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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Σε αυτό το τεύχο̋

Προσκλήσεις-Προθεσµίες

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

1

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

9

1. «Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋»
(7ο ΠρόγραµµαΠρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα και

∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

12

Ευρωπαϊκά Θέµατα

16

∆ιεθνή Θέµατα

26

∆ιαβουλεύσει̋

28

Σεµινάρια Κατάρτισης

30

την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)
Στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατο̋-Πλαισίου για την
Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ
δηµοσιεύθηκε πρόσφατα πρόσκληση υποβολή̋
προτάσεων για το ειδικό πρόγραµµα «Περιφέρειε̋ τη̋
Γνώση̋. Τo ειδικό πρόγραµµα "Περιφέρειε̋ τη̋
Γνώση̋", το οποίο εντάσσεται στο πρόγραµµα
Ικανότητε̋ του 7ου ΠΠ, στοχεύει στην ενίσχυση του
ερευνητικού δυναµικού των ευρωπἀκών περιοχών,
µέσω περιφερειακών "συσπειρώσεων µε γνώµονα την
έρευνα" (clusters). Οι συσπειρώσει̋ περιλαµβάνουν

Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋

πανεπιστήµια/ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσει̋ και
τοπικέ̋ ή περιφερειακέ̋ αρχέ̋ στο πλαίσιο µία̋
γεωγραφική̋ περιφέρεια̋.



Περιφέρειες της Γνώσης



Σ∆ΙΤ για το περιβάλλον



Επιδότηση εκπαίδευσης ενηλίκων



Πόλεις του Μέλλοντος



Ένωση Καινοτοµίας



Ανοιχτές Πόλεις



Γειτονιές υποδοχής µεταναστών



∆ιαβούλευση για το Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα «Πολιτισµός»
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Σκοπό̋ τη̋ δράση̋ «Περιφέρειε̋ τη̋ γνώση̋»
είναι να υποστηρίξει τη χάραξη και την εφαρµογή
βέλτιστων πολιτικών και στρατηγικών για την
ανάπτυξη περιφερειακών συσπειρώσεων µε
γνώµονα την Ε&Α. Θα υποστηριχθούν ιδίω̋ τα
έργα εκείνα τα οποία υπαγορεύονται από τη
ζήτηση, προσανατολίζονται στην επίλυση
προβληµάτων, και εστιάζονται σε συγκεκριµένου̋
τεχνολογικού̋ τοµεί̋ ή κλάδου̋. Οι
χρηµατοδοτούµενε̋ δράσει̋ θα πρέπει να
υλοποιούν του̋ γενικού̋ και ειδικού̋ στόχου̋ τη̋
ανωτέρω πρόσκληση̋, και εν προκειµένω, σε
θεµατικό πεδίο να καλύπτουν όλε̋ τι̋ πτυχέ̋ του

-

νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται

τοµέα των µεταφορών. Πιο συγκεκριµένα, οι

στον τοµέα τη̋ έρευνα̋ (πανεπιστήµια,

επιχορηγούµενε̋ δράσει̋ αφορούν:

ερευνητικού̋ οργανισµού̋)˙

α) Ανάλυση, ανάπτυξη και εφαρµογή των
ερευνητικών στρατηγικών σχεδίων των
περιφερειακών ή διασυνοριακών συσπειρώσεων
και συνεργασία µεταξύ του̋.
β) «Καθοδήγηση» των λιγότερο αναπτυγµένων στο

-

επιχειρήσει̋˙

-

Τοπικέ̋/περιφερειακέ̋ αρχέ̋.

Κάθε πρόταση πρὁποθέτει µια κοινοπραξία από

τρία τουλάχιστον περιφερειακά ερευνητικά
συµπλέγµατα («τριπλό̋ έλικα̋») από τουλάχιστον
τρία διαφορετικά κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ και/ή

χώρο τη̋ έρευνα̋ περιφερειών από πιο
ανεπτυγµένε̋ στον τοµέα αυτό, µέσω τη̋
ανάπτυξη̋ συσπειρώσεων µε γνώµονα την Ε&Α.

συνδεδεµένα µέλη. Στην ανωτέρω κοινοπραξία, οι

γ) Πρωτοβουλίε̋ προ̋ υποστήριξη τη̋

Ο συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ που προβλέπεται

ενσωµάτωση̋ των ερευνητικών συντελεστών και
οργανισµών στον περιφερειακό οικονοµικό ιστό,
µέσω των αλληλεπιδράσεών του̋ στο πλαίσιο
των περιφερειακών συσπειρώσεων.

στο πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ ανέρχεται

φορεί̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ αναλαµβάνουν
υποχρεωτικά το ρόλο του συντονιστή.

στα 18.660.000 ευρώ. Η κοινοτική χρηµατοδότηση
καλύπτει το 100% του συνολικού ύψου̋ τη̋
επιλέξιµη̋ δαπάνη̋ του έργου. Το δε ποσό τη̋
αιτούµενη̋ επιχορήγηση̋ ανά σχέδιο πρόταση̋

Τα περιφερειακά ερευνητικά συµπλέγµατα θα

κυµαίνεται από ένα (1) έω̋ τρία (3) εκατοµµύρια

πρέπει να περιλαµβάνουν τρει̋ τύπου̋ φορέων:

ευρώ.
Προθεσµία: 9 ∆εκεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=338&act_cod
e=REGIONS&ID_ACTIVITY=15
Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋
(υπόψη κα Γεωργία Τζένου, τηλ: 210 7273965, email: tzenou@ekt.gr).
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2. Χρηµατοδότηση συµπράξεων µεταξύ
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στο
στο 7ο
ΠρόγραµµαΠρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα και
την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ
Στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατο̋
‘Συνεργασία’ του 7ου Προγράµµατο̋-Πλαισίου για
την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ,
η Ευρωπἀκή Επιτροπή, προκειµένου να
αντιµετωπίσει τη µείωση τη̋ ζήτηση̋ που
σηµειώθηκε στου̋ κλάδου̋ τη̋ µεταποίηση̋, των
κατασκευών και τη̋ αυτοκινητοβιοµηχανία̋, έχει

εφαρµογών βάσει ανοικτών συστηµάτων

αναλάβει πρωτοβουλία για την υποστήριξη

καινοτοµία̋ µε επίκεντρο το χρήστη,

καινοτόµων συµπράξεων στου̋ κάτωθι

(ε) να αντιµετωπίσουν ρυθµιστικά θέµατα και

θεµατικού̋ τοµεί̋:

θέµατα πολιτική̋, όπω̋ η διαλειτουργικότητα,
ο ανοιχτό̋ χαρακτήρα̋, τα πρότυπα, η

«Μελλοντικό ∆ιαδίκτυο»

ασφάλεια των δεδοµένων και η προστασία τη̋
ιδιωτική̋ ζωή̋ στο πλαίσιο σύνθετων και

Οι στόχοι των προτεινόµενων Σ∆ΙΤ ορίζονται ω̋

«έξυπνων» σεναρίων χρήση̋ του Μελλοντικού

εξή̋:

Ίντερνετ. Μπορούν επίση̋ να εξεταστούν οι
απαιτούµενε̋ µέθοδοι, διαδικασίε̋ και βέλτιστη

(α) να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα των

πρακτική που απαιτούνται για την

επιχειρηµατικών διαδικασιών και τη λειτουργία

αντιµετώπιση διακρατικών πτυχών, όπω̋ η

υποδοµών και εφαρµογών υψηλή̋ κοινωνική̋

πρόληψη του εγκλήµατο̋ στον κυβερνοχώρο,

αξία̋. Προ̋ τούτο απαιτείται χρήση

όπου είναι απαραίτητο̋ υψηλό̋ βαθµό̋

επεξεργασµένων διαδικτυακών αρχιτεκτονικών,

συνεργασία̋ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η

υπηρεσιών και τεχνολογιών στο πλαίσιο

συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα σε Σ∆ΙΤ θα είναι

εφαρµογών µεγάλη̋ κλίµακα̋,

βασικό εργαλείο για την πρόοδο σε αυτά τα µη

(β) να στραφούν σε αρχιτεκτονικέ̋ και

τεχνολογική̋ φύσεω̋ θέµατα.

πλατφόρµε̋ υπηρεσιών, µε βάση µακροπρόθεσµε̋

(στ) να µεγιστοποιήσουν το κοινωνικό όφελο̋ µε

ανάγκε̋ του ∆ιαδικτύου και ενθαρρύνοντα̋ την

τη συµµετοχή οργανώσεων τη̋ κοινωνία̋ των

ευρωπἀκή βιοµηχανία να αντιµετωπίσει τι̋

πολιτών / καταναλωτών, όπου απαιτείται.

προκλήσει̋ των έξυπνων υποδοµών,
συµβάλλοντα̋ παράλληλα σε πολιτικέ̋ τη̋ ΕΕ
όσον αφορά στόχου̋ σχετικού̋ µε την καινοτοµία,

Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:

την αειφόρο ανάπτυξη, την ενέργεια και το
περιβάλλον,

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseacti

(γ) να προωθήσουν διακλαδικέ̋ συµπράξει̋ γύρω

on=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3

από αξιακέ̋ αλυσίδε̋ του Μελλοντικού Ίντερνετ,

28#prereg

και µε τη συµµετοχή χρηστών και δηµόσιων αρχών

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Γ.Γ. Έρευνα̋ και

σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,

Τεχνολογία̋ (υπόψη κα Μ. Κουτροκόη, τηλ: 210

δ) να αξιοποιήσουν την υποδοµή του ∆ιαδικτύου

7711519, e-mail: mkoutr@gsrt.gr) & Εθνικό Κέντρο

ω̋ ανοικτή̋, ασφαλού̋ και αξιόπιστη̋

Τεκµηρίωση̋ (υπόψη κα Γ. Μαζιώτη, τηλ: 210

πλατφόρµα̋ για τη δηµιουργία δικτυακών

7273925, e-mail: gmazio@ekt.gr)
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«Πράσινα Αυτοκίνητα»
Τα "Πράσινα αυτοκίνητα" είναι µια πρωτοβουλία
που δίνει έµφαση στην ανάπτυξη ανανεώσιµων
και µη ρυπογόνων ενεργειακών πηγών, στην
ασφάλεια και στην κυκλοφοριακή ροή στον τοµέα
του αυτοκινήτου.

4

ενεργειακά αποδοτικά συστήµατα, νέα υλικά και
κατασκευαστικέ̋ τεχνικέ̋ για νέα, φιλικά προ̋
το περιβάλλον κτίρια, ενώ θα προωθηθούν και
αλλαγέ̋ σε υφιστάµενα κτίρια προσβλέποντα̋
στη µείωση τη̋ υπερβολική̋ ενεργειακή̋
κατανάλωση̋ των ευρωπἀκών κτιρίων στην
οποία οφείλεται το ένα τρίτο των εκποµπών CO2
στην ΕΕ.
Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=355
Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ (∆ρ. Αν.
Κωνσταντίνου, τηλ. 210-3608042, e-mail:

Η στροφή σε οικολογικότερα αυτοκίνητα και

nats@help-forward.gr, ∆ρ. Απ. ∆ηµητριάδη̋, τηλ.

ευφυέστερα συστήµατα µεταφορά̋,

2810 391963, e-mail: adimi@help-forward.gr).

συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ ηλεκτροκίνηση̋ των
οδικών και αστικών µεταφορών και τη̋ έρευνα̋
σε υβριδικέ̋ τεχνολογίε̋, είναι απαραίτητη για
να επιτευχθούν οι ευρωπἀκοί και παγκόσµιοι
στόχοι για τη µείωση των ρυπογόνων εκποµπών.
Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=331
Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Γ.Γ. Έρευνα̋ και
Τεχνολογία̋ (υπόψη κα Μ. Κουτροκόη, τηλ: 210
7711519, e-mail: mkoutr@gsrt.gr) & Εθνικό Κέντρο
Τεκµηρίωση̋ (υπόψη κα Γ. Μαζιώτη, τηλ: 210
7273925, e-mail: gmazio@ekt.gr)

«Κτίρια υψηλή̋ ενεργειακή̋ απόδοση̋»
Στο πλαίσιο τη̋ σύµπραξη̋ "Κτίρια υψηλή̋
ενεργειακή̋ απόδοση̋" θα προωθηθούν οι
πράσινε̋ τεχνολογίε̋ και θα αναπτυχθούν
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3. Αειφόρε̋ Επίγειε̋ Μεταφορέ̋
Μεταφορέ̋

«Εργοστάσια του µέλλοντο̋»
Η σύµπραξη "Εργοστάσια του µέλλοντο̋" είναι
µια πρωτοβουλία υπέρ των κατασκευαστών,
ιδίω̋ των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων,
προκειµένου να προσαρµοστούν στην παγκόσµια
ανταγωνιστική πίεση µε τη βελτίωση των
γνώσεών του̋ και τη χρήση των τεχνολογιών του
µέλλοντο̋.

5

(7ο ΠρόγραµµαΠρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα
και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)
Το ερευνητικό φάσµα του προγράµµατο̋
καλύπτει όλο το σύστηµα επίγειων µεταφορών:
πρὀόντα (οχήµατα, σκάφη και υποδοµέ̋),
υπηρεσίε̋, λειτουργίε̋ και χρήστε̋. Η σχετική
πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων αφορά στι̋
εξή̋ θεµατικέ̋ περιοχέ̋:
-

Οικολογικέ̋ επίγειε̋ µεταφορέ̋.

-

Υποστήριξη τη̋ στροφή̋ προ̋ άλλου̋
τρόπου̋ µεταφορά̋ και αποσυµφόρηση
των οδών.

-

Βελτίωση τη̋ ασφάλεια̋.

-

Ενίσχυση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋.

-

∆ιατοµεακέ̋ δραστηριότητε̋ για την
εφαρµογή του υποπρογράµµατο̋.

-

Η ευρωπἀκή πρωτοβουλία για τα
πράσινα αυτοκίνητα.

Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2010
Θα αναπτυχθούν, µεταξύ άλλων, καινοτόµε̋
τεχνολογίε̋ µεταποίηση̋, υλικά και διεργασίε̋

Πληροφορίε̋:

για µεγαλύτερη παραγωγή, µε παράλληλη
κατανάλωση λιγότερων υλών, λιγότερη̋
ενέργεια̋ και παραγωγή λιγότερων αποβλήτων.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
http://cordis.europa
n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=344
Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ (υπόψη ∆ρ.

Προθεσµία: 2 ∆εκεµβρίου 2010

Κ. Τζιτζινού, τηλ. 2310-552791, e-mail:
katerina@help-forward.gr, Επ. Χριστοφιλόπουλο̋,

Πληροφορίε̋:

τηλ. 2310-552791, e-mail: epaminondas@helpforward.gr)

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=339
Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ (∆ρ. Αν.
Κωνσταντίνου, τηλ. 210-3608042, e-mail:
nats@help-forward.gr, ∆ρ. Απ. ∆ηµητριάδη̋, τηλ.
2810 391963, e-mail: adimi@help-forward.gr).
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4. Ανάδειξη και ανάπτυξη του
ερευνητικού δυναµικού των ερευνητικών
φορέων στι̋ περιφέρειε̋ σύγκλιση̋ τη̋
ΕΕ και στι̋ ιδιαίτερα αποµακρυσµένε̋
περιφέρειε̋
(7ο ΠρόγραµµαΠρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα
Έρευνα
και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)

Η στρατηγική που παρουσιάζεται στο σχέδιο
δράση̋ θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε
ερευνητικού̋ οργανισµού̋-εταίρου̋. Ενδέχεται

Η δράση αυτή θα επιτρέψει την ενεργό

να προβλεφθεί η συγκρότηση Συντονιστική̋

ενσωµάτωση στον Ευρωπἀκό Χώρο Έρευνα̋ των

Επιτροπή̋ για τη χάραξη ερευνητική̋

πλέον ποιοτικών ή πιο ελπιδοφόρων ερευνητικών

στρατηγική̋ µε τη συµµετοχή κορυφαίων

φορέων σηµαντικού µεγέθου̋ (όπω̋

επιστηµόνων (ενδεχοµένω̋ των ερευνητικών

Πανεπιστηµιακά Τµήµατα, Σχολέ̋, ειδικευµένα

οργανισµών-εταίρων), και εφόσον ενδείκνυται, µε

ερευνητικά Ινστιτούτα ή σηµαντικού µεγέθου̋

συµµετοχή περιφερειακών αρχών, εκπροσώπων

ερευνητικά εργαστήρια) στι̋ επιλέξιµε̋ περιοχέ̋,

των εθνικών ερευνητικών φορέων και τελικών

που δραστηριοποιούνται στι̋ θεµατικέ̋

χρηστών (ΜΜΕ, βιοµηχανία, κ.λπ.). Η συντονιστική

προτεραιότητε̋ του 7ου ΠΠ. Αυτό θα καταστεί

επιτροπή θα έχει ω̋ στόχο τη βιωσιµότητα του

δυνατό µέσω µία̋ συνεκτική̋ δέσµη̋ µέτρων

σχεδίου δράση̋ και τη̋ ερευνητική̋ ατζέντα̋

("Action Plan") για την ενίσχυση του δυναµικού Ε&Τ

πέραν του τέλου̋ του έργου.

µέσω τη̋ υποστήριξη̋ και κινητοποίηση̋ των

Οι προτάσει̋ µπορούν να αναφέρονται σε

ανθρώπινων και υλικών πόρων, τη̋ ανάπτυξη̋

οποιοδήποτε θεµατικό πεδίο του 7ου Π.Π.

στρατηγικών εταιρικών σχέσεων
(συµπεριλαµβανοµένων των αδελφοποιήσεων) µε

Η δράση θα στηρίξει την εφαρµογή ενό̋ σχεδίου

άλλου̋ εξέχοντε̋ ερευνητικού̋ φορεί̋ σε άλλε̋

δράση̋ το οποίο θα προταθεί από τον ερευνητικό

περιοχέ̋ τη̋ Ε.Ε. και -όπου αυτό κρίνεται

φορέα, και θα προκύψει από µία ανάλυση SWOT

σκόπιµο- µε ΜΜΕ ή βιοµηχανίε̋, τη̋ διάδοση̋ τη̋

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats).

επιστηµονική̋ πληροφόρηση̋, καθώ̋ και των

Το σχέδιο δράση̋ πρέπει να περιλαµβάνει την

Ε&Τ αποτελεσµάτων, τη̋ διευκόλυνση̋ τη̋

ακόλουθη δέσµη τεσσάρων συνεκτικών µέτρων:

επικοινωνία̋ µεταξύ των ερευνητικών φορέων

- Ανταλλαγή τεχνογνωσία̋ και εµπειριών.

που έχουν παρόµοια επιστηµονικά ενδιαφέροντα

- Πρόσληψη πεπειραµένων ερευνητών.

και τη̋ βελτίωση̋ τη̋ ανταπόκρισή̋ του̋ στι̋

- Αναβάθµιση, ανάπτυξη ή αγορά ερευνητικού

κοινωνικο-οικονοµικέ̋ ανάγκε̋ τη̋ χώρα̋.

εξοπλισµού
- Οργάνωση σεµιναρίων και συνεδρίων,
δραστηριότητε̋ διάδοση̋ και προβολή̋.
Προθεσµία: 7 ∆εκεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=320
Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Εθνικό Κέντρο
Τεκµηρίωση̋ (υπόψη κκ Αργ.Καραχάλιου, τηλ: 210
7273921 και Γ. Τζένου, τηλ: 210 7273965, e-mail:
tzenou@ekt.gr).
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5. Eπαγγελµατική κατάρτιση &
Εκπαίδευση Ενηλίκων
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου
ΜάθησηΜάθηση- Leonardo da Vanci – Grundtvig)
Grundtvig)
Η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση
βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράµµατο̋
Leonardo da Vinci,
Vinci το οποίο- ω̋ τοµεακό

β) η υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και

πρόγραµµα του ευρωπἀκού εκπαιδευτικού

καινοτοµιών στα συστήµατα, στα ιδρύµατα και

προγράµµατο̋ ∆ια βίου Μάθηση- καλείται να

στι̋ πρακτικέ̋ τη̋ επαγγελµατική̋ εκπαίδευση̋

συνεισφέρει στην ανάδειξη τη̋ Ευρωπἀκή̋

και κατάρτιση̋˙

Ένωση̋ ω̋ τη̋ πλέον ανταγωνιστική̋ οικονοµία̋
τη̋ γνώση̋, εστιάζοντα̋ στην αναβάθµιση των
δεξιοτήτων των ατόµων που εισέρχονται ή είναι
ήδη ενταγµένοι στην ευρωπἀκή αγορά εργασία̋

γ) η ενίσχυση τη̋ ελκυστικότητα̋ τη̋
επαγγελµατική̋ εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋
καθώ̋ και τη̋ κινητικότητα̋ για του̋ εργοδότε̋.

και στη βελτίωση των συστηµάτων και των
πρακτικών που εφαρµόζονται στο χώρο τη̋

Το Πρόγραµµα Leonardo da Vinci περιλαµβάνει: α)

επαγγελµατική̋ εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋.

κεντρικέ̋ δράσει̋ (πολυµερή σχέδια, θεµατικά
δίκτυα, συνοδευτικά µέτρα), για τι̋ οποίε̋ η

To πρόγραµµα Leonardo da Vinci απευθύνεται

επιλογή των αιτήσεων και η διαχείριση των

στι̋ ανάγκε̋ διδασκαλία̋ και µάθηση̋ όλων

εγκεκριµένων σχεδίων γίνεται από την

όσων δραστηριοποιούνται στην επαγγελµατική

Ευρωπἀκή Επιτροπή (EACEA), και β)

εκπαίδευση και κατάρτιση, εκτό̋ τη̋

αποκεντρωµένε̋ δράσει̋ (ατοµική κινητικότητα,

τριτοβάθµια̋, καθώ̋ και στι̋ ανάγκε̋ των

εταιρικέ̋ σχέσει̋, πολυµερή σχέδια,

ιδρυµάτων και των οργανισµών που παρέχουν ή

προπαρασκευαστικέ̋ επισκέψει̋), για τι̋ οποίε̋

διευκολύνουν ανάλογη εκπαίδευση.

η επιλογή των αιτήσεων και η διοικητική και

Στο πλαίσιο αυτό οι ειδικοί στόχοι του
προγράµµατο̋ Leonardo da Vinci είναι οι εξή̋:

οικονοµική διαχείριση γίνεται από τι̋ αρµόδιε̋
Εθνικέ̋ Μονάδε̋ κάθε χώρα̋.

α) η υποστήριξη των συµµετεχόντων σε

Εν προκειµένω, για τι̋ προπαρασκευαστικέ̋

δραστηριότητε̋ κατάρτιση̋ και συνεχού̋

επισκέψει̋ η υποβολή των αιτήσεων γίνεται 8

κατάρτιση̋ για την απόκτηση και τη χρήση

εβδοµάδε̋ πριν την έναρξη τη̋ δράση̋, δηλαδή,

γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που

εντό̋ του πρώτου δεκαηµέρου του ∆εκεµβρίου.

διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την
απασχολησιµότητα και τη συµµετοχή στην
ευρωπἀκή αγορά εργασία̋˙

Προθεσµία: 10 ∆εκεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/education/lifelonghttp://ec.europa.eu/education/lifelong-learninglearningprogramme/doc82_en.htm

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Ίδρυµα Κρατικών
Υποτροφιών (τηλ.: 210-3726300, e-mail:
iky@hol.gr).
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-Υποστήριξη προ̋ άτοµα από ευάλωτε̋
κοινωνικέ̋ οµάδε̋ και άτοµα που βρίσκονται σε
κίνδυνο κοινωνική̋ περιθωριοποίηση̋, ιδιαίτερα
άτοµα µεγαλύτερη̋ ηλικία̋ και σε όσου̋
εγκατέλειψαν τι̋ σπουδέ̋ του̋ χωρί̋ να
κατορθώσουν να αποκτήσουν τα βασικά εφόδια,
µε απώτερο στόχο να του̋ δοθούν εναλλακτικέ̋
ευκαιρίε̋ πρόσβαση̋ στην εκπαίδευση ενηλίκων.
-∆ιευκόλυνση τη̋ ανάπτυξη̋ καινοτόµων
πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων και διάδοσή
του̋, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ µεταφορά̋
εµπειρία̋ από µια συµµετέχουσα χώρα σε µια
άλλη.
Μέσω του Προγράµµατο̋ Grundtvig η Ευρωπἀκή

-Υποστήριξη τη̋ ανάπτυξη̋ καινοτόµου

Επιτροπή επιχορηγεί δράσει̋ για την προώθηση

περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών και

τη̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋, τη̋ ποιότητα̋,

πρακτικών στη δια βίου µάθηση, µέσω των

τη̋ καινοτοµία̋ και τη̋ ευρωπἀκή̋ διάσταση̋

τεχνολογιών τη̋ Πληροφορία̋ και τη̋

σε όλου̋ του̋ τοµεί̋ εκπαίδευση̋ ενηλίκων. Το

Επικοινωνία̋ (ICT).

Πρόγραµµα Grundtvig ανταποκρίνεται στι̋
διδακτικέ̋ και µαθησιακέ̋ ανάγκε̋ όλων των µη
επαγγελµατικών µορφών εκπαίδευση̋ ενηλίκων,
επισήµων, ανεπισήµων και ατύπων, καθώ̋ και
των Ιδρυµάτων και των Οργανισµών που
παρέχουν ή διευκολύνουν αυτού του είδου̋ τι̋
ευκαιρίε̋ για εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι
ειδικοί στόχοι του προγράµµατο̋ αφορούν στα
εξή̋:
-

-

Ανταπόκριση στην εκπαιδευτική

-Bελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και

πρόκληση του γηράσκοντο̋ πληθυσµού

τη̋ διοίκηση̋ των οργανισµών που παρέχουν

τη̋ Ευρώπη̋.

εκπαίδευση ενηλίκων.

Παροχή µαθησιακών ευκαιριών σε

Πιο συγκεκριµένα, για τη δράση όσον αφορά στην

ενήλικε̋ για τη βελτίωση των γνώσεων

εκπαίδευση ενηλίκων, η υποβολή των αιτήσεων

και των δεξιοτήτων του̋.

γίνεται 8 εβδοµάδε̋ πριν την έναρξη τη̋ δράση̋,

Οι δε επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατο̋

δηλαδή εντό̋ του πρώτου δεκαηµέρου του

είναι ακολούθω̋ οι εξή̋:

∆εκεµβρίου.

- Βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ και τη̋
πρόσβασιµότητα̋ σε προγράµµατα

Προθεσµία: 10 και 17 ∆εκεµβρίου 2010 (για τι̋

κινητικότητα̋ σε όλη την Ευρώπη, για άτοµα

προπαρασκευαστικέ̋ επισκέψει̋ και ανταλλαγέ̋

που ασχολούνται µε την εκπαίδευση ενηλίκων

αντιστοίχω̋)

και αύξηση τη̋ συµµετοχή̋ του̋, µε στόχο την
κινητικότητα τουλάχιστον 7.000 ατόµων ανά
έτο̋ µέχρι το 2013.

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/education/lifelonghttp://ec.europa.eu/education/lifelong-learninglearningprogramme/doc86_en.htm

-Βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ και αύξηση του
αριθµού των συµπράξεων µεταξύ οργανισµών

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Ίδρυµα Κρατικών

που συµµετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων σε

Υποτροφιών (τηλ.: 210-3726300, e-mail:

ολόκληρη την Ευρώπη.

iky@hol.gr).
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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. ∆ήµο̋ Αχαρνών
«Ενσωµάτωση Κοινωνικά Ευπαθών Οµάδων
µέσω του ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου»
(Ευρωπἀκό
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους

Πολίτες, 2007-2013’)
Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη

σεβασµού και κατανόηση̋ µεταξύ των πόλεων.

για του̋ Πολίτε̋, 2007-2013’ (µέτρο 1.1 Συναντήσει̋
Πολιτών Αδελφοποιηµένων Πόλεων), και µε αφορµή

Μάλιστα, ω̋ βασική διάσταση τη̋ παραδιπλωµατία̋ των πόλεων, οι αδελφοποιήσει̋,
όπω̋ τόνισε ο κ. Αντώνη̋ Καρβούνη̋,
εκπρόσωπο̋ του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωση̋ και Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋
και εθνικό σηµείο επαφή̋ του προγράµµατο̋,
αποτελούν εργαλείο βελτίωση̋ τη̋ ικανότητα̋
προσαρµογή̋ των τοπικών αρχών και
πληθυσµών σ’ ένα πολύµορφο και πολύπλοκο
κοινωνικό περιβάλλον, αλλά συνιστούν και µια
πρόκληση για τι̋ ίδιε̋ τι̋ δοµέ̋ διακυβέρνηση̋
των ΟΤΑ, σε επίπεδο οργάνων και υπηρεσιών
του̋.
Στη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που

το Ευρωπἀκό Έτο̋ για την καταπολέµηση τη̋

ακολούθησαν, οι εκπρόσωποι των δύο πόλεων

Φτώχεια̋ και του Κοινωνικού Αποκλεισµού (2010), ο

συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψει̋ για κοινά

∆ήµο̋ Αχαρνών πραγµατοποίησε πρόσφατα (1-3

προβλήµατα και πρακτικέ̋ στου̋ τοµεί̋ του

Οκτωβρίου τ.ε.), σε συνεργασία µε τον κυπριακό ∆ήµο

πολιτισµού και τη̋ κοινωνική̋ πολιτική̋.

Ιδαλίου, τριήµερο συνέδριο µε θέµα την ενσωµάτωση
των ευπαθών κοινωνικά οµάδων µέσω του
διαπολιτισµικού διαλόγου. Μάλιστα, στη διάρκεια
των εκδηλώσεων τη̋ πρώτη̋ ηµέρα̋ του συνεδρίου
οι δηµοτικέ̋ αρχέ̋ των δύο πόλεων υπέγραψαν όρκο
αδελφοποίηση̋ και πρωτόκολλο συνεργασία̋,
επισφραγίζοντα̋, µε αυτόν τον τρόπο, τη µακρά και
γόνιµη συνεργασία του̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ διαχείριση̋
τη̋ ποικιλοµορφία̋ και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Εν προκειµένω, στι̋ οµιλίε̋ των ∆ηµάρχων κκ
Παναγιώτη Φωτιάδη (∆ήµο̋ Αχαρνών) και Λεόντιο
Καλλένο (∆ήµο̋ Ιδαλίου) υπογραµµίστηκε η αξία του
θεσµού των αδελφοποιήσεων, ω̋ µέσου διάδοση̋
ιδεών και δηµοκρατικών αξιών και ω̋ ένδειξη

Πληροφορίε̋:
∆ήµο̋ Αχαρνών (υπόψη κα Έλενα Ἀναλή, Ειδική
Σύµβουλο̋ σε Ευρωπἀκά Προγράµµατα, Ε-mail:
elenainal@yahoo.com)
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2. ∆ήµο̋ Αγ. Στεφάνου
«Νέε̋ Πόλει̋ και τα Μητροπολιτικά
Κέντρα του̋»
(Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Νέων ΠόλεωνΠόλεων-ENTP)
ENTP)
Στο πλαίσιο τη̋ ετήσια̋ γενική̋ συνέλευση̋ του
ευρωπἀκού δικτύου νέων πόλεων (ENTP),
διοργανώθηκε πρόσφατα (26-28 Μα˙ου τ.ε.)
συνέδριο από το ∆ήµο Αγίου Στεφάνου, ο οποίο̋
είναι µέλο̋ του δικτύου από το 2007, µε θέµα τι̋
νέε̋ προκλήσει̋ που αντιµετωπίζουν οι
ευρωπἀκέ̋ πόλει̋, εν µέσω οικονοµική̋ κρίση̋,
και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία των ευρωπἀκών
προγραµµάτων.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπο̋ του Υπουργείου
Ανάπτυξη̋ Αιγύπτου έκανε αναφορά στι̋ νέε̋
πόλει̋ που ιδρύονται στην έρηµο προκειµένου να
αποκεντρωθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του
κέντρου, ενώ ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Αναπτυξιακή̋
Εταιρεία̋ τη̋ Σαγκάη̋ παρουσίασε το σχέδιο τη̋
ένωση̋ των φορέων αυτοδιοίκηση̋ για την ίδρυση
10 νέων πιλοτικών πόλεων, υποστηρίζοντα̋ το
Κρατικό Σχέδιο Αστικοποίηση̋.

Με τη συµµετοχή 56 εκπροσώπων πόλεων από
την Αγγλία, Γαλλία, Φιλανδία, Ουγγαρία, Ισπανία,
Ολλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτο και την Κίνα,
παρουσιάστηκαν ορθέ̋ πρακτικέ̋ των αρµοδίων
ΟΤΑ, όπω̋ η δηµιουργία ενό̋ ολοκληρωµένου
δικτύου µέσων µαζική̋ µεταφορά̋ που θα
εξυπηρετεί ολόκληρη την περιοχή του Παρισιού
από τη γαλλική πόλη Senart˙ η αναζωογόνηση
των ολλανδικών προαστίων µε την παροχή
µεγαλύτερη̋ ασφάλεια̋ στου̋ πολίτε̋ και τι̋
αλλαγέ̋ στι̋ υποδοµέ̋ του̋ για την προστασία
του περιβάλλοντο̋˙ η παρουσίαση τη̋

Σηµαντική, τέλο̋, ήταν και η παρέµβαση του
∆ηµάρχου Αγίου Στεφάνου κ. Παναγιώτη Βορριά
που, εκτό̋ από την παρουσίαση των γνωστών
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ελληνικέ̋
πόλει̋, έκανε µια συνοπτική αναφορά στο νέο
διοικητικό µοντέλο αυτοδιοίκηση̋, το πρόγραµµα
«Καλλικράτη̋». Παράλληλα µε τι̋ εργασίε̋ του
συνεδρίου, οι συµµετέχοντε̋ παρακολούθησαν
ειδική εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων
στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αγ. Στεφάνου
µέσα από εικόνε̋ και µουσικέ̋ από τον Πόντο και
την Ελλάδα.

φινλανδική̋ πόλη̋ Vantaa, η οποία ανακηρύχθηκε
ω̋ η πρωτεύουσα τη̋ παγκόσµια̋ σχεδίαση̋ για

Πληροφορίε̋:

το έτο̋ 2012, καινοτοµώντα̋ στην αρχιτεκτονική,

∆ήµο̋ Αγ. Στεφάνου (υπόψη κα ∆ήµητρα

στην τέχνη και στο σχέδιο˙ και ο ρόλο̋ των

Γιδαράκου, Γραφείο Οργανωτική̋ Ανάπτυξη̋ και

τοπικών επιχειρήσεων και βιοµηχανιών στην

Ευρωπἀκών Προγραµµάτων, e-mail:

ανάπτυξη των αγγλικών πόλεων.

gidarakou@agstefanos.gr).
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3. ∆ήµο̋ Αθηναίων

∆ήµου Αθηναίων (ΑΕ∆Α) διοργάνωσε την Τρίτη 5

«Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋ –

Οκτωβρίου τ.ε. συνέδριο µε θέµα "Οι πόλει̋ του

Ολοκληρωµένη Αστική Ανάπτυξη,
Ανάπτυξη,
∆ιακυβέρνηση και Χρηµατοδότηση»
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα CREPUDCREPUD-MED)
MED)

µέλλοντο̋ - Ολοκληρωµένη Αστική Ανάπτυξη,
∆ιακυβέρνηση και Χρηµατοδότηση", µε τη
συµµετοχή εκπροσώπων των εταίρων του
προγράµµατο̋, διακεκριµένων ακαδηµἀκών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και στελεχών

Το Πρόγραµµα CREPUD-MED (Περιφερειακή

τη̋ ελληνική̋ δηµόσια̋ διοίκηση̋ και τη̋

Συνεργασία για ένα Βιώσιµο Αστικό Σχεδιασµό)

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋.

διερευνά στρατηγικέ̋ αειφόρου ανάπτυξη̋ και
χωροταξικού σχεδιασµού µέσω τη̋ συνεργασία̋
ανάµεσα σε τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋
από τη Γαλλία (Περιφέρεια Άλπεων Κυανή̋
Ακτή̋), την Ελλάδα (∆ήµο̋ Αθηναίων), την
Ισπανία (Βαρκελώνη) και την Ιταλία (Επαρχία τη̋
Μπολώνια). Με διάρκεια τριετή (3/200912/2011), το πρόγραµµα αποσκοπεί στον
καθορισµό µια̋ ενιαία̋ µεθοδολογία̋
πολεοδοµικού σχεδιασµού που θα ενσωµατώνει

Με βάση τη διεθνή εµπειρία, όπω̋ το νέο

πολιτικέ̋ αντιµετώπιση̋ των παρενεργειών που

µητροπολιτικό σύστηµα µεταφορών και τα

προκύπτουν από την επέκταση των πόλεων

εργαλεία εδαφική̋ συνοχή̋ τη̋ Μπολώνια

(«πόλει̋ παντού»), όπω̋ περιβαλλοντικά

(διαδηµοτικοί σύνδεσµοι, εδαφικά σύµφωνα), το

ζητήµατα, προσβασιµότητα µε χρήση µέσων

σιδηροδροµικό δίκτυο τη̋ Καταλονία̋, τι̋

µαζική̋ µεταφορά̋, ανεργία και χωρική

συνεργασίε̋ µικρή̋ κλίµακα̋ τη̋ Περιφέρεια̋

ανοµοιογένεια. Μελετώντα̋ τα εθνικά σχέδια

των Άλπεων-Κυανή̋ Ακτή̋, το συνέδριο

χωροταξικού σχεδιασµού και τι̋ διαδικασίε̋ που

διερεύνησε του̋ τρόπου̋ µε του̋ οποίου̋ οι

ακολουθούνται για την υλοποίηση των

ελληνικέ̋ πόλει̋ µπορούν να σχεδιάσουν το

θεσµοθετηµένων παρεµβάσεων, των

µέλλον του̋ και να χρηµατοδοτήσουν τι̋

συµµετεχουσών χωρών, θα επιτευχθεί η επινόηση

στρατηγικέ̋ αναπτυξιακέ̋ παρεµβάσει̋ του̋.

νέων πολιτικών αντιµετώπιση̋ τη̋
αστικοποίηση̋ και τη̋ υποβάθµιση̋ (αισθητική̋,
οικολογική̋, κοινωνική̋) των πυκνοκατοικηµένων
αστικών κέντρων.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, του ανωτέρω
προγράµµατο̋, η Αναπτυξιακή Εταιρεία του

Στι̋ σηµαντικέ̋ συζητήσει̋ του συνεδρίου έγινε
ειδική αναφορά στι̋ αναπτυξιακέ̋ διαστάσει̋
του ‘Προγράµµατο̋ Καλλικράτη’, αλλά και στην
εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µηχανισµού
JESSICA στην Ελλάδα, που θα αποτελέσει βασικό
µηχανισµό χρηµατοδότηση̋ τη̋ βιώσιµη̋
αστική̋ ανάπτυξη̋ και έργων ενεργειακή̋
αποδοτικότητα̋. Η πρώτη προκήρυξη
αναµένεται µέσα στο άµεσο προσεχέ̋ διάστηµα.
Πληροφορίε̋:
Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆ήµου Αθηναίων
Λεωνίδου 16, Αθήνα
Τηλ: 210-5201611
Fax: 210-5222743
E-mail: aeda@aeda.gr
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Εκδηλώσει̋

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιώσιµη

Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά)

Κινητικότητα
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(Μαλαισία, 11-3 ∆εκεµβρίου 2010)
Πόλει̋ και Περιφέρειε̋ τη̋ Μάθηση̋
(Γκαπορόνε(Γκαπορόνε-Μποτσουάνα, 11-3 ∆εκεµβρίου

Το πανεπιστήµιο τεχνολογία̋ τη̋ Μαλαισία̋

2010)

διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα τι̋
τελευταίε̋ εξελίξει̋ στον τοµέα των πράσινων

Τα πανεπιστήµιο τη̋ Μποτσουάνα διοργανώνει το

τεχνολογιών, και ειδικότερα, στο πεδίο των

9ο διεθνέ̋ συνέδριο του Παρατηρητηρίου Pascal µε

µεταφορών.

θέµα τι̋ εταιρικέ̋ σχέσει̋ ανάµεσα στου̋ φορεί̋
τη̋ ακαδηµἀκή̋ κοινότητα̋ και τι̋ τοπικέ̋ και
περιφερειακέ̋ αρχέ̋.

Σκοπό̋ του συνεδρίου είναι η παρουσίαση ιδεών
και µελετών για τη βιώσιµη τεχνολογία, η
δηµιουργία δικτύων και η ανταλλαγή πρακτικών
µεταξύ πανεπιστηµίων, βιοµηχανία̋, εθνικών
και τοπικών αρχών.
Πληροφορίε̋:
http://seminar.spaceutm.edu.my/icsm2010/

Πολυεπίπεδη Ολοκληρωµένη Στρατηγική
Οι έννοιε̋ ‘πόλη τη̋ µάθηση̋’ και ‘περιφέρεια τη̋

Ανάπτυξη̋ των Πόλεων

µάθηση̋’ υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη του

(Λιέγη, 11-2 ∆εκεµβρίου 2010)

ανθρωπίνου δυναµικού διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική

Με τη συµµετοχή δικτύων ευρωπἀκών πόλεων,

συνοχή, την ανάδειξη τη̋ πολιτιστική̋ ταυτότητα̋

και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται

και περιβαλλοντική̋ βιωσιµότητα̋ των περιοχών

στο πλαίσιο τη̋ κοινοτική̋ πρωτοβουλία̋

αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, πόλει̋ και περιφέρειε̋

URBACT, διοργανώνεται, υπό την αιγίδα τη̋

καλούνται να αξιοποιήσουν τη γνώση των
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων για την επίτευξη
κοινών στόχων προ̋ όφελο̋ των τοπικών
κοινωνιών. Το συνέδριο θα εξετάσει αυτή τη σχέση
µεταξύ των υποεθνικών επιπέδων διοίκηση̋ και
των πανεπιστηµίων ω̋ παράγοντα για τη
βιωσιµότητα των περιοχών του̋.
Πληροφορίε̋:
http://obspascal.dsc.rmit.edu.au/node/1057
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Βελγική̋ Προεδρία̋, συνέδριο µε θέµα την

Παγκόσµια Σύνοδο̋ Μητροπολιτικών

υλοποίηση πολυεπίπεδη̋, ολοκληρωµένη̋

Κέντρων

αστική̋ πολιτική̋ µέσω τη̋ Ανοικτή̋ Μεθόδου
Συντονισµού, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών
του θα εξεταστεί και η πρόοδο̋ που έχει
συντελεστεί από την εφαρµογή τη̋ Χάρτα̋ τη̋
Λειψία̋ για τι̋ ευρωπἀκέ̋ βιώσιµε̋ πόλει̋.
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(Σικάγο, 77-8 ∆εκεµβρίου 2010)
Το ίδρυµα Brookings, το LSE και το ίδρυµα Alfred
Herrhausen τη̋ γερµανική̋ εθνική̋ τράπεζα̋
διοργανώνουν στι̋ ΗΠΑ συνέδριο µε θέµα την

Πληροφορίε̋:
http://www.eutrio.be/multihttp://www.eutrio.be/multi-levellevel-conference
conferenceferenceintegratedintegrated-developmentdevelopment-towns

Συνέδριο τη̋ Ευρωπἀκή̋ Πρωτοβουλία̋
CONCERTO
(Βρυξέλλε̋, 66-7 ∆εκεµβρίου 2010)
Η πρωτοβουλία CONCERTO τη̋ Γ∆ Ενέργεια̋ και
Μεταφορών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, η οποία
χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του 7ου
Προγράµµατο̋-Πλαισίου, αποτελεί αρωγό των
τοπικών αρχών, σε συγκεκριµένε̋ γεωγραφικέ̋
περιοχέ̋ και ζώνε̋ τη̋ ΕΕ, κατά την εκπόνηση
στρατηγικών και δράσεων ενεργειακή̋
αποδοτικότητα̋.
εξέταση του µεταβαλλόµενου οικονοµικού
τοπίου των πόλεων σε διεθνέ̋ επίπεδο και του
τρόπου αξιοποίηση̋ από τα αστικά κέντρα του
δυναµικού τη̋ πράσινη̋ οικονοµία̋ για τη
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόληση̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.urbanhttp://www.urban-age.net/conferences/chicago/

Η Σηµασία τη̋ Παγκόσµια̋ Πολιτιστική̋
Κληρονοµιά̋: ∆ιαχείριση και
Επιπτώσει̋
Για την καλύτερη διάχυση των αποτελεσµάτων

(Φάλουν
(Φάλουν-Σουηδία, 88-10 ∆εκεµβρίου

τη̋ εν λόγω πρωτοβουλία̋, διοργανώνεται

2010)

συνέδριο όπου θα παρουσιαστούν σχετικέ̋
δράσει̋ από 58 ευρωπἀκέ̋ πόλει̋.

Με τη συµµετοχή ερευνητών και εκπροσώπων
εθνικών και τοπικών αρχών διεξάγεται το

Πληροφορίε̋:
http://concertoplus.eu/cms/FORUM/

πρώτο διεθνέ̋ συνέδριο τη̋ ερευνητική̋ οµάδα̋
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Μεταφορέ̋ και Αστική Βιωσιµότητα
(Χονγκ Κονγκ, 1111-14 ∆εκεµβρίου 2010)
Η Εταιρία για τι̋ Σπουδέ̋ Μεταφορών και η
Πολυτεχνική Σχολή του Χονγκ Κονγκ
διοργανώνουν από κοινού διεθνέ̋ συνέδριο µε
βασικό θέµα τη διαχείριση των σύγχρονων
συστηµάτων µεταφορών και τι̋ επιπτώσει̋
του̋.
‘Παγκόσµιε̋ Πολιτιστικέ̋ Κληρονοµιέ̋’ του
Πανεπιστηµίου Νταλάρνα τη̋ Σουηδία̋ µε σκοπό να
εκτιµήσει τι̋ επιπτώσει̋ σε τοπικό επίπεδο από
την αναγνώριση µια̋ περιοχή̋ ω̋ µνηµείου
παγκόσµια̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.du.se/en/Research/Forskningsomraden/T
hehe-WorldWorld-HeritagesHeritages-GlobalGlobal-DiscourseDiscourse-andand-Local
LocalalImplementationsImplementations-/

Απονοµή Βραβείου Μπιλµπάο για έναν
Πολιτισµό Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
(Μπιλµπάο, 10 ∆εκεµβρίου 2010)

Πληροφορίε̋:
http://home.netvigator.com/~hksts/conf.htm

Το Βραβείο Μπιλµπάο τη̋ UNESCO για την
προώθηση ενό̋ Πολιτισµού Ανθρωπίνων

∆ιεθνέ̋ Φόρουµ για το Αστικό

∆ικαιωµάτων ανταµείβει σχετικέ̋ δράσει̋

Περιβάλλον

οργανισµών, ιδρυµάτων και φυσικών προσώπων σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

(XiamenXiamen-Κίνα, 1111-13 ∆εκεµβρίου 2010)
Το διεθνέ̋ φόρουµ για τι̋ Πόλει̋ και το
Περιβάλλον διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια
από την πόλη τη̋ Xiamen µε σκοπό την
ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και
πρωτοβουλιών στον τοµέα τη̋ βιώσιµη̋
ανάπτυξη̋ στα αστικά κέντρα. Η φετινή

Το βραβείο θεσµοθετήθηκε το 2008 χάριν τη̋
γενναία̋ συνδροµή̋ και πρωτοβουλία̋ τη̋
ισπανική̋ πόλη̋ του Μπιλµπάο να φιλοξενήσει το
θεσµό.
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.ifhp2010
ifhp2010portoalegre
2010portoalegre.
portoalegre.com.
com.br/
br/
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διοργάνωση θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον τη̋
στι̋ εξελίξει̋ στι̋ επιστήµε̋ του αστικού
περιβάλλοντο̋, στην ανάπτυξη τεχνολογιών
αστικού περιβάλλοντο̋, καθώ̋ και στο βιώσιµο
πολεοδοµικό σχεδιασµό και τη διαχείριση.
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.xiamenforum.
xiamenforum.org/
org/forum2/
forum2/Default
2/Default_
Default_en.
en.as
px

Βιώσιµη
Βιώσιµη ∆ιαχείριση των Υδάτων για τι̋
Πόλει̋ του Μέλλοντο̋
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Βιώσιµη Αστικοποίηση
(Χονγκ Κονγκ, 1515-17 ∆εκεµβρίου 2010)
Τα προγράµµατα µαζική̋ αστικοποίηση̋
βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλέ̋ χώρε̋
παγκοσµίω̋, πολλέ̋ φορέ̋, σε περιφέρειε̋
που διαθέτουν πενιχρού̋ πόρου̋,
δηµιουργώντα̋ ασφυκτικέ̋ πιέσει̋ για
αποτελεσµατικέ̋ υποδοµέ̋ υπηρεσιών (π.χ.
µεταφορέ̋, στέγαση, καθαρό περιβάλλον,
επαρκή συστήµατα υγειονοµική̋ φροντίδα̋).

(Σαραγόσα, 1313-17 ∆εκεµβρίου 2010)
Το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για την
Υποστήριξη τη̋ ∆ιεθνού̋ ∆εκαετία̋ για τη ∆ράση
‘Νερό για τη Ζωή, 2005-2015’, η πόλη τη̋
Σαραγόσα̋ και η ευρωπἀκή κοινοπραξία του
ερευνητικού προγράµµατο̋ SWITCH (∆ιαχείριση
Υδάτων για την Πόλη του Μέλλοντο̋)
διοργανώνουν συνέδριο µε τη συµµετοχή ειδικών,
στελεχών των ΟΤΑ και εκπροσώπων κοινωνικών
φορέων µε σκοπό να συζητήσουν το ζήτηµα τη̋

Αυτέ̋ οι προκλήσει̋ προσλαµβάνουν
µεγαλύτερε̋ διαστάσει̋ λόγω τη̋ κλιµατική̋
αλλαγή̋ και των περιορισµένων ενεργειακών
και υδάτινων πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Πολυτεχνική Σχολή του Χονγκ Κονγκ θα
διοργανώσει το πρώτο διεθνέ̋ συνέδριο για τη
βιώσιµη̋, αποδοτική̋ διαχείριση̋ των υδάτινων

βιώσιµη αστικοποίηση, παρέχοντα̋, µε αυτόν

πόρων, και εν προκειµένω, τι̋ ολιστικέ̋

τον τρόπο, ένα φόρουµ για τη διεθνή

προσεγγίσει̋, τι̋ µεθόδου̋, τι̋ αναγκαίε̋

επιστηµονική κοινότητα, και όχι µόνον, µε

δεξιότητε̋ που είναι αναγκαίε̋ για τη σύναψη

σκοπό να αναζητηθούν αποτελεσµατικέ̋

επιτυχών συνεργασιών και τη διαµόρφωση ενό̋

λύσει̋ για µια βιώσιµη διαδικασία

συλλογικού οράµατο̋ και προγράµµατο̋ δράση̋

αστικοποίηση̋ και διαχείριση των

προ̋ αυτό το σκοπό.

αστικοποιηµένων περιοχών.
Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://www.switchurbanwater.eu/news_fevents.php

http://
http://www
://www.
www.polyu.
polyu.edu.
edu.hk/
hk/fclu/
fclu/ICSU2010/
ICSU2010/iframe
2010/iframe_
iframe_
aim.
aim.html
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Ευρωπἀκά Θέµατα
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έννοια̋ τη̋ καινοτοµία̋, δεν περιλαµβάνονται
µόνον οι τεχνολογικέ̋ εφαρµογέ̋, αλλά και

«Ένωση Καινοτοµία̋»: Μετατροπή των

µοντέλα επιχειρήσεων, οργάνωση δηµοσίων
υπηρεσιών και διαχείριση τη̋ ταυτότητα̋ µια̋

Ιδεών σε θέσει̋ εργασία̋, οικολογική

πόλη̋ που συνιστούν προστιθέµενη αξία για

οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική

του̋ χρήστε̋ αυτών.

πρόοδο

Σε πρόσφατη (6 Οκτωβρίου τ.ε.) Ανακοίνωση τη̋
Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ «Εµβληµατική
Πρωτοβουλία τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020: Ένωση
Καινοτοµία̋» εκτίθεται για πρώτη φορά σε
ευρωπἀκό επίπεδο µια στρατηγική προσέγγιση
τη̋ καινοτοµία̋. Η καινοτοµία περιγράφεται
στην ανωτέρω Ανακοίνωση ω̋ η αλλαγή που
επιταχύνει και βελτιώνει τον τρόπο µε τον οποίο
αντιλαµβανόµαστε, δηµιουργούµε, παράγουµε
και έχουµε πρόσβαση σε νέα πρὀόντα και
υπηρεσίε̋˙ αλλαγή που δηµιουργεί
περισσότερε̋ θέσει̋ απασχόληση̋, βελτιώνει το
επίπεδο διαβίωση̋ των πολιτών και δηµιουργεί
πιο πράσινε̋ και καλύτερε̋ κοινωνίε̋. Με την
Ένωση Καινοτοµία̋, οι προσπάθειε̋ τη̋
Ευρώπη̋ και η συνεργασία µε τρίτε̋ χώρε̋ θα
εστιαστούν σε προκλήσει̋ όπω̋ η κλιµατική
αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασµού µε ενέργεια
και τρόφιµα, η υγεία και η δηµογραφική
γήρανση. Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ διευρυµένη̋

Σε αυτόν τον κύκλο καινοτοµία̋ συµµετέχουν
όλοι οι φορεί̋ από όλε̋ τι̋ περιφέρειε̋ τη̋ ΕΕ.
Η παρέµβαση του δηµόσιου τοµέα θα
χρησιµοποιηθεί για την τόνωση του ιδιωτικού
τοµέα και την άρση σηµείων συµφόρηση̋ που
ανακόπτουν την προώθηση των ιδεών στην
αγορά. Μεταξύ των ανασχετικών αυτών
παραγόντων συγκαταλέγονται η έλλειψη
χρηµατοδότηση̋, ο κατακερµατισµό̋ των
ερευνητικών συστηµάτων και τη̋ αγορά̋, ο
χαµηλό̋ βαθµό̋ χρησιµοποίηση̋ των δηµοσίων
συµβάσεων προ̋ όφελο̋ τη̋ καινοτοµία̋ και ο
αργό̋ ρυθµό̋ θέσπιση̋ προτύπων.
Μεταξύ των βασικών στόχων τη̋ στρατηγική̋
καινοτοµία̋ είναι η δηµιουργία ευρωπἀκών
συµπράξεων καινοτοµία̋ σε διάφορα πεδία,
όπω̋ οι «έξυπνε̋ πόλει̋», η κινητικότητα, η
αποδοτική χρήση του νερού, η αειφορική και
παραγωγική γεωργία. Εν προκειµένω, τα δέκα
βασικά σηµεία τη̋ Ένωση̋ Καινοτοµία̋ είναι
τα εξή̋:
-

∆ηµιουργία ευρωπἀκών συµπράξεων
καινοτοµία̋.

-

Συγκέντρωση 25 δεικτών καινοτοµία̋

-

Λήψη µέτρων για τη βελτίωση τη̋
πρόσβαση̋ στη χρηµατοδότηση.

-

Εντατικοποίηση υφιστάµενων ερευνητικών
πρωτοβουλιών.

∆
∆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

-

17

Σύσταση Ευρωπἀκού Συµβουλίου
Πρωτοπορία̋ Σχεδιασµού και Ευρωπἀκού
Σήµατο̋ Αριστεία̋ Σχεδιασµού.

-

∆ροµολόγηση µεγάλου ερευνητικού
προγράµµατο̋ µε αντικείµενο την
καινοτοµία στο δηµόσιο τοµέα και την
κοινωνική καινοτοµία.

-

Πρόβλεψη των εθνικών κυβερνήσεων για
ιδιαίτερου̋ πρὁπολογισµού̋ για δηµόσιε̋
συµβάσει̋ προµήθεια̋ καινοτόµων
πρὀόντων και υπηρεσιών.

-

Υποβολή νοµοθετική̋ πρόταση̋ για την
επιτάχυνση και τον εκσυγχρονισµό τη̋
θέσπιση̋ προτύπων.

-

Εκσυγχρονισµό̋ του καθεστώτο̋

Το σχέδιο δράση̋ περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων,

διανοητική̋ ιδιοκτησία̋ στην Ευρώπη.

έναν αριθµό πρωτοβουλιών µε τη συµµετοχή των

Επανεξέταση των πλαισίων διαρθρωτική̋

τοπικών και περιφερειακών αρχών:

χρηµατοδότηση̋ και κρατικών ενισχύσεων

- Ενθάρρυνση των περιφερειακών και τοπικών

µε σκοπό την τόνωση τη̋ καινοτοµία̋.

αρχών να προωθήσουν επενδύσει̋ και να
µειώσουν το κόστο̋ τη̋ ευρυζωνικότητα̋. Αυτό

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/research/innovationhttp://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/innovationunion/pdf/innovation-unionunioncommunication_en.pdf#view=fit&pagemode=none

θα µειώσει κατά 80% τη δαπάνη ανάπτυξη̋
νέων υποδοµών.
- Καλύτερη αξιοποίηση των πόρων των
διαρθρωτικών ταµείων.
- Εκπόνηση σχεδίων από την Ευρωπἀκή
Επιτροπή και την Ευρωπἀκή Τράπεζα

Νέο Σχέδιο ∆ράση̋ για τα ∆ίκτυα

Επενδύσεων για την ενεργοποίηση

Ευρυζωνικότητα̋

χρηµατοπιστωτικών µέσων που αφορούν την
ευρυζωνικότητα..

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή ενέκρινε στι̋ 30
Σεπτεµβρίου τ.ε. συµπληρωµατικά µέτρα µε τα
οποία διευκολύνεται η επέκταση και αφοµοίωση
ταχεία̋ και υπερταχεία̋ δικτύων
ευρυζωνικότητα̋ στην ΕΕ µέσα από ιδιωτικέ̋
και δηµόσιε̋ επενδύσει̋. Τα µέτρα τη̋
Επιτροπή̋ αποβλέπουν στην ενθάρρυνση
περισσότερων δηµόσιων και ιδιωτικών
επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα
ευρυζωνικά δίκτυα, που µε τη σειρά του̋ θα
αποφέρουν αύξηση τη̋ ζήτηση̋ υπηρεσιών που
διανέµονται µέσω ευρυζωνικών δικτύων και,
τοιουτοτρόπω̋, θα προκαλέσουν έναν ενάρετο
κύκλο οικονοµική̋ ανάπτυξη̋ στην Ευρωπἀκή
Ένωση.

- Πρόταση τη̋ Επιτροπή̋ για απόφαση του
Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε θέσπιση πενταετού̋ προγράµµατο̋
πολιτική̋ για προώθηση αποδοτική̋
διαχείριση̋ του ραδιοφάσµατο̋ και, ειδικότερα,
για την εξασφάλιση τη̋ διάθεση̋, από το 2013,
επαρκού̋ εύρου̋ ραδιοφάσµατο̋ για
ασύρµατε̋ ευρυζωνικέ̋ υπηρεσίε̋ (που θα
συµβάλουν σηµαντικά στην επέκταση των
ευρυζωνικών συνδέσεων στι̋ απόκεντρε̋
περιοχέ̋ και θα καταστήσουν τι̋ καινοτόµε̋
υπηρεσίε̋ διαθέσιµε̋ σε ολόκληρη την Ευρώπη)
Πληροφορίε̋:
http://
http://ec
://ec.
ec.europa.
europa.eu/
eu/information_
information_society/
society/newsroom
/cf/
cf/itemdetail.
itemdetail.cfm?
cfm?item_
item_id=6070
id=6070
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Ο ρόλο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Πολιτική̋

Πράγµατι, η περιφερειακή πολιτική αποτελεί

στο πλαίσιο τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020

βασικό µέσο µετατροπή̋ των προτεραιοτήτων

Υπογραµµίζοντα̋ το ρόλο τη̋ περιφερειακή̋
πολιτική̋ για την αξιοποίηση του αναπτυξιακού
δυναµικού τη̋ ΕΕ µέσω του Ευρωπἀκού Ταµείου
Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΤΠΑ), η Ευρωπἀκή
Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση µε τίτλο «Η
περιφερειακή πολιτική συµβάλλει στην έξυπνη
ανάπτυξη στο πλαίσιο τη̋ Ευρώπη̋ 2020».
∆εδοµένου ότι οι Περιφέρειε̋ διαδραµατίζουν
κεντρικό ρόλο, ω̋ ο κύριο̋ θεσµικό̋ εταίρο̋ για
τα πανεπιστήµια, άλλα και τα ερευνητικά και
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τι̋ ΜΜΕ, που είναι
βασικοί παράγοντε̋ στη διαδικασία καινοτοµία̋,
η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει το ρόλο τη̋
περιφερειακή̋ πολιτική̋ στην εφαρµογή τη̋
στρατηγική̋ «Ευρώπη 2020», στον τοµέα τη̋
έξυπνη̋ ανάπτυξη̋ και ιδίω̋ τη̋ εµβληµατική̋
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τη̋ Ένωση̋ Καινοτοµία̋ σε πρακτική επιτόπια
δράση. Το επιτυγχάνει δηµιουργώντα̋ ευνὀκέ̋
συνθήκε̋ για την καινοτοµία, την εκπαίδευση και
την έρευνα, ενθαρρύνοντα̋ έτσι την Ε&Α και τι̋
επενδύσει̋ µε ένταση γνώσεων, καθώ̋ και τι̋
δραστηριότητε̋ µε µεγαλύτερη προστιθέµενη
αξία. Έτσι, µπορεί να βοηθήσει στην
υλοποίηση τη̋ πολύ µεγάλη̋ πρόκληση̋, για τα
κράτη µέλη και τι̋ περιφέρειε̋, τη̋ αύξηση̋
τη̋ δυνατότητα̋ για καινοτοµία και τη̋ Ε&Α στι̋
επιχειρήσει̋ και τη̋ ενίσχυση̋ των δεσµών του̋
µε τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα.
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi
c/official/communic/smart_growth/comm2010_553
c/official/communic/smart_growth/comm2010_553
_el.pdf

πρωτοβουλία̋ «Ένωση Καινοτοµία̋».

Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική
Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ µετά το 2013
Η πολιτική συνοχή̋ πρέπει να χρηµατοδοτηθεί
επαρκώ̋ και να καταστεί περισσότερο ευέλικτη,
αντικατοπτρίζοντα̋ τι̋ διαφορέ̋ µεταξύ των
περιφερειών. Αυτό αναφέρεται στα δύο
ψηφίσµατα που υιοθέτησε το Ευρωπἀκό
Κοινοβούλιο στι̋ 7 Οκτωβρίου τ.ε. για τι̋
προτεραιότητε̋ τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ µετά το
2013. Οι ευρωβουλευτέ̋ θεωρούν ότι η παρούσα
διάρθρωση τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋, η οποία
επιτρέπει τη διάθεση πόρων µε βάση του̋ τρει̋
στόχου̋: "Σύγκλιση", "Περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση" και
Όπω̋ έχει υπογραµµιστεί από το Ευρωπἀκό
Συµβούλιο τη̋ 17η̋ Ιουνίου τ.ε., η περιφερειακή
πολιτική µπορεί να ξεκλειδώσει το αναπτυξιακό
δυναµικό τη̋ ΕΕ, προάγοντα̋ την καινοτοµία σε
όλε̋ τι̋ περιφέρειε̋, διασφαλίζοντα̋,
παράλληλα, τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ τη̋
ενωσιακή̋, τη̋ εθνική̋ και τη̋ περιφερειακή̋
στήριξη̋ για την καινοτοµία, την Ε&Α, την
επιχειρηµατικότητα και τι̋ ΤΠΕ.

"Εδαφική συνεργασία", πρέπει να παραµείνει ω̋
έχει, και η συνεργασία µεταξύ των περιφερειών
πρέπει να ενισχυθεί. Το Ακαθάριστο Εγχώριο
Πρὀόν πρέπει να παραµένει το βασικό κριτήριο
επιλεξιµότητα̋ για τη χορήγηση βοήθεια̋
περιφερειακή̋ πολιτική̋, ενώ θα µπορούσαν να
προστεθούν και άλλοι δείκτε̋, αφήνοντα̋
περιθώριο στι̋ εθνικέ̋ αρχέ̋ να εφαρµόζουν και
άλλα κριτήρια µε βάση τα χαρακτηριστικά των
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Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και Πολιτική
Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ στο πλαίσιο τη̋
Στρατηγική̋ ΕΕ2020
Η πολιτική συνοχή̋ τη̋ ΕΕ θα διαδραµατίσει
καίριο ρόλο στην υλοποίηση των στόχων τη̋
στρατηγική̋ Ευρώπη 2020, αλλά κύριο µέληµά
τη̋ παραµένει η µείωση των ανισοτήτων σε
επίπεδο ευηµερία̋ µεταξύ των περιφερειών.
Χάρη στη συµµετοχή όλων των επιπέδων
διακυβέρνηση̋, η πολιτική συνοχή̋ αποτελεί
παράδειγµα για τα Εδαφικά Σύµφωνα που
αποσκοπούν στην υλοποίηση τη̋ στρατηγική̋
Ευρώπη 2020, σύµφωνα µε γνωµοδότηση που
περιφερειών. Η µελλοντική πολιτική θα πρέπει να

υιοθετήθηκε στη σύνοδο τη̋ Ολοµέλεια̋ τη̋

είναι ευέλικτη ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί

Επιτροπή̋ των Περιφερειών (ΕτΠ) στι̋ 5

στι̋ ανάγκε̋ των διαφόρων περιοχών, και

Οκτωβρίου τ.ε. Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση, η

επίση̋, να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στι̋

πολιτική συνοχή̋ και η νέα στρατηγική έχουν µια

πόλει̋, όπω̋ αναφέρει το ψήφισµα. Γι' αυτό το

σχέση «αλληλεξάρτηση̋», όµω̋ η πολιτική

λόγο, οι ευρωβουλευτέ̋ προτείνουν να διατεθούν

συνοχή̋ παραµένει ξεχωριστή πολιτική µε

χρηµατοδοτικοί πόροι για επενδύσει̋ σε αστικά

στόχου̋ που ορίζονται από τη Συνθήκη τη̋ ΕΕ.

και υπο-αστικά έργα και να µελετηθεί η
εφαρµογή του κατάλληλου µέσου
χρηµατοδότηση̋. Στο ψήφισµα γίνεται, ακόµα,
έκκληση για εναρµόνιση των διαδικασιών ώστε
να καταστεί η πολιτική για τη συνοχή πιο φιλική
προ̋ το χρήστη. Οι ευρωβουλευτέ̋ ζητούν να
προσανατολιστεί η πολιτική για τη συνοχή
περισσότερο στο αποτέλεσµα, επιτυγχάνοντα̋
έτσι καλύτερη ισορροπία µεταξύ τη̋ απόδοση̋
στην εκτέλεση των σχεδίων και του ελέγχου τη̋
χρήση̋ των οικονοµικών πόρων.
Τα δύο ψηφίσµατα υιοθετήθηκαν ενόψει τη̋
έκθεση̋ τη̋ Επιτροπή̋ για τη συνοχή, η οποία θα

Τα µέλη τη̋ ΕτΠ τονίζουν επίση̋ ότι οι

παρουσιάσει µία πρώτη εικόνα για τι̋

πρωτοβουλίε̋ τη̋ στρατηγική̋ Ευρώπη 2020 δεν

προοπτικέ̋ τη̋ πολιτική̋ στο µέλλον. Το σχέδιο

πρέπει να συντείνουν στην αύξηση τη̋

νοµοθετική̋ πρόταση̋ αναµένεται στα µέσα του

γραφειοκρατία̋ για τι̋ τοπικέ̋ και

2011. Τα ψηφίσµατα συνεισφέρουν, επίση̋, στην

περιφερειακέ̋ αρχέ̋. Η εισαγωγή νέων

τρέχουσα συζήτηση για την αναθεώρηση του

υποχρεώσεων αναφορά̋, η µετακίνηση

µακροπρόθεσµου πρὁπολογισµού τη̋ ΕΕ.

κονδυλίων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία σε νέα
ειδικά τοµεακά ταµεία ή η αποσύνδεση του

Πληροφορίε̋:

Ευρωπἀκού Κοινωνικού Ταµείου από το πλαίσιο

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

τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ θα σήµαιναν ακριβώ̋

bRef=bRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7//EP//NONSGML+MOTION+B7-201020100539+0+DOC+PDF+V0//EL
0539+0+DOC+PDF+V0//EL

αυτό και ω̋ εκ τούτου απορρίπτονται από την
ΕτΠ.
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Σύµφωνα µε τον κ. Michael Schneider (DE/EPP),

θέσπιση Εδαφικών Συµφώνων µεταξύ των

Υφυπουργό ευρωπἀκών υποθέσεων τη̋

εθνικών κυβερνήσεων και των τοπικών και

Σαξονία̋-Άνχαλτ και εισηγητή τη̋

περιφερειακών αρχών.

γνωµοδότηση̋, είναι ευρέω̋ αποδεκτό ότι η
αποτυχία τη̋ στρατηγική̋ τη̋ Λισσαβώνα̋
οφείλεται εν µέρει στην ανεπαρκή συµµετοχή του
τοπικού και περιφερειακού επιπέδου. Για το λόγο

Πληροφορίε̋:
https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx
?pmi=ha5jDW%2bOWSEM189VyiDlS0wlTNA66XSodL
xAYnYqvwQ%3d

αυτό, κατά την κατάρτιση των εθνικών
προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων σχετικά µε τη
στρατηγική Ευρώπη 2020, οι εθνικέ̋ κυβερνήσει̋
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Περιφέρειε̋ και ∆ήµοι βασικοί άξονε̋

καλούνται να συνεργαστούν µε τι̋ τοπικέ̋ και

του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ τη̋ χώρα̋ του̋ και να

Ευρώπη

εξασφαλίσουν ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση̋
συµµετέχουν στα στάδια ανάπτυξη̋ και

Η µεγιστοποίηση των οικονοµικών και κοινωνικών

υλοποίηση̋. Η πολιτική συνοχή̋, µε τη

ωφελειών που προκύπτουν από την τεχνολογία

διατοµεακή προσέγγισή τη̋ και το σύστηµα

των πληροφοριών αποτελεί το αντικείµενο του

πολυεπίπεδη̋ διακυβέρνηση̋, θα µπορούσε

ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη,

εποµένω̋ να συµβάλει σηµαντικά στην επίτευξη

σύµφωνα µε τη σχετική γνωµοδότηση που

των στόχων τη̋ στρατηγική̋ Ευρώπη 2020.

υιοθέτησε στι̋ 6 Οκτωβρίου τ.ε. η Ολοµέλεια τη̋
Επιτροπή̋ των Περιφερειών. Μάλιστα, µε
δεδοµένο ότι οι τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋
συγκαταλέγονται µεταξύ των κύριων
παραληπτών των συστάσεων του θεµατολογίου,
στη γνωµοδότηση τονίζεται ότι θα πρέπει να
συµµετέχουν συστηµατικά οι Περιφέρειε̋ και οι
∆ήµοι στη σύλληψη, την εφαρµογή και τη
διακυβέρνηση όσον αφορά τα µέτρα που
σχεδιάζονται για την υλοποίηση του ψηφιακού
θεµατολογίου για την Ευρώπη (ιδίω̋ αναφορικά
µε του̋ τοµεί̋ δράση̋ «∆ιαλειτουργικότητα και

Η Στρατηγική πρέπει να υλοποιηθεί σε κάθε

Πρότυπα», την ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση

περιφέρεια και δήµο µε συγκεκριµένα µέτρα και

στο διαδίκτυο, την προώθηση του ψηφιακού

κοινή ευθύνη µεταξύ του εθνικού επιπέδου, από
τη µια πλευρά, και του τοπικού και
περιφερειακού επιπέδου, από την άλλη. Για τη
διευκόλυνση των απαιτούµενων συνεργειών και
συστηµικών δράσεων για µια έξυπνη, βιώσιµη και
χωρί̋ αποκλεισµού̋ ανάπτυξη, και λαµβάνοντα̋
υπόψη τη Λευκή Βίβλο για την πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση, η Επιτροπή των Περιφερειών
συµφώνησε για τη διενέργεια πανευρωπἀκή̋
εκστρατεία̋ υπέρ των Εδαφικών Συµφώνων κατά
τη συνεδρίαση του Προεδρείου τη̋. Η ΕτΠ καλεί τα
ευρωπἀκά θεσµικά όργανα να στηρίξουν από
κοινού τη διαδικασία και να προάγουν τη
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γραµµατισµού, των δεξιοτήτων και τη̋ ένταξη̋,

Πλατφόρµα κοινωνική̋ δικτύωση̋ για τι̋

και τα οφέλη των ΤΠΕ για την κοινωνία τη̋ ΕΕ, για

Περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋

παράδειγµα, σε σχέση µε τι̋ υπηρεσίε̋
ηλεκτρονική̋ διακυβέρνηση̋, την αλλαγή του
κλίµατο̋ και τα ευφυή µεταφορικά συστήµατα
κλπ.). Άλλωστε, οι προτεραιότητε̋ του ψηφιακού
θεµατολογίου για την Ευρώπη σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο είναι προαπαιτούµενα για
την ποιότητα ζωή̋ και για την κοινωνική και
οικονοµική δραστηριότητα των πολιτών και θα
προωθήσουν αποτελεσµατικότερε̋ και
εξατοµικευµένε̋ δηµόσιε̋ υπηρεσίε̋ καθώ̋ και
τοπικέ̋ επιχειρήσει̋.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωση̋ στο πλαίσιο των
Ηµερών Ελεύθερη̋ Προσέλευση̋ 2010 (Open Days
2010), η Γενική ∆ιεύθυνση για την Περιφερειακή
Πολιτική τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ σύστησε την
επαγγελµατική πλατφόρµα κοινωνική̋ δικτύωση̋

RegioNetwork 2020 για τι̋ περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋
µε σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών µεταξύ των περιφερειακών αρχών και των
κοινοτικών οργάνων.

Εν προκειµένω, οι τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋
αρχέ̋, επισηµαίνεται, «θα πρέπει να
συµπεριληφθούν και να συµµετάσχουν ενεργά σε
ευρεία συνεργασία µε στόχο τη βελτίωση τη̋
διαλειτουργικότητα̋ στη δηµόσια διοίκηση και την
αποτελεσµατικότητα στην παροχή δηµόσιων
υπηρεσιών».Το ψηφιακό θεµατολόγιο για την
Ευρώπη διαθέτει τεράστιε̋ δυνατότητε̋

Πράγµατι, η Ευρωπἀκή Επιτροπή αποβλέπει στην

λειτουργία̋ ω̋ κίνητρο για τι̋ περιφέρειε̋ και

εµπλοκή των τοπικών και περιφερειακών φορέων

του̋ δήµου̋, ώστε να µεταρρυθµίσουν τι̋

κατά τη διαδικασία τη̋ σύνταξη̋, ανάπτυξη̋ και

διαδικασίε̋ παροχή̋ υπηρεσιών και παραγωγή̋

υλοποίηση̋ των επιµέρου̋ δράσεων τη̋ Στρατηγική̋

του̋ στο πλαίσιο τη̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋.

ΕΕ2020. Η διαδικτυακή πύλη του RegioNetwork 2020

Στη γνωµοδότηση προτείνεται η ΕΕ να υιοθετήσει

είναι ανοιχτή σε όλου̋ του̋ χρήστε̋ για να

νέα προσέγγιση που να βασίζεται στην ιδέα ότι

δηµιουργήσουν θεµατικέ̋ οµάδε̋, να παρουσιάσουν

ορισµένε̋ τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋

τι̋ περιφέρειέ̋ του̋ και να παρακολουθήσουν τι̋

µπορούν να είναι πρωτοπόροι, ερευνητέ̋,

δραστηριότητέ̋ τη̋ στο πεδίο τη̋ περιφερειακή̋

πειραµατιστέ̋ και να λαµβάνουν αποφάσει̋ για

πολιτική̋. Στην πλειονότητά του̋ τα κείµενα που

την ανάπτυξη νέων λύσεων για το µέλλον και

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα είναι στην αγγλική

προ̋ όφελο̋ όλων.

γλώσσα, αλλά οι χρήστε̋ µπορούν να λάβουν
έγγραφα και στι̋ άλλε̋ επίσηµε̋ γλώσσε̋ τη̋ Ε.Ε.

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
pmi=ha5jDW%2bOWSEM189VyiDlS0wlTNA66XSodLxA
https://webgate.ec.europa.eu/regionetwork2020/
YnYqvwQ%3d
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Έκθεση του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ για

Ευρωπἀκό̋ Άτλα̋ για τη Βιοποικιλότητα

τι̋ επιπτώσει̋ τη̋ οικονοµική̋ ύφεση̋

του Εδάφου̋

στην τοπική αυτοδιοίκηση
Στι̋ 23 Σεπτεµβρίου τ.ε., το Κοινό Κέντρο Ερευνών
Ποιε̋ ήταν επιπτώσει̋ στου̋ πρὁπολογισµού̋

τη̋ Ε.Ε. δηµοσίευσε τον πρώτο χάρτη καταγραφή̋

των ΟΤΑ στη διάρκεια τη̋ οικονοµική̋ ύφεση̋;

των κινδύνων που απειλούν τη βιοποικιλότητα

Γενικότερα, πώ̋ αντέδρασαν οι ευρωπἀκέ̋

του εδάφου̋. Στόχο̋ του Άτλαντα είναι να

τοπικέ̋ αρχέ̋ εν µέσω οικονοµική̋ κρίση̋; Τί

συνδράµει του̋ φορεί̋ λήψη̋ αποφάσεων

µπορεί να γίνει για να ελαχιστοποιηθεί η ζηµιά

προκειµένου να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για

που έχει προκληθεί στι̋ παρεχόµενε̋ δηµόσιε̋

την προστασία τη̋ βιοποικιλότητα̋, δεδοµένου

υπηρεσίε̋; Αυτά και άλλα ερωτήµατα

ότι διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη γεωργία

εξετάζονται στην επικαιροποιηµένη έκθεση του

και στου̋ κύκλου̋ του νερού και του άνθρακα.

Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋, αναφορικά µε τι̋
επιπτώσει̋ τη̋ οικονοµική̋ ύφεση̋ στην τοπική
αυτοδιοίκηση σε ευρωπἀκό επίπεδο που αρχικά
παρουσιάστηκε στην Ουτρέχτη το Νοέµβριο του
2009 στη διάρκεια τη̋ 16η̋ Συνόδου των αρµόδιων
για θέµατα τοπική̋ δηµοκρατία̋ υπουργών των
κρατών-µελών αυτού του οργανισµού.

Το Ηνωµένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η
Βόρεια Γαλλία είναι οι περιοχέ̋ µε τον υψηλότερο
κίνδυνο απώλεια̋ βιοποικιλότητα̋. Όσον αφορά
την Ελλάδα, ο Άτλα̋ επισηµαίνει το φαινόµενο τη̋
ερηµοποίηση̋ στη δυτική Λέσβο.
Πληροφορίε̋:
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/biodive
rsity_atlas/
rsity_atlas/

Ενίσχυση ηλεκτρονική̋ διασυνοριακή̋
συνεργασία̋ ευρωπἀκών δηµόσιων
οργανισµών
Η Ευρωπἀκή Ένωση θα διαθέσει, κατά τη χρονική
περίοδο

2010-15,

164.000.000

ευρώ

για

την

Πληροφορίε̋:

υποστήριξη διακρατικών δράσεων ηλεκτρονική̋

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?com

συνεργασία̋ µεταξύ εθνικών, περιφερειακών και

mand=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1
656970&SecMode=1&DocId=1637216&Usage=2

τοπικών αρχών.
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2008 στην πρωτοβουλία ‘Βιβλιοθήκε̋ για Όλου̋’
που φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τι̋ δηµοτικέ̋
βιβλιοθήκε̋ αναφορικά µε το ρόλο του̋ στην
προώθηση τη̋ κοινωνική̋ ένταξη̋ των
µεταναστών. Αποτέλεσµα τη̋ συνεργασία̋ αυτή̋
είναι η έκδοση ενό̋ εγχειριδίου για τον τρόπο
δηµιουργία̋ βιβλιοθηκών χωρί̋ κοινωνικού̋
αποκλεισµού̋, το οποίο βασίζεται σε εµπειρίε̋
και παραδείγµατα ορθών πρακτικών.
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://aa.ecn.cz/img_upload/c6c4a45f33523777ffa7
14b9a6fc7868/Manual_ESME_ENG_WEB_1.pdf

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ε.Ε. αποβλέπει στη

Μελέτη για την πρόσβαση τη̋ νεολαία̋

µείωση του κόστου̋ και στη βελτίωση των

σε πολιτιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋

παρεχόµενων υπηρεσιών από του̋ δηµόσιου̋
φορεί̋, στην καλύτερη εφαρµογή τη̋ κοινοτική̋

Συλλέγοντα̋ παραδείγµατα και πρακτικέ̋ από

νοµοθεσία̋, καθώ̋ και στην προώθηση τη̋

διάφορα πεδία πολιτική̋, η Ευρωπἀκή Επιτροπή

ενιαία̋ αγορά̋.

δηµοσιοποίησε µελέτη που αφορά του̋ τρόπου̋
µε του̋ οποίου̋ οι νέοι άνθρωποι, είτε ω̋

Πληροφορίε̋:

χρήστε̋ και δηµιουργοί, είτε ω̋ απλοί θεατέ̋,
http://eurhttp://eur-

έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικά δρώµενα.

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
09:260:0020:0027:EL:PDF

Εγχειρίδιο για δηµοτικέ̋ βιβλιοθήκε̋
χωρί̋ αποκλεισµού̋
Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘∆ια
βίου Μάθηση’, δήµοι και ΜΚΟ από την Αυστρία, τη
∆ηµοκρατία τη̋ Τσεχία̋, τη Γερµανία και τη
Σουηδία συνεργάζονται από τον Οκτώβριο του

Αυτό που ιδιαιτέρω̋ επισηµαίνεται στη µελέτη
είναι η ανάγκη εταιρικών σχέσεων ανάµεσα σε
σχολεία, οικογένειε̋, τοπικέ̋ κοινωνίε̋ και
εθνικέ̋, τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ που
είναι αρµόδιε̋ για θέµατα νεολαία̋, πολιτισµού
και εκπαίδευση̋, καθώ̋ και άλλου̋ κοινωνικού̋
φορεί̋.
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1790_en.pdf
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Η αναθεώρηση του Κανονισµού για του̋
Ευρωπἀκού̋ Οµίλου̋ Εδαφική̋
Συνεργασία̋
Στο πλαίσιο των εργασιών τη̋ ετήσια̋ εκδήλωση̋
για τι̋ ευρωπἀκέ̋ περιφέρειε̋ και τι̋ πόλει̋
‘Ηµέρε̋ Ελεύθερη̋ Προσέλευση̋’ (Βρυξέλλε̋, 5-7
Οκτωβρίου τ.ε.), η τροποποίηση του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για του̋ Ευρωπἀκού̋

οποία θα κληθεί η Ευρωπἀκή Επιτροπή να λάβει
υπόψη τη̋ κατά τη σύνταξη τη̋ σχετική̋ έκθεση̋
προ̋ τα άλλα κοινοτικά όργανα το επόµενο
καλοκαίρι.

Οµίλου̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ) αποτέλεσε
βασικό αντικείµενο συζήτηση̋ µεταξύ των
εκπροσώπων των αιρετών αρχών τη̋ ΕΕ. Ένα
σχεδόν χρόνο (Αύγουστο̋ 2011) πριν την υποβολή
τη̋ σχετική̋ έκθεση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋
στο Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο,
παρουσιάστηκαν, αφενό̋, τα αποτελέσµατα τη̋
δηµόσια̋ διαβούλευση̋ τη̋ Επιτροπή̋ των

Εκτό̋ από τα αποτελέσµατα τη̋ διαβούλευση̋
έγινε ειδική µνεία στι̋ διαπιστώσει̋ και στι̋
συστάσει̋ του πρόσφατου σχεδίου γνωµοδότηση̋
τη̋ Επιτροπή̋ COTER τη̋ ΕτΠ (CDR 100/2010). Εν
προκειµένω, µεταξύ άλλων, υπογραµµίστηκαν τα
εξή̋:
•

προγράµµατα ή έργα εδαφική̋ συνεργασία̋

Περιφερειών (ΕτΠ) για την τροποποίηση του

µε συγχρηµατοδότηση από ευρωπἀκά

Κανονισµού που ολοκληρώθηκε στι̋ 20 Ιουλίου

κονδύλια˙

τ.ε., και αφετέρου, το σχέδιο γνωµοδότηση̋ τη̋
Επιτροπή̋ ‘Πολιτική Εδαφική̋ Συνοχή̋’ (COTER)

ελάχιστοι είναι οι ΕΟΕΣ που διαχειρίζονται

•

η πλειονότητα των ΕΟΕΣ δραστηριοποιείται
σε άλλα προγράµµατα εδαφική̋

τη̋ ΕτΠ, αναφορικά µε τι̋ προοπτικέ̋ για την

συνεργασία̋ χωρί̋ την οικονοµική συµβολή

αναθεώρηση του Κανονισµού.

τη̋ ΕΕ, και όπω̋ ορίζει το άρθρο 7,
παράγραφο̋ 3 του Κανονισµού˙
•

η αποτυχία των ΕΟΕΣ ω̋ ενωσιακού νοµικού
θεσµικού φορέα ενδεχοµένω̋ οφείλεται σε
τρει̋ τύπου̋ αιτιών, ήτοι νοµικέ̋-υλικέ̋,
νοµικέ̋-διαδικαστικέ̋ και οικονοµικέ̋χρηµατοδοτικέ̋˙

•

τα κατ’ εξοχήν νοµικά κωλύµατα

Πιο συγκεκριµένα, η ΕτΠ έλαβε 91 απαντήσει̋ στη

εντοπίζονται στο διαδικαστικό σκέλο̋ και

διάρκεια τη̋ διαβούλευση̋, εκ των οποίων οι 15

τούτο διότι δεν υπάρχει συντονισµό̋ ω̋

προέρχονταν από υφιστάµενου̋ ΕΟΕΣ (επί

προ̋ την εφαρµογή του Κανονισµού˙

συνόλου 16), 13 από διασυνοριακέ̋ δοµέ̋

•

θα πρέπει να υπάρξει ένα̋ δίαυλο̋

συνεργασία̋, 26 από τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋

επικοινωνία̋ των τοπικών και

αρχέ̋ και 7 από ενώσει̋ και δίκτυα εδαφικών

περιφερειακών αρχών που υποστηρίζουν

αρχών. Το σύνολο των ανωτέρω συνεισφορών

έναν ΕΟΕΣ µε όλε̋ τι̋ αδειοδοτούσε̋ εθνικέ̋
αρχέ̋˙

πρότεινε µεγαλύτερη απλούστευση και διαφανή
διαδικασία σύσταση̋ των ΕΟΕΣ. Η ανοµοιογένεια

•

προτείνεται να ενσωµατωθούν στι̋

των εθνικών ρυθµίσεων, το ζήτηµα του

διατάξει̋ του Κανονισµού όλα τα

προσωπικού, η ανάγκη τεχνική̋ υποστήριξη̋ από

απαραίτητα µέτρα ώστε οι τοπικέ̋ και

τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα και η

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ των τρίτων κρατών να

συµµετοχή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

µπορούν να συµµετάσχουν στου̋ ΕΟΕΣ.

και αρχών τρίτων χωρών ήταν µεταξύ των

Πληροφορίε̋:

ζητηµάτων που τέθηκαν προ̋ συζήτηση και τα

http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&i
d=4bc4e75bd=4bc4e75b-291f291f-4b854b85-9dd49dd4-dfb6f50a16bc
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7η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για την
Τοπική ∆ιακυβέρνηση στην ΕΕ:
Αποδοτικότητα και Ορθή ∆ιακυβέρνηση
Στο πλαίσιο των εργασιών τη̋ 7η̋ Συνάντηση̋
Υψηλού Επιπέδου για την Τοπική ∆ιακυβέρνηση

οικονοµική̋ και εδαφική̋ συνοχή̋.

στην ΕΕ που πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα
τη̋ Βελγική̋ Προεδρία̋ του Συµβουλίου τη̋ ΕΕ

Εν προκειµένω, επί των ανωτέρω θεµάτων,

στι̋ Βρυξέλλε̋ (30 Σεπτεµβρίου – 1 Οκτωβρίου

τονίστηκαν τα εξή̋:

τ.ε.) µε θέµα ‘Αποδοτικότητα και Ορθή
∆ιακυβέρνηση’, τέθηκαν προ̋ συζήτηση τα εξή̋

•

θέµατα:

Οι ΕΟΕΣ αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για
τη διαχείριση ενό̋ προγράµµατο̋
επιδότηση̋ ή τη λειτουργία διασυνοριακών

-

Τα επιτεύγµατα και οι προοπτικέ̋, τα
πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίε̋ των

-

δοµών παροχή̋ υπηρεσιών.
•

Παρά τα αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατά

Ευρωπἀκών Οµίλων Εδαφική̋

του̋, οι ΕΟΕΣ αποτελούν κυρίω̋

Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ).

διαβουλευτικά σώµατα, µε πενιχρού̋

Η υλοποίηση των ευρωπἀκών πολιτικών

πόρου̋, πολύπλοκη εσωτερική δοµή και

σε τοπικό επίπεδο.

αδυναµία επίλυση̋ όλων των προβληµάτων

Νέε̋ µέθοδοι για νέα διακυβέρνηση την

που αφορούν στην εδαφική συνεργασία.

επαύριον τη̋ οικονοµική̋ και

•

χρηµατοπιστωτική̋ κρίση̋.

Η έννοια τη̋ ολοκληρωµένη̋ αστική̋
ανάπτυξη̋ καθιστά αναγκαία τη συµµετοχή
των τοπικών αρχών στι̋ τοµεακέ̋ πολιτικέ̋

Η ανωτέρω συνάντηση έλαβε χώρα σε ένα

τη̋ ΕΕ, και εν προκειµένω, στην υλοποίηση

ιδιαίτερο ευνὀκό περιβάλλον για τι̋ τοπικέ̋

τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020.

αρχέ̋ τη̋ ΕΕ, καθώ̋ µε τη Συνθήκη τη̋

•

Για την αντιµετώπιση τη̋ οικονοµική̋

Λισσαβόνα̋ που τέθηκε σε ισχύ από την 1η

ύφεση̋ θα πρέπει να εξεταστεί το

∆εκεµβρίου του 2009 ρητά αναγνωρίστηκε η αρχή

παράδειγµα των συνενώσεων των εδαφικών

τη̋ τοπική̋ και περιφερειακή̋ αυτονοµία̋,

αρχών και η δηµιουργία µεγαλύτερων σε

ενισχύοντα̋ τη θέση των τοπικών και

πληθυσµό και οικονοµία̋ κλίµακα̋ ΟΤΑ ή η

περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψη̋ των

αναθεώρηση τη̋ κατανοµή̋ των

αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο. Παράλληλα, η

αρµοδιοτήτων και η εκχώρηση αυτών στο

Λευκή Βίβλο̋ τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών για

πλέον αποδοτικό επίπεδο διοίκηση̋.

την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση υπογράµµισε τη

•

Επίση̋, προτείνεται η αναθεώρηση του

σηµασία των ΟΤΑ στο σχεδιασµό και στην

τρόπου διαχείριση̋ των τοπικών υποθέσεων

υλοποίηση των ευρωπἀκών πολιτικών.

προ̋ την κατεύθυνση τη̋ ορθή̋
διακυβέρνηση̋, δηλαδή τη̋ µέτρηση̋ των
µακροπρόθεσµων συνεπειών οποιασδήποτε
σηµαντική̋ απόφαση̋ (π.χ. καθιέρωση
εσωτερικού ελέγχου, συγκριτική̋
αξιολόγηση̋, προτύπων απόδοση̋ του
προσωπικού και του βαθµού ικανοποίηση̋

Τέλο̋, η Ατζέντα τη̋ Βαρκελώνη̋ που
υιοθετήθηκε στι̋ 22-24 Φεβρουαρίου τ.ε. ανέδειξε
το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών
για την επίτευξη του στόχου τη̋ κοινωνική̋,

του πολίτη από τι̋ παρεχόµενε̋ υπηρεσίε̋).
Πληροφορίε̋:
http://www.eutrio.be/highhttp://www.eutrio.be/high-levellevel-meetingmeeting-locallocalgovernance
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την πολιτική ένταξη̋ και συµµετοχή̋
των αλλοδαπών πληθυσµιακών οµάδων

Ανοιχτέ̋ Πόλει̋ (Open
(Open Cities)
Cities)
Η έκθεση ‘Κατανοώντα̋ τι̋ Ανοιχτέ̋ Πόλει̋’
είναι το πρὀόν τη̋ συνεργασία̋ του Βρετανικού
Συµβουλίου, τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, αλλά
και τοπικών αρχών σε παγκόσµιο επίπεδο.
Βασικό̋ σκοπό̋ του σχεδίου αυτού ήταν η
ανάδειξη των σχέσεων ανάµεσα στη
µετανάστευση, την ανταγωνιστικότητα των
πόλεων, µε ιδιαίτερη έµφαση στι̋ στρατηγικέ̋
διεθνοποίηση̋ και τι̋ πολιτικέ̋ για τα µέλη των
τοπικών κοινωνιών, οι οποίε̋ προβάλουν τη
µετανάστευση ω̋ ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
για τι̋ πόλει̋ και συµβάλουν στη διαµόρφωση
των πολιτικών ένταξη̋ και συνοχή̋.
Εν προκειµένω, η έκθεση υπογραµµίζει τα
βασικά στοιχεία µια̋ ανοιχτή̋ πόλη̋, τι̋
πολιτικέ̋ και τι̋ αναγκαίε̋ στρατηγικέ̋ για την
υποκίνηση τη̋ αστική̋ εξωστρέφεια̋. Η

στι̋ δράσει̋ τη̋.
Η έκθεση εξετάζει τι̋ περιπτώσει̋ πέντε
πόλεων για να αναδείξει τον τρόπο µε τον
οποίο διαµορφώνονται οι ανοιχτέ̋ πόλει̋.
Η στρατηγική ‘Madrid Global’, στην περίπτωση
τη̋ ισπανική̋ πρωτεύουσα̋, αναδεικνύει την
αξία τη̋ δηµιουργία̋ ενό̋ οργανισµού που
αναλαµβάνει τη στρατηγική διεθνοποίηση̋
µια̋ πόλη̋ και θέτει τη διπλωµατία πόλεων
σε κύρια προτεραιότητά του. Στο ∆ουβλίνο, η
δηµοτική αρχή τη̋ πόλη̋ διαµορφώνει ένα
διεθνιστικό όραµα σε συνεργασία µε ένα εύρο̋
κοινωνικών φορέων, επιχειρηµατικών
µονάδων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, κρατικών
οργανισµών και τη̋ τοπική̋ κοινότητα̋. Η
επίδειξη ενεργή̋ ηγεσία̋ είναι το βασικό
πλεονέκτηµα τη̋ αρχή̋ του Τορόντο, τόσο σε
επίπεδο τοπική̋ αρχή̋, όσο και σε αυτό των
ΜΚΟ και των ιδρυµάτων.

ικανότητα, άλλωστε, µια̋ πόλη̋ να προσελκύει
αλλοδαπέ̋ πληθυσµιακέ̋ οµάδε̋ είναι κύριο̋
δείκτη̋ τη̋ µακροπρόθεσµη̋ επιτυχία̋ τη̋.
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα τη̋ εν λόγω
έκθεση̋, µια ανοιχτή πόλη διαθέτει τα εξή̋
στοιχεία:
•

ηγεσία˙

•

συνεργασία µε εταίρου̋˙

•

την ικανότητα να αποδέχεται την αλλαγή
και τι̋ νέε̋ ιδέε̋˙

•
•
•

την ικανότητα να µην φοβάται το

Παρόµοια, το Ώκλαντ (Νέα Ζηλανδία)

διαφορετικό˙

προσδίδει έµφαση στην ανταλλαγή

τη βούληση να θέτει µακροπρόθεσµου̋

τεχνογνωσία̋ µε άλλε̋ πόλει̋, ενώ τέλο̋, το

στόχου̋˙

Άµστερνταµ, σχεδιάζοντα̋ µια στρατηγική

τη βούληση να προσελκύει την

προβολή̋ τη̋ ταυτότητα̋ τη̋ πόλη̋ (I

πολυµορφία και την καινοτοµία˙

Amsterdam) από κοινού µε διαφηµιστικά
γραφεία και τοπικέ̋ επιχειρήσει̋ µεταδίδει
έντονη εξωστρέφεια.
Πληροφορίε̋:
http://www.eukn.org/E_library/Economy_Knowle
http://www.eukn.org/E_library/Economy_Knowle
dge_Employment/Urban_Economy/Competitivene
ss/Competitiveness/Understanding_OPEN_Cities_
Madrid_Dublin_Toronto_Auckland_Amsterdam
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Έκθεση φωτογραφία̋ των πιο γοργά

Γειτονιέ̋ Υποδοχή̋ Μεταναστών

αναπτυσσόµενων πόλεων
Το πάρκο Thorncliffe τη̋ πόλη̋ του Τορόντο
Το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για του̋

διακρίνεται για τα υψηλά ποσοστά φτώχεια̋,

Ανθρώπινου̋ Οικισµού̋ (UN-HABITAT)

αλλά όπω̋ στι̋ περισσότερε̋ φτωχογειτονιέ̋

εγκαινίασε έκθεση φωτογραφία̋ στο πλαίσιο

σε παγκόσµιο επίπεδο, δίνει την ευκαιρία σε

τη̋ παγκόσµια̋ έκθεση̋ στη Σαγκάη. Σκοπό̋

νεοεισερχόµενου̋ µετανάστε̋ να

τη̋ έκθεση̋ ‘Urban Edge’ είναι η αποτύπωση τη̋

προσαρµοστούν στο νέο τρόπο ζωή̋ των

σκληρή̋ πραγµατικότητα̋ που βιώνουν οι

κατοίκων του αστικού κέντρου.

κάτοικοι πέντε γοργά αναπτυσσόµενων πόλεων
(Johor Bahru, Mαλαισία˙ Tetouan, Μαρόκο˙
Uberlândia, Bραζιλία˙ Onitsha, Nιγηρία˙ και
Hunchun, Κίνα). «Οι πόλει̋ διαθέτουν τεράστιο
δυναµικό για να βελτιώσουν τον κόσµο γύρω
του̋», αναγράφεται στην είσοδο του εκθεσιακού
χώρου. «Πυκνότητα, πολυµορφία και ευκαιρίε̋ –
που καλύπτουν, αντιστοίχω̋, του̋ φυσικού̋,
κοινωνικού̋ και οικονοµικού̋ χώρου̋ –
αποτελούν την πεµπτουσία του αστικού ιστού».

Σύµφωνα µε µελέτη 20 αστικών περιοχών –
‘Πόλει̋ Αφίξεων’ - του Καναδού
δηµοσιογράφου Doug Saunder, από τη Βοµβάη
µέχρι το Λο̋ Άντζελε̋ και το Τορόντο, η
φτώχεια στι̋ συγκεκριµένε̋ περιοχέ̋ δεν
αποτελεί δείκτη αποτυχία̋ του̋, αλλά µέσο
οικονοµική̋ και κοινωνική̋ ενσωµάτωση̋,
Το Πρόγραµµα UN-HABITAT εξετάζει όλε̋ τι̋

αποβάλλοντα̋ οµάδε̋ πληθυσµών µε τον ίδιο

όψει̋ τη̋ ζωή̋ στα αστικά κέντρα και στη

ταχύ τρόπο µε τον οποίο τι̋ εντάσσουν στον

φετινή παγκόσµια έκθεση αναδεικνύει το

αστικό ιστό του̋. Στι̋ φτωχογειτονιέ̋ τη̋

δυναµικό των πόλεων στι̋ πιο γοργά

Ντάκα, του Σάο Πάολο αλλά και στα περίχωρα

αναπτυσσόµενε̋ πόλει̋, επισηµαίνοντα̋,

του Παρισιού και του Άµστερνταµ

παράλληλα, ότι αυτό δεν είναι προσβάσιµο για

δηµιουργείται, έτσι, ένα̋ πολιτισµό̋ σε

όλου̋ του̋ κατοίκου̋ του̋. Γι’ αυτό το λόγο η

µετάβαση, καθιστώντα̋ την ένταξη των

φετινή παγκόσµια έκθεση στη Σαγκάη αποκτά

µεταναστών στα αστικά κέντρα πιο εύκολη. Με

µεγαλύτερη αξία καθώ̋ είναι η πρώτη φορά

αυτόν τον τρόπο, «οι πρώην χωρικοί

που αναγνωρίζεται σε παγκόσµια έκθεση το

επιδεικνύουν υψηλά ποσοστά ενσωµάτωση̋

σηµαντικό ζήτηµα τη̋ αστική̋ µεγέθυνση̋ και

στα µεσαία στρώµατα των πόλεων σε βάθο̋

ανάπτυξη̋.

χρόνου», επισηµαίνει ο Saunder.

Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:

http://www.unshanghaiexpo.org/
http://www.unshanghaiexpo.org/

http://dougsaunders.net/
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∆ιαβουλεύσει̋
∆ιαβουλεύσει̋
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Προθεσµία: 15 ∆εκεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/our-programmesprogrammesandand-actions/doc2805_en.htm

Πράσινη Βίβλο̋ για το µέλλον τη̋
δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ τη̋ ΕΕ στι̋
Τρίτε̋ Χώρε̋
Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι τη̋ Χιλιετία̋ (ΑΣΧ)
που ορίστηκαν το 2000 έθεσαν σε
κινητοποίηση τη διεθνή στήριξη για την
ανάπτυξη και ενεργοποίησαν άλλε̋
πρωτοβουλίε̋ για την αύξηση του όγκου και
τη̋ αποτελεσµατικότητα̋ τη̋ βοήθεια̋, µε

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋»
Σκοπό̋ τη̋ διαβούλευση̋ είναι η συλλογή
απόψεων από πολίτε̋, δηµόσιε̋ και ιδιωτικέ̋
οργανώσει̋, τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋,
φορεί̋ τη̋ κεντρική̋ διοίκηση̋ και άλλου̋
κοινωνικού̋ εταίρου̋ που δραστηριοποιούνται
στο πεδίο του πολιτισµού, αναφορικά µε το νέο
ευρωπἀκό πρόγραµµα για τον πολιτισµό που
θα αντικαταστήσει το τρέχον µετά το 2013.
Μεταξύ άλλων, αποστολή του νέου
προγράµµατο̋ θα είναι η υλοποίηση των
στόχων τη̋ νέα̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020.
Εν προκειµένω, βασικό σηµείο τη̋ διαβούλευση̋
είναι οι στόχοι και οι δράσει̋ του νέου
προγράµµατο̋ και ο τρόπο̋ εναρµόνισή̋ του̋
µε τι̋ τρέχουσε̋ εξελίξει̋. Παράλληλα, η
Ευρωπἀκή Επιτροπή ενδιαφέρεται για τι̋
διαχειριστικέ̋ όψει̋ του προγράµµατο̋. Παρά
το σηµαντικό βαθµό απλούστευση̋ που έχει
επέλθει τα τελευταία δύο χρόνια στη λειτουργία
του προγράµµατο̋, τόσο η Επιτροπή όσο και ο
αρµόδιο̋ φορέα̋ για την υλοποίησή του (EACEA)
είναι έτοιµοι να συζητήσουν νέε̋ προτάσει̋
περαιτέρω απλοποίηση̋ των σχετικών
διαδικασιών.

βάση µια καλή εταιρική σχέση µεταξύ των
χορηγών και των χωρών - εταίρων. Η
συναίνεση του Μοντερέι (2002), η ευρωπἀκή
κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη (2005), η
∆ιακήρυξη του Παρισιού για την
αποτελεσµατικότητα τη̋ βοήθεια̋ (2005) και
το σχέδιο δράση̋ τη̋ Άκρα̋ (2008)
αποτελούσαν σηµαντικά ορόσηµα στη
διαδικασία αυτή, καθορίζοντα̋ τι̋ πέντε
βασικέ̋ αρχέ̋ τη̋ αυτοδιάθεση̋, τη̋
ευθυγράµµιση̋, τη̋ εναρµόνιση̋, τη̋
διαχείριση̋ µε άξονα τα αποτελέσµατα και
τη̋ αµοιβαία̋ ευθύνη̋. Το 2000 η Ευρωπἀκή
Επιτροπή υπέβαλε Ανακοίνωση σχετικά µε τη
δηµοσιονοµική στήριξη: «Κοινοτική στήριξη
των προγραµµάτων οικονοµικών
µεταρρυθµίσεων και διαρθρωτική̋
προσαρµογή̋: απολογισµό̋ και προοπτικέ̋».
Αυτό βοήθησε στο σχεδιασµό τη̋
δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ για την επόµενη
δεκαετία. Με πέντε χρόνια έω̋ τη λήξη τη̋
προθεσµία̋ των ΑΣΧ το 2015, η δηµοσιονοµική
στήριξη αποτελεί ένα όλο και πιο σηµαντικό
στοιχείο στην ατζέντα για την
αποτελεσµατικότητα τη̋ βοήθεια̋. Κατά την
περίοδο 2003-2009, η Ευρωπἀκή Επιτροπή
ανέλαβε υποχρεώσει̋ δηµοσιονοµική̋
στήριξη̋ που ανήλθαν σε συνολικό ποσό άνω
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των 13 δισ. ευρώ (περίπου το 25% όλων των

διαφορέ̋ στο πλαίσιο και τη φύση τη̋

αναλήψεων υποχρεώσεων αυτή̋ τη̋ περιόδου).

συνεργασία̋ τη̋ ΕΕ µε διάφορε̋ περιοχέ̋ και

Περίπου 56% των υποχρεώσεων αφορούσαν τι̋

χώρε̋.
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χώρε̋ τη̋ Αφρική̋, τη̋ Καρἀβική̋ και του
Ειρηνικού (ΑΚΕ), 24% τι̋ γειτονικέ̋ χώρε̋, 8%

Προθεσµία: 31 ∆εκεµβρίου 2010

την Ασία, 6% τη Λατινική Αµερική και 5% τη
Νότια Αφρική. Πάντω̋, διατυπώνονται όλο και

Πληροφορίε̋:

περισσότερο ερωτήµατα σχετικά µε την

http://ec.europa.eu/development/how/consultatio
/how/consultatio
http://ec.europa.eu/development

ποιότητα, τη σχέση κόστου̋-οφέλου̋ και τι̋

n/index.cfm?action=viewcons&id=5221&lng=en

επιπτώσει̋ τη̋ δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ εκ
µέρου̋ των ενδιαφεροµένων µερών,

Τα συστήµατα αποκέντρωση̋ σε

συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπἀκού

παγκόσµιο επίπεδο

Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπἀκού
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και
τη̋ κοινωνία̋ των πολιτών. Τα ερωτήµατα
απαιτούν απαντήσει̋ αφού η Επιτροπή
εργάζεται για τη βελτίωση τη̋ προσέγγισή̋ τη̋
στη δηµοσιονοµική στήριξη.

Το διεθνέ̋ δίκτυο Ηνωµένε̋ Πόλει̋ και Τοπικέ̋
Αρχέ̋ διενεργεί έρευνα µε σκοπό τη
συγκέντρωση απόψεων για το θέµα τη̋
αποκέντρωση̋ σε παγκόσµιο επίπεδο.

Στα βασικά θέµατα περιλαµβάνονται: i) η
πολιτική διακυβέρνηση και ο ρόλο̋ του
πολιτικού διαλόγου ii) η φύση του διαλόγου
πολιτική̋, ο ρόλο̋ τη̋ υπό όρου̋ παροχή̋
βοήθεια̋ και οι δεσµοί µε τι̋ επιδόσει̋ και τα
αποτελέσµατα iii) η εθνική και η αµοιβαία
ευθύνη iv) ο προγραµµατισµό̋ τη̋
δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ και η συνεκτικότητά
τη̋ µε άλλα µέσα v) η ενίσχυση τη̋

Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα καλύπτει τα εξή̋

αξιολόγηση̋ των κινδύνων και η αντιµετώπιση

θέµατα:

τη̋ απάτη̋ και τη̋ διαφθορά̋ vi) η
δηµοσιονοµική στήριξη σε ευαίσθητε̋

-

η αποκέντρωση σε σχέση µε τι̋

καταστάσει̋ και vii) η ανάπτυξη, η φορολογική

πρόσφατε̋ οικονοµικέ̋ εξελίξει̋˙

πολιτική και η κινητοποίηση εγχώριων εσόδων.

- σύγκριση των σχετικών απόψεων τη̋

Απαιτείται επίση̋ βελτιωµένο̋ συντονισµό̋

τοπική̋ κοινωνία̋ και των αιρετών και

σε όλη την ΕΕ, αφού η συνθήκη τη̋ Λισαβόνα̋

των στελεχών των τοπικών αρχών˙

και η σύσταση µια̋ ευρωπἀκή̋ υπηρεσία̋

- οι προσδοκίε̋ των αιρετών και των

εξωτερική̋ δράση̋ αλλάζουν το θεσµικό

στελεχών τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋

πλαίσιο τη̋ ΕΕ όπου παρέχεται δηµοσιονοµική

από τα προγράµµατα αποκέντρωση̋

στήριξη.

των εθνικών κυβερνήσεων.

Εν προκειµένω, στόχο̋ τη̋ εν λόγω Πράσινη̋
Βίβλου είναι να συγκεντρωθούν απόψει̋ από τα

Πληροφορίε̋:

ενδιαφερόµενα µέρη όσον αφορά του̋ στόχου̋

http://
http://www
://www.
www.uclgcongress.
uclgcongress.com/
com/index.
index.php?
php?option=
option=

και τη χρήση τη̋ δηµοσιονοµική̋ στήριξη̋ τη̋

com_
com_surveymanager&
surveymanager&task=
task=editsurvey&
editsurvey&stype=2&
stype=2&It
=2&It
emid=108
emid=108

ΕΕ, µε βάση την κοινή εµπειρία των τελευταίων
10 ετών, ενώ συγχρόνω̋ αναγνωρίζονται
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋

Data Protection Policy and Compliance for the

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο

Ηµεροµηνία: 6-7 ∆εκεµβρίου 2010

∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPA
(EIPA)
EIPA)

Πληροφορίε̋:
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Public Sector
Τόπο̋: Μάαστριχτ
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3701

Increasing the Public Value of Administration - How
do we Get a Better Image in Public and be More
Effective and Efficient ?
Ηµεροµηνία: 6-7 ∆εκεµβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=4186
tid=4186

Understanding DecisionDecision-Making in the European
Process Management in the Context of Total Quality

Union: Principles, Procedures and Practice

Management - the Common Assessment Framework

Ηµεροµηνία: 9-10 ∆εκεµβρίου 2010

and the Relationship with ISO, Business Process ReRe-

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Engineering/Manangement and LEAN

Πληροφορίε̋:

Ηµεροµηνία: 1-3 ∆εκεµβρίου 2010

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3620
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3620

Τόπο̋: Μάαστριχτ
Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=3629
tid=3629

Using EU Structural Funds Effectively in PPP -

Winning Strategy: A Practical Guide to Effective

Challenges and Opportunities

Influence - EIPA EU Lobbying Seminar

Ηµεροµηνία: 1313-14 ∆εκεµβρίου 2010

Ηµεροµηνία: 1-3 ∆εκεµβρίου 2010

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Τόπο̋: Βρυξέλλε̋

Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3651
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3651

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3520
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3520

From Project Proposal to Final Report: Formal Writing in
English for Public Officials
Ηµεροµηνία: 2-3 ∆εκεµβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4096

Financial Management of the
the EU Structural Funds
Ηµεροµηνία: 2-3 ∆εκεµβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3653

Tutorial:
Tutorial: Project Cycle Management:
Management: A Technical
Guide
Ηµεροµηνία: 1313-15 ∆εκεµβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3637
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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 Περιφέρειες, οι ΟΤΑ 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 ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Επίσης,
παρακαλούνται οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών όπως αναρτήσουν το δελτίο στις οικείες
ιστοσελίδες των Περιφερειών τους.

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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