο οτιδήποτε αφορά στις διεθνείς συνεργασίες, δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδριά
τους αλλά και βέλτιστες πρακτικές και έργα τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Επίσης, παρακαλούνται οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων όπως αναρτήσουν
το δελτίο στις οικείες ιστοσελίδες τους.

Ε λ λ η ν ικ ή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Επιµέλεια ύλης και πληροφορίες: Αντώνης 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/
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