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Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το εθνικό σηµείο
επαφή̋. Οι ετήσιε̋ προτεραιότητε̋ του προγράµµατο̋ για το 2012 εστιάζονται σε δύο βασικού̋
άξονε̋:


προώθηση τη̋ ευρωπἀκή̋ ιδιότητα̋ του
πολίτη και τη̋ δηµοκρατία̋,
συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ εµβάθυνση̋ τη̋
κατανόηση̋ τη̋ ΕΕ, των αξιών τη̋ και των
συνεπειών τη̋ για την καθηµερινότητα των
πολιτών˙

Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋




πολιτών στην ευρωπἀκή πολιτική ατζέντα

για του̋ Πολίτε̋, 2007-2013’

(Στρατηγική ΕΕ2020, οικονοµική διακυβέρνηση,

Ευρωµεσογειακό Πρόγραµµα για

Συνέδριο για την Πράσινη
Ανάπτυξη



Η Πρόταση τη̋ Ευρωπἀκή̋
Επιτροπή̋ για το νέο πρόγραµµα
‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 20142020’



Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη
∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για την Αειφόρο
Ανάπτυξη



Μακροπεριφέρειε̋ στη Μεσόγειο



∆οµή και Αρµοδιότητε̋ των
Ευρωπἀκών ΟΤΑ



ευαισθητοποίηση και άµεση εµπλοκή των

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη

τη Νεολαία




Οδηγός για τις Πράσινες Συµβάσεις

ρόλο̋ των νέων στην αγορά εργασία̋,
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κλιµατική αλλαγή, αειφόρο̋ ενέργεια,
µεταφορέ̋, καινοτοµία, Ευρωπἀκό Έτο̋
για την Ενεργό Γήρανση και τη ∆ιαγενεακή
Αλληλεγγύη (2012).
∆ράση 1 Ενεργοί Πολίτε̋ για την Ευρώπη
Στόχο̋ τη̋ δράση̋ «Ενεργοί πολίτε̋ για την
Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτοµα από
τοπικέ̋ κοινωνίε̋ από όλη την Ευρώπη ώστε να
συµµεριστούν και να ανταλλάξουν εµπειρίε̋,
απόψει̋ και αξίε̋, να αποκοµίσουν διδάγµατα
από την ιστορία και να οικοδοµήσουν το µέλλον.
Ενθαρρύνει τι̋ συναντήσει̋, τι̋ ανταλλαγέ̋ και
τι̋ συζητήσει̋ µεταξύ ευρωπαίων πολιτών από
διαφορετικέ̋ χώρε̋ µέσω των αδελφοποιήσεων
πόλεων (µέτρο 1) και των σχεδίων πολιτών και
των µέτρων υποστήριξη̋ (µέτρο 2).

Μέτρο 1.2 Θεµατική ∆ικτύωση Αδελφοποιηµένων
Πόλεων
Οι επιλέξιµοι φορεί̋ αναµένεται να υποβάλουν
σχέδια που θα περιλαµβάνουν ένα φάσµα δραστηριοτήτων (όπω̋ συναντήσει̋ πολιτών, συναντήσει̋
εργασία̋ εµπειρογνωµόνων και συνέδρια στο πλαί-

Μέτρο 1.1 Συναντήσει̋ Πολιτών Αδελφοποιηµένων

σιο του δικτύου) γύρω από το ίδιο θέµα. Αναµένεται

Πόλεων

επίση̋ να παράγουν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων

Οι συναντήσει̋ πολιτών αφορούν στην άµεση

αυτών, επικοινωνιακά εργαλεία µε στόχο την προ-

συµµετοχή

των

πολιτών

αδελφοποιηµένων

ώθηση τη̋ δοµηµένη̋ και βιώσιµη̋ θεµατική̋ δικ-

πόλεων ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο τη̋

τύωση̋ και τη διάδοση των αποτελεσµάτων των

προετοιµασία̋ τη̋ επισηµοποίηση̋ τη̋

δράσεων. Η έγιστη διάρκεια ενό̋ σχεδίου είναι 24

σχέση̋ του̋. Οι εκδηλώσει̋ που οργανώνονται

µήνε̋, ενώ η µέγιστη διάρκεια µια̋ εκδήλωση̋ είναι

στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν

21 ηέρε̋. Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει

θεµατικό περιεχόµενο σύµφωνα µε τι̋

τρει̋ (3) τουλάχιστον εκδηλώσει̋. Το έγιστο επι-

προτεραιότητε̋ του Προγράµµατο̋.

λέξιο ποσό για επιδότηση σχεδίου στο πλαίσιο
αυτού του έτρου είναι 150.000 ευρώ. Το ελάχιστο

Η έγιστη διάρκεια τη̋ συνάντηση̋ είναι 21

επιλέξιο ποσό είναι 10.000 ευρώ.

ηέρε̋, ενώ η επιδότηση που πορεί να δοθεί ανά
σχέδιο είναι από 5.000 έω̋ 25.000 ευρώ.

∆ράση 2: Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπη
Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσει̋
τη̋ κοινωνία̋ των πολιτών (∆ράση 2 Μέτρο
Μέτρο 3)
Το παρόν µέτρο υποστηρίζει συγκεκριµένα σχέδια
που προτείνονται από οργανώσει̋ τη̋ κοινωνία̋
των πολιτών, εγκαταστηµένε̋ σε συµµετέχουσε̋
χώρε̋, οι οποίε̋ δραστηριοποιούνται σε ευρωπἀκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο σε
ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντο̋ που συνδέονται µε
τι̋ προτεραιότητε̋ και του̋ στόχου̋ του προγράµµατο̋. Τα σχέδια πρέπει να στοχεύουν σε
θέµατα γενικού ευρωπἀκού ενδιαφέροντο̋
αποδίδοντα̋ ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο
των ευρωπἀκών πολιτικών και αναµένεται να

2
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2. Αναπτυξιακό Πρόγραµµα για Μη
Κρατικού̋ Φορεί̋ και Τοπικέ̋ Αρχέ̋
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα (28
Νοεµβρίου 2011) πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων
για το ειδικό θεµατικό πρόγραµµα ‘Μη Κρατικοί
Φορεί̋ και Τοπικέ̋ Αρχέ̋ για την Ανάπτυξη’, ειδικά
για τι̋ τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋, µε
αντικείµενο την επιµόρφωση του ανθρωπίνου
δυναµικού των δήµων και περιφερειών για την
ενίσχυση τη̋ τοπική̋ διακυβέρνηση̋ και την
υποστήριξη τη̋ αποκέντρωση̋ σε χώρε̋-εταίρου̋
τη̋ ΕΕ.
Ο γενικό̋ στόχο̋ τη̋ πρόσκλήση̋ είναι η υποστήριξη πολυεθνικών δράσεων των τοπικών αρχών
και των ενώσεών του̋ των κρατών-µελών και των
κρατών-εταίρων τη̋ ΕΕ µε σκοπό (α) την ενίσχυση
των τοπικών αρχών και των ενώσεών του̋ στο
περιλαµβάνουν δραστηριότητε̋ όπω̋ συνέδρια,
σεµινάρια, συζητήσει̋, ραδιοτηλεοπτικέ̋
εκποµπέ̋, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού,
δηµοσκοπήσει̋, εφαρµογή νέων τεχνολογιών τη̋
πληροφορία̋ κ.λπ., καθώ̋ και κάθε άλλη
δραστηριότητα, η οποία εµφανίζει προοπτικέ̋
καινοτοµία̋, αφορά µεγαλύτερο φάσµα κοινού και
έχει σαφέστερη στρατηγική διάδοση̋.
Με σκοπό την προώθηση καλύτερα δοµηµένων
σχεδίων, το µέγιστο ποσό τη̋ επιδότηση̋
αυξήθηκε από 55.000 ευρώ σε 150.000 ευρώ και η
µέγιστη διάρκεια των σχεδίων παρατάθηκε από
12 σε 18 µήνε̋. Έτσι θα εξασφαλισθεί µεγαλύτερο
περιθώριο καινοτοµία̋, συµµετοχή µεγαλύτερου
εύρου̋ κοινού και µια ισχυρότερη στρατηγική
διάδοση̋.

πεδίο τη̋ δηµόσια̋ πολιτική̋ και σύµφωνα µε τι̋
δεσµεύσει̋ τη̋ αναπτυξιακή̋ πολιτική̋ (βλ. Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετία̋) και (β) την προώθηση και
υποστήριξη τακτικού δοµηµένου και χωρί̋ αποκλεισµού̋ διαλόγου µε τι̋ τοπικέ̋ κοινωνίε̋ του̋
και στα πολυεταιρικά fora.
Οι ειδικότεροι στόχοι τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋
αντιστοιχούν στο Στόχο 1β και Στόχο 2 του
προγράµµατο̋ και αναπτύσσονται σε δύο
διαφορετικά σκέλη:

Προθεσµία: 15 Φεβρουαρίου 2012
Πληροφορίε̋:
Υπουργείο Εσωτερικών
Εσωτερικών
∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών
Εθνικό σηµείο επαφή̋: Αντώνη̋ Καρβούνη̋
Τηλ: 210 3744735
Φαξ: 210 3744713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Regions/
EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCoope
rations/
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Σκέλο̋ 1 – Υποστήριξη σχεδίων τοπικών αρχών
και ενώσεών του̋ σε δύο ή περισσότερα κράτηεταίρου̋ (αντιστοιχεί στο στόχο 1β του προγράµµατο̋).

Σκέλο̋ 2 - ∆ράσει̋ ευαισθητοποίηση̋ και
εκπαίδευση̋ στον τοµέα τη̋ ανάπτυξη̋ στην ΕΕ
(αντιστοιχεί στο στόχο 2 του προγράµµατο̋).
Το συνολικό διαθέσιµο ποσό για το Σκέλο̋ 1
ανέρχεται στα 6.470.677 ευρώ, ενώ για το Σκέλο̋
2 φθάνει στα 9.769.843 ευρώ. Ειδικότερα, για το
Σκέλο̋ 1 το ελάχιστο ποσό επιδότηση̋ ανά σχέδιο
είναι 500.000 ευρώ ενώ το µέγιστο ανέρχεται σε
1.500.000 ευρώ. Η επιδότηση δεν µπορεί να
καλύπτει το 100% των επιλέξιµων δαπανών.
Μάλιστα για προτάσει̋ που υποβάλλονται από
ευρωπἀκέ̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ ή τι̋ ενώσει̋ του̋ το
ποσοστό δεν ξεπερνά το 75% των επιλέξιµων
δαπανών. Μόνον σε εξαιρετικέ̋ περιπτώσει̋
καλύπτεται το σύνολο των δαπανών. Όσον αφορά
στο Σκέλο̋ 2, το ελάχιστο ποσό τη̋ επιδότηση̋

Πιο αναλυτικά, στο Σκέλο̋ 1 η σύναψη µια̋ εταιρική̋ σχέση̋ µεταξύ ευρωπἀκού ΟΤΑ/ένωση̋ ΟΤΑ
και φορέα τη̋ χώρα̋ στην οποία θα υλοποιηθεί η
δράση είναι υποχρεωτική. Στο Σκέλο̋ 2 η συνεργασία µπορεί να απαιτεί τη σύµπραξη και τριών (3)
εταίρων από κράτη-µέλη ή χώρε̋ προ̋ ένταξη στην
ΕΕ. Επισηµαίνεται ότι οι εταιρικέ̋ σχέσει̋ µεταξύ
φορέων από τα 12 νέα κράτη-µέλη ή τα 15 παλαιότερα κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ έχουν προτεραιότητα κατά
τη διαδικασία επιλογή̋.

είναι 100.000 ευρώ, ενώ το µέγιστο φθάνει σε
1.000.000 ευρώ. Και στο Σκέλο̋ 2, η κοινοτική
επιδότηση δεν υπερβαίνει το 75%, παρά σε
ορισµένε̋ περιπτώσει̋ (κυρίω̋ για τοπικέ̋ αρχέ̋
και ενώσει̋ του̋ από τα 12 νέα κράτη-µέλη τη̋
ΕΕ).
Οι προτεινόµενε̋ δράσει̋ θα πρέπει να
υλοποιηθούν σε περισσότερε̋ από µία χώρε̋.
Εποµένω̋, οι αιτούντε̋ θα πρέπει να συνάψουν
εταιρικέ̋ σχέσει̋ µε φορεί̋ από άλλε̋ χώρε̋,
στι̋ οποίε̋ θα πραγµατοποιηθούν τα έργα.

Οι εταίροι µπορεί να είναι τοπικέ̋ αρχέ̋ ή ενώσει̋
του̋ και µη κρατικοί φορεί̋ µε νοµική προσωπικότητα, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, προερχόµενοι
από κράτο̋-µέλο̋ ή υποψήφιο κράτο̋ προ̋ ένταξη
στην ΕΕ ή από τρίτε̋ χώρε̋ εταίρου̋ τη̋ ΕΕ. Κάθε
σχέδιο θα πρέπει να υποβάλλεται σε ένα από τα
δύο σκέλη τη̋ πρόσκληση̋. Η χρονική διάρκεια των
προτεινόµενων δράσεων, για το µεν Σκέλο̋ 1
κυµαίνεται από 24 έω̋ 60 µήνε̋, για δε το Σκέλο̋ 2
από 12 έω̋ 36 µήνε̋.
Οι δράσει̋ θα πρέπει να είναι διεθνικέ̋ µε έντονη
περιφερειακή διάσταση και να λαµβάνουν χώρα
τουλάχιστον σε δύο χώρε̋ εταίρου̋ τη̋ ΕΕ (Σκέλο̋
1) ή σε 2-3 χώρε̋, ανάλογα µε τη θεµατική
διάσταση τη̋ πρόταση̋ (Σκέλο̋ 2).

Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2012
Πληροφορίε̋:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlinehttps://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1321445030210&do=p
ubli.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&debpub=
&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&pag
e=2&aoref=131143
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4. Νεολαία
Νεολαία Εν ∆ράσει

Νεολαία
Το πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» για την περίοδο
Το περιφερειακό Ευρωµεσογειακό Πρόγραµµα για
τη Νεολαία ξεκίνησε το 1999 στο πλαίσιο τη̋
εταιρική̋ σχέση̋ τη̋ Βαρκελώνη̋ και εστιάζει
στη µη τυπική εκπαίδευση, στη διαπολιτισµική
µάθηση και στην ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Το
εν λόγω Πρόγραµµα υλοποιείται µέσω ειδικών
διαρθρωµένων δοµών που καλούνται

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 και του προγράµµατο̋ 2004-06 για την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋
νεολαία̋. Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων
στην κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι ανήκουν
στην Ευρώπη. 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 Λισσαβόνα̋.
∆ράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη
Ευρώπη
1.1. Ανταλλαγέ̋ νέων

Ευρωµεσογειακέ̋ Μονάδε̋ Νεολαία̋ (EMYU), και
εδρεύουν στι̋ Χώρε̋ Εταίρου̋ τη̋ Μεσογείου. Τα
σχέδια που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν στο
πλαίσιο του Ευρωµεσογειακού Προγράµµατο̋
Νεολαία̋ πρέπει να υποβάλλονται από δικαιούχου̋ -που εδρεύουν σε µια από τι̋ συµµετέχουσε̋ Χώρε̋ Εταίρου̋ τη̋ Μεσογείου- στην
αρµόδια EMYU τη̋ χώρα̋ του̋.

Οι ανταλλαγέ̋ νέων απευθύνονται σε οµάδε̋ νέων
και οργανώσει̋ νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε
µία ή περισσότερε̋ οµάδε̋ νέων, ηλικία̋ µεταξύ 13
και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν
από οµάδα νέων άλλη̋ χώρα̋, προκειµένου να
συµµετάσχουν µαζί σε κοινό πρόγραµµα
δραστηριοτήτων.

Το πρόγραµµα υποστηρίζει τρει̋ τύπου̋
δράσεων:
(α) Ευρωµεσογειακέ̋ ανταλλαγέ̋ νέων
(β) Ευρωµεσογειακή εθελοντική υπηρεσία
(γ) Ευρωµεσογειακή κατάρτιση και δικτύωση νέων
Στη 4η φάση του προγράµµατο̋ θα επιδοτηθούν
100 προτάσει̋. Επιλέξιµοι εταίροι είναι ΜΚΟ,
τοπικέ̋ αρχέ̋ και οργανώσει̋ ή ιδρύµατα για την
άτυπη εκπαίδευση.
Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2012
Πληροφορίε̋: http://www.euromedyouth.net/
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1.2. Πρωτοβουλίε̋ Νέων
Είστε οµάδα (18-30 ετών) και θέλετε να
υλοποιήσετε µαζί ένα σχέδιο τοπική̋, εθνική̋ ή
και ευρωπἀκή̋ εµβέλεια̋; Το πρόγραµµα
«Πρωτοβουλίε̋ Νέων» σα̋ δίνει τη δυνατότητα!

∆ράση 3 – Νεολαία στον κόσµο
κόσµο

∆ικτυωθείτε µε νέου̋ ανά την Ευρώπη και
πραγµατοποιήστε την ιδέα σα̋, αξιοποιώντα̋ τα

3.1. Συνεργασία µε γειτονικέ̋ χώρε̋ εταίρου̋

αποτελέσµατα που θα προκύψουν και
κοινοποιώντα̋ τα στο ευρύ κοινό.

Ο στόχο̋ τη̋ δράση̋ είναι να συµβάλλει στη
συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα τη̋

1.3. ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋
Θέλετε να συµµετάσχετε στην ενίσχυση τη̋
δηµοκρατική̋ διαβίωση̋ σε τοπικό, περιφερειακό
ή εθνικό, αλλά και σε διεθνέ̋ επίπεδο; Η δράση
∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋ σα̋ δίνει αυτή τη

διευρυµένη̋ Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντα̋
τον διαπολιτισµικό διάλογο, την αµοιβαία
κατανόηση και ανοχή µεταξύ των νέων, µέσα από
τι̋ ανταλλαγέ̋ νέων και τα σχέδια κατάρτιση̋ και
δικτύωση̋.

δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-30 ετών.

∆ράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία

∆ράση 2 – Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία

4.3. Κατάρτιση και ∆ικτύωση

Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να προσφέρετε

Η δράση αυτή υποστηρίζει του̋ φορεί̋ που

εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του

δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋, µέσα

εξωτερικού για διάστηµα 2 ω̋ 12 µηνών; Το

από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εµπειριών &

Πρόγραµµα «Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία»

καλών πρακτικών και του̋ ωθεί στην ευρωπἀκή

σα̋ δίνει τη δυνατότητα αυτή!

σύµπραξη προ̋ όφελο̋ των νέων.
∆ράση 5 – Ευρωπἀκή συνεργασία στον Τοµέα τη̋
Νεολαία̋
5.1. Συναντήσει̋ νέων
Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την
ευρωπἀκή συνεργασία στον τοµέα τη̋ νεολαία̋,
ενθαρρύνοντα̋ τη θέσπιση ενό̋ διαρθρωµένου
διαλόγου µεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη
πολιτική̋ και των νέων.
Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2012
Πληροφορίε̋:
Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋
Συντονίστρια Προγράµµατο̋:
Αναστασία Φιλίνη,
Φιλίνη
τηλ. 210 2599360, 210 2599363
E-mail: a.filini@neagenia.gr
Ιστοσελίδα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/
portal.asp? cpage=NODE&cnode=45
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5. ∆ια βίου Μάθηση, 20072007-2013
Στρατηγικό̋ στόχο̋ του προγράατο̋ είναι «να
συβάλλει, ε τη δια βίου άθηση, στην ανάπτυξη
τη̋ Κοινότητα̋ ω̋ προηγένη̋ κοινωνία̋,
βασισένη̋ στη γνώση, ε βιώσιη οικονοική
ανάπτυξη, καλύτερε̋ και περισσότερε̋ θέσει̋
απασχόληση̋ και εγαλύτερη κοινωνική συνοχή,
διασφαλίζοντα̋, παράλληλα, ικανοποιητική
προστασία του περιβάλλοντο̋ για τι̋ ελλοντικέ̋
γενιέ̋. Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση των
ανταλλαγών, τη̋ συνεργασία̋ και τη̋
κινητικότητα̋ εταξύ των συστηάτων

Το Πρόγραα Leonardo da Vinci,
Vinci καλύπτει τι̋

εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ στην Κοινότητα ώστε

ανάγκε̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋ στον τοέα τη̋

να καταστούν παγκόσιο σηείο ποιοτική̋

επαγγελατική̋ εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ (εκτό̋

αναφορά̋».

του τριτοβάθιου επιπέδου), ε την επιχορήγηση
πολυερών σχεδίων, δικτύων και δράσεων
διακρατική̋ κινητικότητα̋.
Απευθύνεται σε κάθε ίδρυα/οργανισό/φορέα που
δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων,
ανεξαρτήτω̋ αν ανήκει στην τυπική, η τυπική ή
άτυπη εκπαίδευση, εκπαιδευτικό και λοιπό
προσωπικό, εθελοντέ̋ και ενήλικε̋ εκπαιδευόενου̋ φορέων εκπαίδευση̋ ενηλίκων.
Στο Πρόγραα συετέχουν τα 27 κράτη έλη τη̋
Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
∆ηοκρατία τη̋ Τσεχία̋, ∆ανία, Γερανία, Εσθονία,

Το Πρόγραα Comenius,
Comenius αποσκοπεί στη

Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρο̋,

βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ τη̋ σχολική̋

Λετονία, Λιθουανία, Λουξεβούργο, Ουγγαρία,

εκπαίδευση̋ και σχολική εκπαίδευση, ε την

Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουανία,

επιχορήγηση σχολικών συπράξεων, πολυερών

Σλοβενία, ∆ηοκρατία τη̋ Σλοβακία̋, Φινλανδία,

σχεδίων, δικτύων και δράσεων διακρατική̋

Σουηδία, Ηνωένο Βασίλειο), οι 3 χώρε̋ του

κινητικότητα̋ αθητών και εκπαιδευτικού

Ευρωπἀκού Οικονοικού Χώρου (Ισλανδία,

προσωπικού και δραστηριοτήτων

Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία.

ενδὁπηρεσιακή̋ κατάρτιση̋ εκπαιδευτικών.
Προθεσµίε̋: 2, 3, 15 & 21 Φεβρουαρίου 2012
To Πρόγραα Grundtvig επιχορηγεί δράσει̋ για

Πληροφορίε̋:

την προώθηση τη̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋, τη̋

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

ποιότητα̋, τη̋ καινοτοία̋ και τη̋ ευρωπἀκή̋

Μακρή 1 και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου (Μακρυγιάννη)

διάσταση̋ σε όλου̋ του̋ τοεί̋ εκπαίδευση̋

117 42- Αθήνα

ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε ίδρυα/ οργανισ-

Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373

ό/φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, ανεξαρτήτω̋ αν ανήκει στην
τυπική, η τυπική ή άτυπη εκπαίδευση.

Φαξ: 210-3221863, 210- 3312759
Ε-mail: iky@hol.gr
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-programme/doc78_en.htm
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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. ∆ήµο̋ Συκεών
(νυν ∆ήµο̋ Νεάπολη̋ -Συκεών):
‘Μη µα̋ Ξεχνάτε’
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για
του̋ Πολίτε̋, 20072007-2013’)
Το µήνυµα του σεβασµού στα θύµατα του
ναζισµού, τη̋ διατήρηση̋ τη̋ µνήµη̋ του
παρελθόντο̋, τη̋ διάσταση̋ και των τραγικών
συνεπειών του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου,
µετέφερε ο ∆ήµο̋ Συκεών, σε συνεργασία µε την
επαρχία του Rovigo Ιταλία̋ και το δήµο
Niepolomice Πολωνία̋, στο ευρωπἀκό έργο µε
τίτλο «Forget Us Not-Μη µα̋ ξεχνάτε», στο

Κατά τη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκαν οι
παρακάτω δράσει̋:


meeting) στι̋ Συκιέ̋ Θεσσαλονίκη̋,


τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσµίου

Προγράµµατο̋ «Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

πολέµου στι̋ Συκιέ̋-καθώ̋ και σε άλλε̋

2013», του οποίου εθνικό σηµείο επαφή̋ έχει

περιοχέ̋ τη̋ Ελλάδα̋,


εφηµερίδε̋ και επίσηµα έγγραφα,

1/09/2007 έω̋ 31/10/2008) αναδείχθηκαν

πιστοποιητικά θανάτου κλπ, σε

ιστορίε̋ και γεγονότα όπω̋ τα έζησαν οι

συνεργασία µε το Κέντρο Ιστορία̋ Συκεών,

πρωταγωνιστέ̋ του̋, θύµατα τη̋ ναζιστική̋

το Σύλλογο “Il Fiume” και το Μουσείο Zup

κατοχή̋, θέτοντα̋ τον εαυτό του̋ σε κίνδυνο, για
και την εξόντωση. Το έργο κινητοποίησε όλου̋

Krakowskich w Wieliczce,


αναγνώριση του αγώνα κατά του ναζισµού

συµµετέχουσε̋ χώρε̋, µε στόχο την ανάµνηση
θυµάτων του̋.

διοργάνωση ενό̋ διεθνού̋ συνεδρίου στι̋
Συκιέ̋ (Μάιο̋ 2008) µε τίτλο «Η

του̋ πολίτε̋ κάθε ηλικία̋ στι̋ τρει̋
εκείνων των τραγικών γεγονότων και των

συγκέντρωση σχετικού υλικού όπω̋
φωτογ-ραφίε̋ και ντοκουµέντα όπω̋

Κατά τη δεκατετράµηνη διάρκεια του έργου (από

να σώσουν ανθρώπινε̋ ζωέ̋ από τον εκτοπισµό

βιντεοσκόπηση προσωπικών ιστοριών
ανθρώπων που έζησαν και υπέφεραν κατά

πλαίσιο τη̋ ∆ράση̋ 4 του Ευρωπἀκού

οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών.

συνάντηση προετοιµασία̋ (kick off

µέσω τη̋ µνήµη̋»,


διοργάνωση τοπική̋ εκδήλωση̋ στο
Niepolomice τον Ιούλιο του 2008,



διοργάνωση τοπική̋ εκδήλωση̋ στο
Rovigo τον Οκτώβριο του 2008,



έκδοση του βιβλίου Forget Us Not µε τον
τίτλο «Η αναγνώριση του αγώνα εναντίον
του ναζισµού µέσω τη̋ µνήµη̋.

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
∆ήµο̋ Νεάπολη̋-Συκεών
Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξη̋
Τηλ.: 2310 963535
Ε-mail: gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr
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2. ∆ήµοι Αθηναίων και Κηφισιά̋:
‘∆ιαλογή στην Πηγή και
Κοµποστοποίηση Υπολειµµάτων
Τροφών’
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Life+)
Life+)
Ξεκινάει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο
πλαίσιο του ευρωπἀκού έργου LIFE-Περιβάλλον
«Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Βιοαποβλήτων στην
Ελλάδα – Η περίπτωση τη̋ Αθήνα̋», η διαλογή
στην πηγή και κοµποστοποίηση των

βιοδιασπώµενε̋ σακούλε̋ και σχετικό ενηµε-

βιοαποβλήτων (απορρίµµατα τροφών και

ρωτικό υλικό, ενώ θα υπάρχει ανοικτή γραµµή

µαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια και απόβλητα

επικοινωνία̋ µε του̋ ∆ήµου̋ για συνεχή

κήπων) στου̋ ∆ήµου̋ Αθηναίων και Κηφισιά̋ σε

παροχή πληροφοριών. Το υλικό θα συλλέγεται

συνεργασία µε τον Ενιαίο Σύνδεσµο ∆ήµων και

µε απορριµµατοφόρα οχήµατα των ∆ήµων και

Κοινοτήτων Νοµού Αττική̋ (ΕΣ∆ΚΝΑ), το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε
Σύµβουλοι Μελετητέ̋ Περιβαλλοντικών Έργων.

θα οδηγείται στο Εργοστάσιο Μηχανική̋
Ανακύκλωση̋ και Κοµποστοποίηση̋ (ΕΜΑΚ)
του ΕΣ∆ΚΝΑ στα Άνω Λιόσια. Εκεί, θα

Το πιλοτικό αυτό σύστηµα θα ξεκινήσει να

υφίσταται επεξεργασία σε ξεχωριστό τµήµα

υλοποιείται τον Απρίλιο του 2012 σε επιλεγµένε̋

από τα λοιπά απόβλητα, όπου και θα

περιοχέ̋ τη̋ Αθήνα̋ και τη̋ Κηφισιά̋, καλύπ-

παράγεται εδαφοβελτιωτικό υψηλή̋

τοντα̋ ένα πληθυσµό τη̋ τάξη̋ των 3.000 κα-

ποιότητα̋.

τοίκων σε κάθε ∆ήµο. Η διαλογή στην πηγή θα
πραγµατοποιηθεί µε την τοποθέτηση ενό̋ νέου

Λαµβάνοντα̋ υπόψη ότι η Οδηγία 98/2008 για

ξεχωριστού κάδου (χρώµατο̋ καφέ) παραπλεύ-

τα απόβλητα ενθαρρύνει τη διαλογή στην πηγή

ρω̋ των συµβατικών κάδων (συλλογή σε κεντρι-

των βιοαποβλήτων καθώ̋ και ότι η πρακτική

κού̋ κάδου̋), ενώ σε κάποιε̋ γειτονιέ̋ τη̋

αυτή εφαρµόζεται σχεδόν σε όλε̋ τι̋

Κηφισιά̋ εξετάζεται η διανοµή ενό̋ µικρότερου

ευρωπἀκέ̋ χώρε̋ µε πολύ υψηλά ποσοστά

κάδου τη̋ τάξη̋ των 30lt σε κάθε κατοικία,

ανακύκλωση̋ έω̋ και 60%, το έργο αυτό

(συλλογή πόρτα-πόρτα). Σε όλου̋ του̋ δηµότε̋

αποτελεί το έναυσµα και τη βάση για µία νέα

που θα συµµετέχουν θα σταλούν οικιακοί κάδοι

εποχή στη διαχείριση των αποβλήτων. Ο

συλλογή̋ των απορριµµάτων τροφών (7lt),

∆ήµο̋ Αθηναίων και ο ∆ήµο̋ Κηφισιά̋ είναι
δύο πρωτοπόροι δήµοι µε διαφορετικά
δηµογραφικά χαρακτηριστικά και θα
αποτελέσουν ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγµα για όλου̋ του̋ υπόλοιπου̋
∆ήµου̋ στην Ελλάδα.
Πληροφορίε̋:
∆ήµοι Αθηναίων και Κηφισιά̋
Ιστοσελίδα έργου: www.biowaste.gr
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3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:
‘Ανάπτυξη δικτύου µετεωρολογικών
σταθµών στα νησιά του Ιονίου και στη
Νότιο Ιταλία’
(Πρόγραµµα Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋
Συνεργασία̋ ‘Ελλάδα‘Ελλάδα- Ιταλία 200720072013)
Υπογράφηκε πρόσφατα (16/12/2011) από τον
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακή̋ Ενότητα̋
Κέρκυρα̋ κ. Χρήστο Σκούρτη, ω̋ αναπληρωτή του
Περιφερειάρχη κ. Σπυρίδωνα Σπύρου, η διεταιρική
σύµβαση του προγράµµατο̋ DEMNSIISI (Ανάπτυξη



Μέτρηση και καταγραφή τη̋ µεταβολή̋

δικτύου µετεωρολογικών σταθµών στα νησιά του

του αιολικού δυναµικού ώστε, µέσω

Ιονίου και στη Νότιο Ιταλία) στο πλαίσιο του

πρόσβαση̋ στο διαδίκτυο, να µπορεί

Προγράµµατο̋ Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋ Συνεργα-

οποιοσδήποτε να παρακολουθεί σε

σία̋ ‘Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013, η οποία

πραγµατικό χρόνο επικίνδυνα καιρικά

αποτελεί το εναρκτήριο βήµα για την έναρξη τη̋

φαινόµενα.

υλοποίησή̋ του.
Πιο συγκεκριµένα, τo πρόγραµµα µε επικεφαλή̋
εταίρο τo Τµήµα Τεχνολογία̋ Περιβάλλοντο̋ και
Οικολογία̋ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, επιδιώκει να
εγκαταστήσει ένα δίκτυο µετεωρολογικών
σταθµών στο Ιόνιο.
Οι στόχοι του προγράµµατο̋ µέσω τη̋
εγκατάσταση̋ των µετεωρολογικών σταθµών
είναι οι εξή̋:


Καταγραφή των βροχοπτώσεων στα νησιά
του Ιονίου και τη̋ δυναµική̋ εξέλιξη̋ του
υδατικού του̋ δυναµικού.



Καταγραφή και µελέτη τη̋ ατµοσφαιρική̋
ρύπανση̋ µε µέτρηση των αιωρούµενων
σωµατιδίων που προέρχονται από πηγέ̋
ατµοσφαιρική̋ ρύπανση̋ και
βιοµηχανική̋ δραστηριότητα̋ γειτονικών



Το πρόγραµµα DEMNSIISI είναι ένα από τα 13
έργα µε ποικίλη θεµατολογία (πολιτισµό,
τουρισµό, περιβάλλον, αγροτική ανάπτυξη,
εκπαίδευση, κτλ.) στο πλαίσιο του
Προγράµµατο̋ Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋
Συνεργασία̋ ‘Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 που
εγκρίθηκαν προ̋ χρηµατοδότηση µε τελικό
δικαιούχο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και
των οποίων η υλοποίηση θα ξεκινήσει άµεσα
και εµπλέκει όλα τα νησιά του Ιονίου αφού µε
αυτό το πρόγραµµα θα εγκατασταθούν
µετεωρολογικοί σταθµοί από την Βόρεια
Κέρκυρα έω̋ του̋ Στροφάδε̋. Του̋ προσεχεί̋
µήνε̋ θα πραγµατοποιηθεί η εναρκτήρια
συνάντηση του DEMNSIISI και των υπόλοιπων
προγραµµάτων.
Πληροφορίε̋:

περιοχών.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Καταγραφή, για πρώτη φορά, στα νησιά

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

του Ιονίου, τη̋ ηλιακή̋ ενέργεια̋, και τη̋

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρα̋

υπεριώδου̋ ακτινοβολία̋ ώστε να

Τηλέφωνο: 26613 – 62300 /62301

χαρτογραφηθεί η επικινδυνότητα τη̋

Fax: 26610 – 32525

έκθεση̋ στον ήλιο σε κάθε περιοχή και

E –mail: antipin.ker@pin.gov.gr

κάθε χρονική στιγµή του Ιονίου.
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Εκδηλώσει̋
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά)
Νέοι Εταίροι για την Ευφυή Μεγέθυνση
(Σαν Ντιέγκο, 22-4 Φεβρουαρίου 2012)
Το Σαν Ντιέγκο, η όγδοη µεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ,
θεωρείται η πλέον αειφόρο̋ µητροπολιτική περιοχή
και πρωτοπόρο̋ του κινήµατο̋ για την ευφυή
µεγέθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, φιλοξενεί το 11ο
κριτήρια, κατευθύνσει̋ σχεδιασµού κ.α.
Πληροφορίε̋:
http://www.pbli.com/conferences/overview?itemid
=45

Το Μέλλον των
των Πόλεων: Επενδύσει̋ για
την Αστική Μεγέθυνση
(Ουτρέχτη, 66-7 Φεβρουαρίου 2012)
ετήσιο συνέδριο των Νέων Εταίρων για την Ευφυή

Η βρετανική δεξαµενή σκέψη̋ Chatham House

Μεγέθυνση, στο οποίο θα παρουσιαστούν ορθέ̋

διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα του̋

πρακτικέ̋, εργαλεία και στρατηγικέ̋ για την

τρόπου̋ προσέλκυση̋ επενδύσεων στα αστικά

αντιµετώπιση των οικονοµικών, οικολογικών και

κέντρα µε δεδοµένε̋ τι̋ δηµογραφικέ̋,

κοινωνικών προκλήσεων, επιδεικνύοντα̋ ευφυεί̋

οικονοµικέ̋ και κλιµατικέ̋ προκλήσει̋

λύσει̋ που µειώνουν την εξάρτηση από τη χρήση
πετρελαίου, δηµιουργούν περισσότερο ανθεκτικέ̋
οικονοµίε̋, εξασφαλίζουν ένα υγιέ̋ περιβάλλον για
τον πληθυσµό και διευρύνουν τι̋ µεταφορικέ̋ και
στεγαστικέ̋ επιλογέ̋ για όλου̋.
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.newpartners.
newpartners.org/
org/

Πράσινη Ανάπτυξη: Αειφόρα Κτίρια και
Υποδοµέ̋
(Βανκούβερ, 22-3 Φεβρουαρίου
Φεβρουαρίου 2012)

που καθηµερινά αντιµετωπίζουν. Οι επικεφαλή̋
του επιχειρηµατικού κόσµου, ειδήµονε̋ και
τοπικοί άρχοντε̋ θα συζητήσουν νέα

Το διεθνέ̋ συνέδριο για την Πράσινη Ανάπτυξη που

χρηµατοδοτικά µοντέλα.

πραγµατοποιείται στο συνεδριακό κέντρο του
Βανκούβερ µε τη στήριξη του ιδρύµατο̋ Pacific

Πληροφορίε̋:

Business & Law Institute εξετάζει πράσινε̋

http://
http://www
://www.
www.chathamhouse.
chathamhouse.org/
org/cities2012?
cities2012?campaig
2012?campaig

υποδοµέ̋, αλλαγέ̋ χρήσεων γη̋, κατασκευαστικά

n=urbanicity
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Πράσινε̋ και Ευφυεί̋ Πόλει̋
(Καρλσρούη, 1515-17 Φεβρουαρίου 2012)
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κτίρια, η ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων
πρακτικών για τι̋ διαδικασίε̋, τι̋ τεχνικέ̋ και
του̋ τρόπου̋ µεταµόρφωση̋ των κτιρίων σε
βιώσιµε̋ ιδιοκτησίε̋ αποτελούν µερικέ̋ από τι̋
θεµατικέ̋ του ευρωπἀκού συνεδρίου για τα
βιώσιµα κτίρια που διοργανώνει η ευρωπἀκή

Η διεθνή̋ πλατφόρµα IT-TRANS 2012 αποτελεί

πλατφόρµα νέων και πιλοτικών πόλεων.

σηµείο συνάντηση̋ για όλου̋ του̋ εµπλεκόµενου̋
Πληροφορίε̋:
http://etechgermany.com/ECSR_2012.pdf

7ο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Αστική
∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων
(Μελβούρνη, 2121-23 Φεβρουαρίου 2012)
Το πανεπιστήµιο Monash τη̋ Μελβούρνη̋
διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα την
αστική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη
ζωτικότητα και ευηµερία των αστικών
φορεί̋ (ειδήµονε̋ από τι̋ ιδιωτικέ̋ και δηµόσιε̋
µεταφορέ̋, διευθυντέ̋ εταιριών, επαγγελµατικέ̋
ενώσει̋, στελέχη δηµοσίων διοικήσεων και ΟΤΑ)
στον τοµέα των µεταφορών για να συζητήσουν τι̋
πρόσφατε̋ τεχνολογικέ̋ εξελίξει̋ του κλάδου.
Πληροφορίε̋:
http://www.ithttp://www.it-trans.org/messetrans.org/messe-karlsruhekarlsruhe-itittrans/en/mess_ka/home/homepage.jsp

κοινοτήτων. Οι υψηλέ̋ θερµοκρασίε̋, οι µακρέ̋
περίοδοι ξηρασία̋, οι συχνέ̋ καταστροφικέ̋

Ευρωπἀκό Συνέδριο για τη Βιώσιµη
Ανακαίνιση των Κτιρίων
(Καρλσρούη, 1616-17 Φεβρουαρίου 2012)
Η περιβαλλοντική κρίση και η κλιµατική αλλαγή,
οι προκλήσει̋ και οι ευκαιρίε̋ για τα ‘πράσινα’

πληµµύρε̋ και τα υψηλά επίπεδα µόλυνση̋ των
υδάτινων πόρων στα αστικά κέντρα συνιστούν
προκλήσει̋ για τι̋ πόλει̋ του 21ου αιώνα, τι̋
οποίε̋ οι θεµατικέ̋ του εν λόγω συνεδρίου θα
διαπραγµατευθούν.
Πληροφορίε̋:
http://www.wsud2012.com/welcome.asp

∆ηµιουργώντα̋ Βιώσιµε̋ Κοινότητε̋
(KelownaKelowna-Καναδά̋, 27 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου-1
Μαρτίου 2012)
Η αειφόρο̋ διαχείριση των υδάτινων πόρων, η
κοινωνική και πολιτιστική αειφορία, οι πολιτικέ̋
µεταφορών, η διατοµεακή συνεργασία κ.α. από-
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για να παρακολουθήσουν τι̋ εργασίε̋ του
συνεδρίου, το οποίο συνήθω̋ αριθµεί
περισσότερου̋ από 10.000 συµµετέχοντε̋ από
99 χώρε̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.wsed.at/en/worldhttp://www.wsed.at/en/world-sustainablesustainable-energyenergydays/

Μελλοντικέ̋ Πολιτικέ̋ για τη
Μετανάστευση
τελούν µερικού̋ από του̋ θεµατικού̋ άξονε̋ του
διεθνού̋ συνεδρίου που διοργανώνει το ίδρυµα

(Τορόντο, 29 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου- 3 Μαρτίου
2012)

Fresh Outlook µε αντικείµενο τη δηµιουργία

Βασικό̋ στόχο̋ του Εθνικού Μητροπολιτικού

βιώσιµων κοινοτήτων.

Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εµπειριών και
πρακτικών µεταξύ ερευνητών, στελεχών

Πληροφορίε̋:
http://www.freshoutlookfoundation.org/events/bsc/

κυβερνήσεων, ΟΤΑ και ΜΚΟ πάνω στο θέµα των

2012

Παγκόσµιε̋ Ηµέρε̋ Αειφόρου Ενέργεια̋
(WelsWels-Αυστρία, 29 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου2 Μαρτίου 2012)
Οι Παγκόσµιε̋ Ηµέρε̋ Αειφόρου Ενέργεια̋
αποτελούν το µεγαλύτερο ετήσιο πανευρωπἀκό
συνέδριο στον τοµέα τη̋ ενέργεια̋ και προσφέρει
ένα συνδυασµό εκδηλώσεων για την παραγωγή
και χρήση αειφόρου ενέργεια̋, καλύπτοντα̋ την
ενεργειακή αποδοτικότητα και τι̋ ανανεώσιµε̋
πηγέ̋ ενέργεια̋ για τα κτίρια και τη βιοµηχανία.

µελλοντικών τάσεων τη̋ µετανάστευση̋ και των

Εδώ και πάνω από 20 χρόνια, ειδήµονε̋ και

πολιτικών και ευκαιριών για τη διαχείριση τη̋

στελέχη κυβερνήσεων και τοπικών αρχών από

πολιτιστική̋ ποικιλοµορφία̋. Ειδικότερα, η

όλον τον κόσµο καταφθάνουν στη Βόρεια Αυστρία

πολυπολιτισµικότητα συνιστά στοιχείο τη̋
καναδική̋ κοινωνία̋ και τίθεται πλέον στο
µικροσκόπιο των ειδηµόνων κατόπιν τη̋
εφαρµογή̋ αυστηρών πολιτικών από ορισµένε̋
επαρχίε̋ τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το
πλαίσιο, το συνέδριο θα εξετάσει τι̋ πρόσφατε̋
αλλαγέ̋ των πολιτικών και πρακτικών που θα
επιτρέψουν µια περισσότερο περιεκτική στάση
σε νέου̋ Καναδού̋ στο µέλλον.
Πληροφορίε̋:
http://www.metropolis2012.net/home
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Ευρωπἀκά Θέµατα
Θέµατα
Η Πρόταση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋
για το νέο Ευρωπἀκό Πρόγραµµα
‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 20142014-2020’
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσιοποίησε πρόσφατα (14 ∆εκεµβρίου 2011) την πρότασή τη̋ για τον
Κανονισµό του νέου ευρωπἀκού προγράµµατο̋
‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2014-2020’.
Γενικό̋ στόχο̋ του νέου προγράµµατο̋ είναι «η
ενδυνάµωση και ενίσχυση των ικανοτήτων των
πολιτών για δηµοκρατική συµµετοχή σε ενωσιακό
επίπεδο».
Αυτό̋ ο στόχο̋ εξειδικεύεται σε ειδικότερου̋
στόχου̋, οι οποίοι σχεδιάζονται να υλοποιηθούν
µέσω διεθνικών δράσεων ή µε σαφή ευρωπἀκή
διάσταση:
Το νέο πρόγραµµα διαρθρώνεται σε δύο σκέλη:


Ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη

µνήµη, την ευρωπἀκή ιστορία, ταυτότητα

(α) Μνήµη και ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη

και στόχο µέσω συζητήσεων, αναστοχασµού

(β) ∆ηµοκρατική συµµετοχή

και δικτύωση̋.


Ενθάρρυνση τη̋ δηµοκρατική̋ συµµετοχή̋

Τα δύο σκέλη θα συµπληρωθούν από οριζόντιε̋

των πολιτών σε ενωσιακό επίπεδο µέσω τη̋

δράσει̋ για την ανάλυση, διάχυση και αξιοποίη-

ανάπτυξη̋ τη̋ κατανόηση̋ τη̋ διαδικασία̋

ση των αποτελεσµάτων των επιδοτούµενων

λήψη̋ αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο και

προτάσεων. Για την επίτευξη των στόχων του

τη̋ προώθηση̋ των ευκαιριών για την

προγράµµατο̋ θα χρηµατοδοτηθούν οι εξή̋

εµπλοκή και εθελοντική συµµετοχή τη̋

τύποι δράσεων σε διεθνικό επίπεδο ή µε σαφή

κοινωνία̋ σε ενωσιακό επίπεδο.

ευρωπἀκή διάσταση:


Συναντήσει̋ πολιτών, αδελφοποιήσει̋
πόλεων.



∆ηµιουργία και λειτουργία διεθνικών
συνεργασιών και δικτύων.



Υποστήριξη οργανώσεων γενικού ευρωπἀκού ενδιαφέροντο̋.



Χτίσιµο κοινοτήτων και πραγµατοποίηση
συζητήσεων για θέµατα που αφορούν την
ιδιότητα του πολίτη µέσω τεχνολογιών
πληροφορική̋ και επικοινωνία̋ ή/και
µέσων κοινωνική̋ επικοινωνία̋.



Εκδηλώσει̋ σε ενωσιακό επίπεδο.
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Η χρηµατοδότηση των δράσεων θα πραγµατοποιείται µε τη µορφή επιδοτήσεων είτε για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των δικαιούχων (operating grants), είτε για την υλοποίηση
συγκεκριµένων δράσεων (action grants). Επίση̋,
προβλέπονται υπεργολαβίε̋ ή ανάθεση σύµβαση̋ για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την εκπόνηση µελετών ή έρευνα̋, τη δηµιουργία πληροφοριακών και ενηµερωτικών εργαλείων, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων. Ο δε συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ για το νέο
πρόγραµµα ανέρχεται σε 229 εκατ. ευρώ.





Συζητήσει̋/µελέτε̋ και παρεµβάσει̋ για
σηµαίνουσε̋ στιγµέ̋ τη̋ ευρωπἀκή̋

∆ικαίωµα συµµετοχή̋ στο πρόγραµµα έχουν

ιστορία̋, ειδικότερα για τη διατήρηση

φορεί̋ από τα 27 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ, τι̋

ζωντανή̋ τη̋ µνήµη̋ για τα εγκλήµατα

προσχωρούσε̋, τι̋ υποψήφιε̋ και τι̋ δυνάµει

που διαπράχθηκαν από τα καθεστώτα του

υποψήφιε̋ προ̋ ένταξη χώρε̋, σύµφωνα µε τι̋

Ναζισµού και του Σταλινισµού.

γενικέ̋ αρχέ̋ και όρου̋ για τη συµµετοχή εκεί-

Αναστοχασµό̋/συζητήσει̋ για τι̋ κοινέ̋

νων των χωρών στα προγράµµατα τη̋ ΕΕ.

ευρωπἀκέ̋ αξίε̋.

Επίση̋, το πρόγραµµα είναι δυνητικά ανοικτό

Πρωτοβουλίε̋ ενηµέρωση̋ για του̋

στι̋ χώρε̋ ΕΖΕΣ, οι οποίε̋ είναι µέλη του ΕΟΧ

ευρωπἀκού̋ θεσµού̋ και τη λειτουργία

(Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

του̋.


∆ράσει̋ αξιοποίηση̋ των αποτελεσµάτων
των επιδοτούµενων πρωτοβουλιών.



Μελέτε̋ σε ζητήµατα σχετικά µε την ιδιότητα του πολίτη και τη δηµοκρατική
συµµετοχή.



Υποστήριξη των δοµών πληροφόρηση̋
στα κράτη-µέλη.

Στο νέο πρόγραµµα προβλέπεται η επιδότηση
κοινών δράσεων µε διεθνεί̋ οργανισµού̋, όπω̋
το Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋ και η ΟΥΝΕΣΚΟ, στη
βάση κοινών συνεισφορών και σύµφωνα µε τον
∆ηµοσιονοµικό Κανονισµό 1605/2002, όπω̋
ισχύει.
Περαιτέρω, επισηµαίνεται, όπω̋ προκύπτει από τη
τη σκέψη 16 του προτεινόµενου Κανονισµού, ότι
ιδιαίτερη προτίµηση θα δοθεί σε προτάσει̋ και
σχέδια που έχουν αντικείµενο ενωσιακέ̋ πολιτικέ̋ µε µεγάλη απήχηση και αποβλέπουν στη
συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση τη̋
πολιτική̋ ατζέντα̋ τη̋ ΕΕ (βλ. απασχόληση,
κοινωνικά ζητήµατα, εκπαίδευση, έρευνα και
καινοτοµία, νεολαία και πολιτισµό̋, δικαιοσύνη,
ισότητα των φύλων και περιφερειακή πολιτική).
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Επιλέξιµοι φορεί̋ για το νέο πρόγραµµα είναι οι

εθνικέ̋ κυβερνήσει̋ και τοπικέ̋ αρχέ̋ από τη

κάτωθι οργανώσει̋:

σκοπιά Βορρά – Νότου αλλά και οργανώσει̋ τη̋
κοινωνία̋ των πολιτών, στοιχείο σηµαντικότατο



Τοπικέ̋/περιφερειακέ̋ αρχέ̋.

για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήµατο̋. Η ΕτΠ



Ευρωπἀκέ̋ οργανώσει̋ για την έρευνα

θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειε̋

τη̋ δηµόσια̋ πολιτική̋ (δεξαµενέ̋

προκειµένου να συντονιστούν υφιστάµενε̋

γνώση̋).

προσπάθειε̋ και να βελτιωθεί η αξιολόγηση

Οµάδε̋ πολιτών και άλλε̋ οργανώσει̋

καινοτόµων έργων και η διάδοση των ορθών

τη̋ κοινωνία̋ πολιτών.

πρακτικών εµπειριών.




Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ολοµέλεια τη̋ ΕτΠ
υπογράµµισε ότι οι υποεθνικέ̋ κυβερνήσει̋ και

Πληροφορίε̋:
http://www.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseis
Syxneserothseis/InternationalCooperations/
Syxneserothseis/InternationalCooperations/
NeoProgramma20142020/

οι τοπικέ̋ αρχέ̋ πρέπει να συµµετέχουν ενεργά
στην προετοιµασία και τη διεξαγωγή τη̋
Συνόδου κορυφή̋, καθώ̋ και στην
παρακολούθηση και την υλοποίηση των

Ο ρόλο̋ των Τοπικών και

πορισµάτων τη̋.

Περιφερειακών Αρχών στη ∆ιάσκεψη του
ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2012

Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.toad.
toad.cor.
cor.europa.
europa.eu/
eu/AgendaDocuments
.aspx?
aspx?pmi=
pmi=ha5
ha5jDW%2
jDW%2bOWSGO
%2bOWSGO8
bOWSGO8wl1
wl1HSg2
Sg2arZ5
arZ5LsN%2
LsN%2

Στο πλαίσιο γνωµοδότηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ των

fyTLU53
fyTLU53ZhtKEIM
53ZhtKEIM%2
ZhtKEIM%2bM
%2bM%3
bM%3d
%3d

Περιφερειών (ΕτΠ) σχετικά µε την απόφαση τη̋
Γενική̋ Συνέλευση̋ των Ηνωµένων Εθνών να

Σύµφωνο των ∆ηµάρχων: Οι πόλει̋
δείχνουν το δρόµο για την έξοδο από την
κρίση
Τρία χρόνια µετά την υπογραφή του Συµφώνου
των ∆ηµάρχων και παρά τι̋ οικονοµικέ̋ του̋
δυσκολίε̋, οι συµβαλλόµενε̋ πόλει̋
κατόρθωσαν να διαθέσουν περισσότερα από 40
δισεκατοµµύρια ευρώ για την αειφόρο
ενεργειακή του̋ ανάπτυξη.

συγκαλέσει ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για
την Αειφόρο Ανάπτυξη στο υψηλότερο δυνατό
επίπεδο τον Ιούνιο του 2012 στο Ρίο ντε
Τζανέιρο (∆ιάσκεψη UNCSD ή Σύνοδο̋ Κορυφή̋
«Ρίο+20»), επισηµάνθηκε ότι ένα από τα
εργαλεία που χρησιµοποιούνται στι̋
προσπάθειε̋ επίτευξη̋ τη̋ αειφόρου κοινωνία̋
είναι η αδελφοποίηση πόλεων. Η αδελφοποίηση
πόλεων αποτελεί ιδιαιτέρω̋ αποτελεσµατικό
εργαλείο όταν έχει θεµατικά στοχευµένο,
συγκεκριµένο περιεχόµενο και αποσκοπεί στην
αειφορία, καθώ̋ και όταν συµµετέχουν όχι µόνο
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ενεργειακού̋ στόχου̋ τη̋ ΕΕ για το 2020. Οι
συνδυασµένε̋ δυνατότητε̋ µείωση̋ των
εκποµπών CO2 όσων έχουν υπογράψει το
Σύµφωνο είναι 144 εκατ. τόνοι το χρόνο.
Πληροφορίε̋:
http://www.simfonodimarxon.eu/index_el.html

Μακροπεριφέρειε̋ στη Μεσόγειο
Αρχίζοντα̋ µε την πολιτική δέσµευση που
αναλαµβάνουν οι δήµαρχοι που υπoγράφουν τη

Πριν από την οριστική θέσπιση των κανονισµών

δήλωση του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, οι πόλει̋

τη̋ προσεχού̋ προγραµµατική̋ περιόδου για

επενδύουν σε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα τοπικών

την εδαφική συνοχή (2014-2020), το Ευρωπἀκό

ενεργειακών δράσεων. Καταβάλλουν

Κοινοβούλιο εξετάζει το ενδεχόµενο δηµιουργία̋

προσπάθειε̋ για να εξασφαλίσουν καλύτερε̋

Μακροπεριφερειών στη Μεσόγειο. Σε έγγραφο

βιοτικέ̋ συνθήκε̋ στου̋ πολίτε̋ του̋, να

εργασία̋ επισηµαίνεται ότι στο µεσογειακό

ενισχύσουν την τοπική οικονοµία και να

χώρο δεν υφίστανται σηµαντικέ̋

δηµιουργήσουν θέσει̋ απασχόληση̋. Οι
χρηµατοδοτήσει̋ τη̋ ΕΕ, όπω̋ οι πόροι των
διαρθρωτικών ταµείων, πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο και να
διευκολύνουν την τοπική βιώσιµη ενεργειακή
ανάπτυξη. Οι πόλει̋ πρέπει να έχουν τα µέσα
που θα του̋ επιτρέψουν να µετριάσουν την
κλιµατική αλλαγή και να ενισχύσουν την
οικονοµική ανάκαµψη τη̋ Ευρώπη̋.
Η Mercedes Bresso, Πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ των
Περιφερειών, υπογραµµίζει ότι «το Σύµφωνο
των ∆ηµάρχων έχει ήδη σηµειώσει επιτυχία.

δοµέ̋ διασύνδεση̋ και εκτιµάται ότι τα

Πιστεύουµε ότι ήρθε πλέον η ώρα να

µεσογειακά εδάφη έχουν συµφέρον να

προχωρήσει στο επόµενο στάδιο: να προωθήσει

συνεργαστούν για την προστασία τη̋

βιώσιµε̋ ενεργειακέ̋ επενδύσει̋ που θα

βιοποικιλότητα̋ και του περιβάλλοντο̋, την

βασίζονται σε πιο συνεκτική σχέση µεταξύ του

προώθηση των βιώσιµων µεταφορών, την

Συµφώνου και των χρηµατοδοτικών

αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋

δυνατοτήτων τη̋ ΕΕ και να διευρύνει το πεδίο σε

και τη συντονισµένη διαχείριση των αποβλήτων.

ολόκληρο το πρόγραµµα για την αποδοτικότητα

Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο σχηµατισµό̋ των

των πόρων, ιδιαίτερα τη διαχείριση του νερού

µελλοντικών µακροπεριφερειών θα πρέπει να

και των αποβλήτων».

έχει ω̋ αφετηρία την πρωτοβουλία των τοπικών
και περιφερειακών αρχών.

Επισηµαίνουµε ότι κάθε πόλη που υπογράφει το
Σύµφωνο των ∆ηµάρχων αναλαµβάνει τη

Πληροφορίε̋:

δέσµευση να µειώσει τι̋ εκποµπέ̋ διοξειδίου

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2

του άνθρακα κατά ποσοστό που να υπερβαίνει

014/documents/regi/dt/881/881288/881288en.p

το 20% έω̋ το 2020, υπερβαίνοντα̋ δηλαδή του̋

df
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Η κατάσταση των τοπικών και

Η VitoriaVitoria-Gasteiz ‘Πράσινη Πρωτεύουσα

περιφερειακών αρχών των 27 κρατώνκρατών-

τη̋ Ευρώπη̋’ για το 2012

µελών τη̋ Ε.Ε.
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή µεταβίβασε πρόσφατα
(14 ∆εκεµβρίου 2011) τον τίτλο τη̋ «Ευρωπἀκή̋
Για έκτη συνεχόµενη χρονιά η τράπεζα DEXIA και
το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και
Περιφερειών δηµοσίευσαν έκθεση µε αναλυτικά
στοιχεία και δείκτε̋ για τι̋ τοπικέ̋ και
περιφερειακέ̋ αρχέ̋ των 27 κρατών-µελών τη̋
ΕΕ για το 2011-12. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία

Πράσινη̋ Πρωτεύουσα̋» από το Αµβούργο στην
Vitoria-Gasteiz σε τελετή που πραγµατοποιήθηκε
στο Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια τη̋
συνόδου ολοµέλεια̋ τη̋ Επιτροπή̋ των
Περιφερειών. Η Vitoria-Gasteiz, πρωτεύουσα τη̋
Χώρα̋ των Βάσκων στη βόρεια Ισπανία, είναι η
τρίτη ευρωπἀκή πόλη που κατακτά τον τιµητικό
τίτλο τη̋ Πράσινη̋ Πρωτεύουσα̋ τη̋ Ευρώπη̋
από τότε που ξεκίνησε η πρωτοβουλία το 2010,
ακολουθώντα̋ τα βήµατα τη̋ Στοκχόλµη̋ και
του Αµβούργου.
Η απονοµή του τίτλου τη̋ Ευρωπἀκή̋ Πράσινη̋
Πρωτεύουσα̋ αναγνωρίζει και επιβραβεύει τι̋
πόλει̋ που πρωτοπορούν ω̋ προ̋ τη φιλική
εκ των 90.380 τοπικών και περιφερειακών αρχών

προ̋ το περιβάλλον αστική διαβίωση και οι

οι 89.150 είναι δήµοι και το 60% αυτών βρίσ-

οποίε̋ µπορούν να λειτουργήσουν ω̋

κονται σε τρει̋ χώρε̋ (Γαλλία, Ιταλία και Ισπα-

υποδείγµατα για να εµπνεύσουν και άλλε̋

νία). Ο δε µέσο̋ πληθυσµό̋ ενό̋ ευρωπἀκού

πόλει̋. Η Ευρώπη χρειάζεται αυτού του είδου̋

δήµου είναι 5.630 κάτοικοι. Όσον αφορά στα

την πηγή έµπνευση̋, καθώ̋ οι πόλει̋

οικονοµικά των ΟΤΑ, ο υποεθνικό̋ δηµόσιο̋

πασχίζουν να αντεπεξέλθουν σε όλο και πλέον

τοµέα̋ αντιστοιχεί µε το 17% του ΑΕΠ των 27

επίµονα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ο

κρατών-µελών µε τη µεγαλύτερη δαπάνη να

αρµόδιο̋ Επίτροπο̋ για το Περιβάλλον Jenk

προορίζεται στην εκπαίδευση (21%), ενώ η κοι-

Potočnik δήλωσε: «Το Αµβούργο υπήρξε

νωνική πολιτική (20%), η υγεία (13%) και οι λοι-

υποδειγµατική Πράσινη Πρωτεύουσα τη̋

ποί τοµεί̋ (µεταφορέ̋, οικονοµική ανάπτυξη)

Ευρώπη̋, εντυπωσιάζοντα̋ ιδιαίτερα µε την

ακολουθούν.

περιοδεία του «πράσινου τρένου ιδεών» του, στο
πλαίσιο τη̋ οποία̋ διαδόθηκε σε 18

Πληροφορίε̋:
http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=2200

ευρωπἀκέ̋ πόλει̋ το σπουδαίο µήνυµα σχετικά
µε την αειφόρο αστική ανάπτυξη.
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των πολιτών και η ισόρροπη διαχείριση του
περιβάλλοντο̋ επέτρεψαν στην πόλη να εναρµονιστεί µε το φυσικό τοπίο, σφυρηλατώντα̋
την πολιτιστική τη̋ ταυτότητα και καθιστώντα̋ την υπόδειγµα αστική̋ αειφορία̋. Αυτό που
την καθιστά ιδανικό ευρωπἀκό πρότυπο είναι
ότι αντιπροσωπεύει τον µέσο όρο µια̋ µεσαίου
µεγέθου̋ πόλη̋, σαν αυτέ̋ στι̋ οποίε̋ ζει το
84% των Ευρωπαίων.
Πληροφορίε̋:
http://
http://ec
europa.eu/
eu/environment/
environment/europeangreenca
europeangreenca
://ec.
ec.europa.
pital/
pital/index_
index_en.
en.htm

∆οµή και Αρµοδιότητε̋ των Ευρωπἀκών
ΟΤΑ
Το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και
Η µεσαιωνική πόλη Vitoria-Gasteiz χρονολογείται
από το 1181. Είναι η πρωτεύουσα τη̋ ιστορική̋

Περιφερειών (CEMR) δηµοσίευσε τη δεύτερη
έκδοση τη̋ µελέτη̋ για τι̋ δοµέ̋ και τι̋

περιοχή̋ Alava, σε αυτήν δε κατοικεί το 76% του
πληθυσµού τη̋ περιοχή̋ και δραστηριοποιούνται οι περισσότερε̋ από τι̋ βιοµηχανίε̋ και
υπηρεσίε̋ τη̋. Η Vitoria-Gasteiz είναι µια
µεσαίου µεγέθου̋ πόλη: ο ∆ήµο̋ αποτελείται
από την αστική περιοχή, µε πληθυσµό 235.445
κατοίκου̋, συν 64 µικρού̋, αγροτικού̋ οικισµού̋
στη γύρω περιοχή.
Η Vitoria-Gasteiz θεωρείται ω̋ µια από τι̋
πλέον φιλο-περιβαλλοντικέ̋ πόλει̋ τη̋
Ευρώπη̋, από πολλέ̋ απόψει̋. Η πόλη
αποτελεί το ζωντανό αποτέλεσµα 30 και πλέον
ετών δεσµεύσεων για την αειφορία. Με τι̋ ορθέ̋
πρακτικέ̋ τη̋ στον πολεοδοµικό σχεδιασµό,
του̋ χώρου̋ πρασίνου, την ανακύκλωση, την
κινητικότητα και την κατανάλωση νερού, η πόλη
έχει καταστεί παράδειγµα για την Ευρώπη.
∆ιαθέτει πάρκα και χώρου̋ πρασίνου έκταση̋
πλέον των 10 εκατοµµυρίων τετραγωνικών
µέτρων, και το εµβληµατικό τη̋ έργο «Πράσινη

αρµοδιότητε̋ των τοπικών και περιφερειακών

Ζώνη» έχει συγκεντρώσει τη διεθνή αναγνώριση.

αρχών 39 ευρωπἀκών χωρών. Η εν λόγω

Οι πράσινε̋ περγαµηνέ̋ τη̋ είναι ακόµη

έκδοση συµπίπτει µε τη συµπλήρωση 60 ετών

περισσότερο αξιοσηµείωτε̋ για µια πόλη που

από την ίδρυση του Συµβουλίου.

γνώρισε µεγάλη αύξηση πληθυσµού τι̋
τελευταίε̋ δεκαετίε̋. Ο αυστηρό̋ στρατηγικό̋
πολεοδοµικό̋ σχεδιασµό̋, η ευρεία συµµετοχή

Πληροφορίε̋:
http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=2204
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Πράσινε̋ Συµβάσει̋

∆ιεθνή Θέµατα

Το διεθνέ̋ δίκτυο των τοπικών αρχών για την

Αυτοδιοίκηση και Κλιµατική Αλλαγή

αειφορία (ICLEI), σε συνεργασία µε την Ευρωπἀκή
Επιτροπή, εργάστηκε για την εκπόνηση ενό̋ οδηγού

Στι̋ 21 Νοεµβρίου 2010 δήµαρχοι από 138

για δηµόσιε̋ πράσινε̋ συµβάσει̋ (∆ΠΣ).

χώρε̋, επιδεικνύοντα̋ την αποφασιστικότητά
του̋ να αντιµετωπίσουν τι̋ συνέπειε̋ τη̋
κλιµατική̋ αλλαγή̋ υπέγραψαν το Σύµφωνο

Τα οφέλη των ∆ΠΣ είναι ορατά:


Στην επίτευξη συγκεκριµένων

του Μεξικό. Με δεδοµένο το έκδηλο ενδιαφέρον

περιβαλλοντικών στόχων και σκοπών – για

τοπικών αρχών από όλο τον κόσµο να

παράδειγµα, µειώσει̋ των εκποµπών CO2,
ενεργειακή απόδοση και διατήρηση των
φυσικών πόρων.


Εξοικονόµηση κόστου̋.



Αυξηµένη εµπιστοσύνη των πολιτών,
επιχειρήσεων και τη̋ κοινωνία̋ των
πολιτών στη δηµόσια διοίκηση.



Ενθάρρυνση τη̋ καινοτοµία̋ και υποστήριξη
τη̋ ανάπτυξη̋ ανταγωνιστικών πράσινων
πρὀόντων και υπηρεσιών και διεύρυνση τη̋
αντίστοιχη̋ αγορά̋.

συµµετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία (ήδη ο
αριθµό̋ των συµβαλλόµενων δήµων έχει
φθάσει του̋ 207) δηµοσιεύθηκε πρόσφατα η



για το προσωπικό.

πρώτη ετήσια έκθεση του Συµφώνου στην
οποία παρουσιάζονται σχετικέ̋ δράσει̋

∆ηµιουργία υγιέστερων συνθηκών εργασία̋



∆ηµιουργία ικανοτήτων για δηµόσιου̋

τουλάχιστον 50 πόλεων στον τοµέα τη̋

οργανισµού̋ ούτω̋ ώστε να ανταποκριθούν

παγκόσµια̋ υπερθέρµανση̋.

στα µελλοντικά προβλήµατα που θα
αφορούν το περιβάλλον και του̋ πόρου̋.

Πληροφορίε̋:
http://www.mexicocitypact.org/en/

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook.
pdf
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∆ιαβουλεύσει̋

2/2012

Προετοιµασία ανακοίνωση̋ τη̋
Επιτροπή̋ σχετικά µε την κοινωνική
προστασία στο πλαίσιο τη̋
αναπτυξιακή̋
αναπτυξιακή̋ συνεργασία̋ τη̋
Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋
Σε συνέχεια τη̋ ‘Ατζέντα̋ για Αλλαγή’, η Ευρωπἀκή Επιτροπή καταρτίζει µια Ανακοίνωση για
την κοινωνική προστασία στην πολιτική τη̋
αναπτυξιακή̋ συνεργασία̋ τη̋ ΕΕ που θα υιοθετηθεί µέσα στο 2012. Η παρούσα διαβούλευση στοχεύει στη συλλογή απόψεων για την
κοινοτική στρατηγική και τι̋ επιλογέ̋ για την
υποστήριξη τη̋ κοινωνική̋ προστασία̋ στην
αναπτυξιακή τη̋ συνεργασία µε τι̋ χώρε̋
εταίρου̋.
Προθεσµία: 24 Φεβρουαρίου 2012

Στρατηγική για τι̋ Ανανεώσιµε̋ Πηγέ̋
Ενέργεια̋

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public
http://ec.europa.eu/europeaid/how/publicow/publicconsultations/6404_en.htm#

Το νοµοθετικό πλαίσιο για τι̋ ανανεώσιµε̋
πηγέ̋ ενέργεια̋ έχει τεθεί στη σχετική Οδηγία
που προβλέπει υποχρεωτικό στόχο την
κατανάλωση ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ σε
ποσοστό 20% επί τη̋ συνολική̋ ενεργειακή̋
κατανάλωση̋ για το 2020. Λαµβάνοντα̋ υπόψη
το στόχο τη̋ ΕΕ για τη µείωση κατά 80-95% των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µέχρι το
2050, είναι ξεκάθαρη η ανάγκη για µεγαλύτερη
έµφαση σε ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋ πέραν
των στόχων για το 2020.
Η παρούσα διαβούλευση αποβλέπει στην
συλλογή απόψεων των ενδιαφερόµενων µερών
σχετικά µε την ισχύ των στόχων του υφιστάµενου πλαισίου σε µεσοπρόθεσµη βάση (το 2030).
Προθεσµία: 7 Φεβρουαρίου
Φεβρουαρίου 2012
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultati

Ευρωπἀκή Πράξη Προσβασιµότητα̋
Η Επιτροπή πρόκειται να προτείνει µια "ευρωπἀκή πράξη προσβασιµότητα̋", στην οποία θα
καθορίζονται πρότυπα τη̋ ΕΕ για πρὀόντα,
υπηρεσίε̋ και δηµόσια κτήρια. Η βελτίωση τη̋
προσβασιµότητα̋ είναι σηµαντική για τη
δηµιουργία ενό̋ ευρύτερου κλίµατο̋ ίσων ευκαιριών για όλου̋ στην ΕΕ. Θα έχει επίση̋
γενικότερα οφέλη για την οικονοµία. Η στήριξη
των βιοµηχανιών που επενδύουν σε προσβάσιµα
πρὀόντα και υπηρεσίε̋ θα δώσει ώθηση στην
καινοτοµία και θα δηµιουργήσει θέσει̋
απασχόληση̋.
Προθεσµία: 29 Φεβρουαρίου 2012
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discriminati
on/opinion/111207_en.htm#

ons/20120207_renewable_energy_strategy_en.htm
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋

The New European Rules on Concessions: What Will

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο

Ηµεροµηνία: 1515-16 Φεβρουαρίου 2012

∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPA
(EIPA)
EIPA)

Πληροφορίε̋:

They Mean in Practice?
Τόπο̋: Μάαστριχτ
http://
ttp://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/activities09/
activities09/show
09/show/&
show/&tid
/&tid=4951
tid=4951

Planning Workable Policies for Migrant Integration in
the EU Member States
Ηµεροµηνία: 1616-17 Φεβρουαρίου 2012
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4917

European
European Public Procurement Rules, Policy and
Practice
Ηµεροµηνία: 28 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου- 2 Μαρτίου 2012
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4830

Writing for the Internet: New Approaches to
Producing Concise and Compelling Texts
Ηµεροµηνία: 6-7 Φεβρουαρίου 2012
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/activities09/
activities09/show
09/show/&
show/&tid
/&tid=4888
tid=4888

EU Delegated and Implementing Acts at a Glance
Ηµεροµηνία: 9 Φεβρουαρίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4902

State Aid for Environmental Protection: Review of
Critical Issues
Ηµεροµηνία: 1414-15 Φεβρουαρίου 2012
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4864
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4864
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Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋
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Η Αρχιτεκτονική του Καθηµερινού

Αυτοδιοίκηση̋
Cities as Partners

Σελ.154
Τάση̋ Παπἀωάννου
Εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
Ζούµε σε µια εποχή όπου η εκρηκτική διάδοση τη̋
πληροφορία̋ έχει «µικρύνει» τον κόσµο, έχει
αλλοιώσει τα περιγράµµατα των συνόρων και
Σελ.304
Marike Bontenbal

δηµιουργεί νέε̋ πραγµατικότητε̋. Η Aρχιτεκτονική

Εκδ. Eburon Academic Publishers

εργολαβική πραγµατικότητα, ενώ η σύγχρονη

µοιάζει να υποχωρεί µπροστά στην εµπορικήελληνική πόλη αλλάζει ραγδαία και επεκτείνεται

H σύσταση δικτύων και εταιρικών σχέσεων µεταξύ

άναρχα χωρί̋ στοιχειώδη σχεδιασµό,

πόλεων για την ανταλλαγή τεχνογνωσία̋, τη

εκφράζοντα̋ στο χώρο τον τρόπο ζωή̋ τη̋

µεταφορά πόρων, τη βελτίωση των υποδοµών των

νεοελληνική̋ µεταπολεµική̋ κοινωνία̋. Σήµερα

τοπικών αρχών και τη̋ θέση̋ των πολιτών σε

περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο̋ ο

εθνικό επίπεδο, αλλά και για την αντιµετώπιση

δηµόσιο̋ διάλογο̋ για την Aρχιτεκτονική και τα

των προκλήσεων του αστικού σχεδιασµού σε

προβλήµατα τη̋ πόλη̋.Αυτό̋ είναι και ο κύριο̋

αναπτυσσόµενε̋ χώρε̋, όπω̋ η φτώχεια και η

λόγο̋ τη̋ έκδοση̋ του ανωτέρω έργου για να

ενδυνάµωση των τοπικών οργάνων είναι µερικά

συµβάλει στη συζήτηση για την ποιότητα του

από τα θέµατα που εξετάζει το ανωτέρω έργο µε

αρχιτεκτονικού χώρου. Παρουσιάζει σκέψει̋ για

ιδιαίτερη έµφαση στι̋ συνεργασίε̋ µεταξύ

την Aρχιτεκτονική και την πόλη, όπω̋

πόλεων τη̋ Ολλανδία̋, τη̋ Γερµανία̋, του Περού,

διατυπώνονται µέσα από 26 δηµοσιευµένα και 4

τη̋ Ν. Αφρική̋ και τη̋ Νικαράγουα̋.

αδηµοσίευτα κείµενα που έχουν γραφεί την
τελευταία δεκαετία.
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Το µηνιαίο ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπἀκών Θεµάτων τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋
εκδίδεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Εάν µέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σα̋ διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του ∆ελτίου, µπορείτε να το
κάνετε µέσω τη̋ κάτωθι ηλεκτρονική̋ διεύθυνση̋:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
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Τηλ: 210 3744735
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