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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η ψήφιση των Κανονισµών που αποτέλεσαν τη θεσµική αρχιτεκτονική
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 2014-2020 και η διάθεση ποσού ύψους 325
δισ. ευρώ στα κράτη-µέλη της ΕΕ, το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για τη
δηµοσιονοµική περίοδο 2014-2020, η εφαρµογή του Κανονισµού για την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η θέσπιση προγράµµατος για την
περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής
της ΕΕ, ο ορισµός του 2013 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών, 20 χρόνια µετά
την εισαγωγή της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η επίτευξη συµφωνίας
µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συµβουλίου Υπουργών της ΕΕ και
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ µετά το 2013
αποτέλεσαν µερικά από τα βασικά θεσµικά και χρηµατοδοτικά ορόσηµα για
την τοπική αυτοδιοίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη διετία 2012-2013 και από
τα κύρια θέµατα των τευχών του ∆ελτίου ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Θεµάτων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που φιλοξενούνται στο δεύτερο τόµο της σειράς
∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εκτός από τα ανωτέρω θέµατα, οι στήλες του ∆ελτίου ανέδειξαν,
επίσης, σε αυτή τη διετία το ζήτηµα της δηµιουργίας Μακροπεριφερειών στη
Μεσόγειο. Μάλιστα, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 14ης ∆εκεµβρίου 2012, οι
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να διατυπώσει µια πρόταση για µια νέα µακροπεριφερειακή στρατηγική της
περιοχής Αδριατικής θάλασσας- Ιονίου πελάγους πριν από το τέλος του 2014.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε και την πρώτη
µελέτη στάθµισης της επιτυχίας των δύο πρώτων µακροπεριφερειακών
στρατηγικών της ΕΕ για το ∆ούναβη και για τη Βαλτική, στις οποίες
εµπλέκονται πάνω από 20 χώρες µέλη και µη της ΕΕ. Επίσης, άξια προβολής
από το ∆ελτίο ήταν η Έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια του 2013 που
προέβλεπε 12 συγκεκριµένους τρόπους ώστε να ασκούν οι Ευρωπαίοι
πολίτες αποτελεσµατικότερα τα δικαιώµατά τους, από την εύρεση εργασίας σε
άλλη χώρα της ΕΕ έως τη διασφάλιση ισχυρότερης συµµετοχής στη
δηµοκρατική ζωή της Ένωσης. Περαιτέρω, το ∆ελτίο, καλύπτοντας τις
εργασίες της 11ης Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας των Περιφερειών και Πόλεων
(2013), υπογράµµισε την πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών
(ΕτΠ) να θεσπίσει ευρωπαϊκό βραβείο µε τίτλο «Βραβείο ΕΟΕΣ», µε σκοπό
την αναγνώριση και την προβολή της βέλτιστης πρακτικής ενός Ευρωπαϊκού
Οµίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) που σχετίζεται µε τη δηµιουργία
ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη (στρατηγική «Ευρώπη 2020»).
Σύµφωνα µε τη στρατηγική υποστήριξης των ΕΟΕΣ της ΕτΠ, στόχος του
βραβείου είναι η προαγωγή του ρόλου αυτών των Οµίλων ως µοχλών
οικονοµικής ανάπτυξης στα συγκεκριµένα εδάφη, ιδιαίτερα µάλιστα στο
πλαίσιο της εφαρµογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τέλος, το ∆ελτίο
πρόβαλε τη σηµαντική διάκριση για το ∆ήµο Θεσσαλονίκης να ανακηρυχθεί
στη Μπράγκα της Πορτογαλίας ‘Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας’ για το
2014. Σε διεθνές επίπεδο, στις στήλες του ∆ελτίου ξεχώρισε η σύσταση του
δικτύου πόλεων µε την επωνυµία ‘Ευρω-Λατινοαµερικανική Συµµαχία για τη

Συνεργασία µεταξύ Πόλεων’ (AL-LAs) µε σκοπό την ενδυνάµωση των
διεθνών συνεργασιών των µελών του.
Κατόπιν των ανωτέρω, διαβλέποντας το ενδιαφέρον των ΟΤΑ για τις
µνηµονευθείσες ενωσιακές εξελίξεις, το ∆ελτίο εγκαινίασε σε αυτή τη διετία µια
σειρά από στήλες για θέµατα και προκηρύξεις του ΕΣΠΑ, των ΕΟΕΣ και
ζητήµατα αναπτυξιακού σχεδιασµού. Γι’ αυτό και από το τεύχος 38/39 ο τίτλος
του ∆ελτίου ενσωµάτωσε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό, υπογραµµίζοντας, µε
αυτόν τον τρόπο, την επιχειρησιακή χρησιµότητά του.
Αθήνα, Ιούνιος 2017
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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Σε αυτό το τεύχο̋

Προσκλήσεις-Προθεσµίες

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

1

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

7

∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

9

1. Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋
(7ο ΠρόγραµµαΠρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα
και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ)
Τo ειδικό πρόγραµµα "Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋", το

Ευρωπαϊκά Θέµατα

11

∆ιεθνή Θέµατα

17

∆ιαβουλεύσει̋

18

Σεµινάρια Κατάρτισης

19

Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋

20

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 ένα φορέα τη̋ τοπική̋
αυτοδιοίκηση̋ (δήµο ή περιφέρεια), έναν ερευνητικό
οργανισµό και µία επιχείρηση στο πλαίσιο τη̋ ίδια̋
γεωγραφική̋ περιφέρεια̋ (triple helix). Εκτό̋ από του̋
ανωτέρω φορεί̋ είναι δυνατή η συµµετοχή στην
ερευνητική συσπείρωση και άλλων εταίρων

Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋

(σύµβουλοι, επιµελητήρια κ.α.) από την ίδια ή
διαφορετική περιφέρεια.



Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋



Ευρωπἀκό Βραβείο για τη
Νεολαία



Συνέδρια για την Αειφορία και την
Ανταγωνιστική Ταυτότητα των
Πόλεων



Θεσσαλονίκη: Ευρωπἀκή
Πρωτεύουσα Νεολαία̋ για το
2014



Έκθεση για τι̋ Πόλει̋ του
Μέλλοντο̋



Οι Πόλει̋ στο Horizon 2020



Η Αρχιτεκτονική και η Πόλη
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Η ενδυνάµωση του ερευνητικού δυναµικού των
Ευρωπἀκών Περιφερειών, και ειδικότερα, η
ενθάρρυνση και υποστήριξη περιφερειακών
ερευνητικών συσπειρώσεων στι̋ οποίε̋
συµµετέχουν πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα,
επιχειρήσει̋, περιφερειακέ̋ αρχέ̋ και άλλοι
φορεί̋ από ολόκληρη την Ευρώπη συνιστά τον
γενικότερο στόχο του εν θέµατι ειδικού
προγράµµατο̋.
Στο πλαίσιο των Περιφερειών τη̋ Γνώση̋, οι
τοπικέ̋/περιφερειακέ̋ αρχέ̋ καλούνται να
αξιοποιήσουν τι̋ δυνατότητέ̋ του̋, επενδύοντα̋,
κατά προτεραιότητα, σε προγράµµατα έρευνα̋
και καινοτοµία̋, συµπληρωµατικά προ̋ το
παραγωγικό του̋ απόθεµα. Προ̋ τούτο, δήµοι και

β) Ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών για µια

περιφέρειε̋ δεν συνιστάται να ακολουθήσουν

Ευρώπη που αξιοποιεί αποδοτικά του̋ πόρου̋.

στρατηγικέ̋ που τυγχάνει να συµπίπτουν µε
δηµοφιλή ερευνητικά θέµατα (π.χ. ψηφιακό

Τα ανωτέρω έργα προβλέπεται να υλοποιηθούν

θεµατολόγιο) που όµω̋ δεν σχετίζονται άµεσα µε

σύµφωνα µε την εξή̋ σειρά:

τι̋ υφιστάµενε̋ ή αναδυόµενε̋ τοπικέ̋ ή
περιφερειακέ̋ οικονοµικέ̋ δυνατότητέ̋ του̋.

α) Ανάλυση, ενσωµάτωση ερευνητική̋ στρατηγική̋
στι̋ περιφερειακέ̋ συσπειρώσει̋.

Οι χρηµατοδοτούµενε̋ δράσει̋ τη̋ εν ανωτέρω
πρόσκληση̋ αφορά στη διεθνική συνεργασία

β) Εκπόνηση ενό̋ κοινού σχεδίου δράση̋ (JAP) µε τη

περιφερειακών ερευνητικών συσπειρώσεων στου̋

συµµετοχή των ΟΤΑ και υλοποίηση συνεργειών και

εξή̋ τοµεί̋:

δράσεων σε διεθνέ̋ επίπεδο.

(α) Ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη και

γ) Υλοποίηση µέτρων για την εφαρµογή του κοινού

καινοτοµικέ̋ όψει̋ του Ψηφιακού Θεµατολογίου

σχεδίου δράση̋.

τη̋ ΕΕ
Τα περιφερειακά ερευνητικά συµπλέγµατα θα
πρέπει να περιλαµβάνουν τρει̋ τύπου̋ φορέων:
-

Νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα τη̋ έρευνα̋ (πανεπιστήµια,
ερευνητικοί οργανισµοί)

-

Επιχειρήσει̋

-

Τοπικέ̋/περιφερειακέ̋ αρχέ̋ (δήµοι και
περιφέρειε̋)

Κάθε πρόταση πρὁποθέτει µια κοινοπραξία από
τρία τουλάχιστον περιφερειακά ερευνητικά
συµπλέγµατα («τριπλό̋ έλικα̋») από τουλάχιστον
τρία διαφορετικά κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ και/ή
συνδεδεµένα µέλη. Στην ανωτέρω κοινοπραξία, οι

2
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2. Ευρωπἀκό Βραβείο Καρλοµάγνο̋ για
τη Νεολαία (2012)
Το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυµα του
∆ιεθνού̋ Βραβείου «Καρλοµάγνο̋» του Άαχεν
καλούν νέου̋ από όλα τα κράτη µέλη τη̋ ΕΕ να
συµµετάσχουν σε διαγωνισµό µε θέµα την εξέλιξη
τη̋ ΕΕ, την ολοκλήρωσή τη̋ και την ευρωπἀκή
ταυτότητα. Το Ευρωπἀκό Βραβείο «Καρλοµάγνο̋»
για τη Νεολαία απονέµεται σε σχέδια που


προωθούν την ευρωπἀκή και διεθνή
κατανόηση,



καλλιεργούν ένα κοινό πνεύµα ευρωπἀκή̋
ταυτότητα̋ και ολοκλήρωση̋,



λειτουργούν ω̋ πρότυπο για νέου̋ που ζουν

φορεί̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ αναλαµβάνουν

στην Ευρώπη και δίνουν πρακτικό

υποχρεωτικά το ρόλο του συντονιστή. Επίση̋, το

παράδειγµα Ευρωπαίων που ζουν µαζί ω̋

σύµπλεγµα µπορεί να συσταθεί ω̋ νοµικό

µια κοινότητα.

πρόσωπο αλλά µπορεί να διαθέτει µια πιο
ευέλικτη µορφή µέσω µια̋ συµφωνία̋ µεταξύ των

Τα σχέδια µπορούν να επικεντρωθούν στην

εταίρων του.

οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων για νέου̋,
ανταλλαγέ̋ νέων ή σχέδια στο διαδίκτυο που να

Η κοινοτική χρηµατοδότηση καλύπτει το 100% του

έχουν ευρωπἀκή διάσταση

συνολικού ύψου̋ τη̋ επιλέξιµη̋ δαπάνη̋ των
προτεινόµενων έργων. Το δε ποσό τη̋ αιτούµενη̋

Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι €5.000, για

επιχορήγηση̋ ανά σχέδιο πρόταση̋ κυµαίνεται

το δεύτερο €3.000, και για το τρίτο €2.000.

από ένα (1) έω̋ τρία (3) εκατοµµύρια ευρώ.

Εκπρόσωποι των 27 επιλεγέντων εθνικών σχεδίων
θα προσκληθούν στην τελετή απονοµή̋ στο Άαχεν

Την περίοδο 2007-2010, ελληνικοί οργανισµοί

τη̋ Γερµανία̋ στι̋ 15 Μα˙ου 2012.

συµµετείχαν ω̋ συντονιστέ̋ ή εταίροι σε 58
υποβληθείσε̋ προτάσει̋ (19% των προτάσεων
που υποβλήθηκαν πανευρωπἀκά), εκ των οποίων
χρηµατοδοτήθηκαν οι 8 (16,3% των εγκεκριµένων
έργων σε όλη την Ευρώπη).
Προθεσµία: 31 Ιανουαρίου 2012
Πληροφορίε̋:
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋
Υπόψιν κα̋ Γεωργία̋ Τζένου
Τηλ: 210 7273965
Ε-mail: tzenou@ekt.gr
Ιστοσελίδα πρόσκληση̋:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/pa
ge/capacities?callIdentifier=FP7ge/capacities?callIdentifier=FP7-REGIONSREGIONS-2012201220132013-1
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Οι συµµετέχοντε̋ πρέπει να είναι πολίτε̋ ή
κάτοικοι ενό̋ από τα 27 κράτη µέλη τη̋
Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋. Οι συµµετέχοντε̋ µπορούν
να υποβάλουν αίτηση είτε µεµονωµένα είτε
οµαδικά• για οµαδικά ή πολυεθνικά σχέδια, η
υποβολή µπορεί να γίνει µόνο σε ένα κράτο̋.
Θα γίνουν δεκτέ̋ αιτήσει̋ σε όλε̋ τη̋ επίσηµε̋
γλώσσε̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋. Τα σχέδια που
θα υποβληθούν για το διαγωνισµό πρέπει να
έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή και
α) να έχουν ολοκληρωθεί κατά το ηµερολογιακό
έτο̋ (12 µήνε̋) πριν από την τρέχουσα προθεσµία
υποβολή̋ αιτήσεων, ή
β) να βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη.
Η επιλογή για την απονοµή του Ευρωπἀκού
Βραβείου Νεότητα̋ «Καρλοµάγνο̋» θα γίνει σε δύο
φάσει̋. Πρώτη φάση: εθνικέ̋ κριτικέ̋ επιτροπέ̋,

απαρτιζόµενε̋ από τουλάχιστον δυο βουλευτέ̋ του
Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και έναν εκπρόσωπο
οργανώσεων νεολαία̋ θα επιλέξουν έναν υποψήφιο
προ̋ βράβευση από καθένα από τα 27 κράτη µέλη,
έω̋ τι̋ 5 Μα˙ου 2012. ∆εύτερη φάση: η ευρωπἀκή
κριτική επιτροπή, που θα απαρτίζεται από τρει̋
ευρωβουλευτέ̋ και τον Πρόεδρο του Ευρωπἀκού
Κοινοβουλίου, και τέσσερι̋ εκπροσώπου̋ του
Ιδρύµατο̋ του ∆ιεθνού̋ Βραβείου «Καρλοµάγνο̋»
του Άαχεν, θα επιλέξει και θα βραβεύσει ένα από τα
27 σχέδια που θα υποβάλουν οι εθνικέ̋ κριτικέ̋
επιτροπέ̋ έω̋ τι̋ 5 Απριλίου 2012.
Τα

σχέδια

θα

αξιολογηθούν

σύµφωνα

µε

τι̋

ακόλουθε̋ αρχέ̋:
- Πρέπει να πληρούν του στόχου̋ του διαγωνισµού:
να προωθούν την ευρωπἀκή και διεθνή κατανόηση,
να καλλιεργούν ένα κοινό πνεύµα ευρωπἀκή̋
ταυτότητα̋ και να δίνουν πρακτικά παραδείγµατα
ευρωπαίων που ζουν µαζί ω̋ µια κοινότητα.
- Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που είναι
δηµιούργηµα νέων ανθρώπων που εκπροσωπούν
διάφορα κράτη µέλη.
-Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σχέδια που
εκτελούνται σε εθελοντική βάση.
Ω̋ µέρο̋ του βραβείου, οι τρει̋ βραβευθέντε̋ θα
προσκληθούν να επισκεφθούν το Ευρωπἀκό
Κοινοβούλιο (στι̋ Βρυξέλλε̋ ή το Στρασβούργο).
Προθεσµία: 23 Ιανουαρίου 2012
Πληροφορίε̋:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en/index.
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en/index.
html
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3. Eνδουπηρεσιακή
Eνδουπηρεσιακή Κατάρτιση
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια
∆ια βίου
βίου Μάθηση
Comenius – Grundtvig)
Στην απόφαση 1720/2006/ΕΚ η «∆ια βίου µάθηση»
ορίζεται ω̋ κάθε είδου̋ γενική εκπαίδευση,
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση,
ανεπίσηµη εκπαίδευση και άτυπη µάθηση καθ' όλη
τη διάρκεια του βίου που έχει ω̋ αποτέλεσµα τη
βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων µε µια προοπτική προσωπική, του
πολίτη, κοινωνική ή/και εργασιακή. Περιλαµβάνει
την παροχή προσανατολισµού και συµβουλών.
Στρατηγικό στόχο του προγράµµατο̋ «∆ια βίου
Μάθηση» είναι να συµβάλει, µε τη δια βίου
µάθηση, στην ανάπτυξη τη̋ Κοινότητα̋ ω̋
προηγµένη̋ κοινωνία̋, βασισµένη̋ στη γνώση, µε
βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερε̋ και
περισσότερε̋ θέσει̋ απασχόληση̋ και
µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα̋,

σχολική̋ εκπαίδευση̋ και στην ενίσχυση τη̋

παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του

ευρωπἀκή̋ διάστασή̋ τη̋, ιδίω̋ µέσω τη̋

περιβάλλοντο̋ για τι̋ µελλοντικέ̋ γενεέ̋.

ενθάρρυνση̋ τη̋ διακρατική̋ συνεργασία̋ µεταξύ

Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση των ανταλλαγών,

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που παρέχουν ή

τη συνεργασία και την κινητικότητα µεταξύ

διευκολύνουν την προσχολική και σχολική

των συστηµάτων εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋

εκπαίδευση, µε την επιχορήγηση, µεταξύ άλλων,

στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσµιο

δραστηριοτήτων ενδὁπηρεσιακή̋ κατάρτιση̋

ποιοτικό σηµείο αναφορά̋.

εκπαιδευτικών.

Εν προκειµένω, στο πλαίσιο τη̋ πρόσφατη̋
πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων για το έτο̋
2012 (EAC/27/11), το πρόγραµµα Comenius,
Comenius
αποσκοπεί στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ τη̋

To δε πρόγραα Grundtvig επιχορηγεί δράσει̋ για
την προώθηση τη̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋, τη̋
ποιότητα̋, τη̋ καινοτοία̋ και τη̋ ευρωπἀκή̋
διάσταση̋ σε όλου̋ του̋ τοεί̋ εκπαίδευση̋
ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε ίδρυα, οργανισό,
φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση
ενηλίκων, ανεξαρτήτω̋ αν ανήκει στην τυπική, η
τυπική ή άτυπη εκπαίδευση, καθώ̋ και σε
εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, εθελοντέ̋ και
ενήλικε̋ εκπαιδευόενου̋ φορέων εκπαίδευση̋
ενηλίκων.
Προθεσµίε̋: 16 & 31 Ιανουαρίου 2012
Πληροφορίε̋:
http://eurhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2011:233:0015:0016:EL:PDF
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4. Tεχνολογίε̋ Πληροφορική̋ και

δηµιουργικότητα̋ µέσω χρήση̋ ΤΠΕ, ενώ

Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ)

διασφαλίζουν την ταχεία µετατροπή των

(7ο Πρόγραµµα
Πρόγραµµαόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα
και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)

εξελίξεων των ΤΠΕ σε πρακτικά οφέλη για του̋
πολίτε̋, τι̋ επιχειρήσει̋, τη βιοµηχανία και τι̋
κυβερνήσει̋ τη̋ Ευρώπη̋. Οι δραστηριότητε̋
αυτέ̋ συµβάλλουν επίση̋ στη µείωση του

Το 7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την έρευνα και την

ψηφιακού χάσµατο̋ και του κοινωνικού

τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το βασικό

αποκλεισµού.

µέσο χρηµατοδότηση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋
για την έρευνα στην Ευρώπη και περιλαµβάνει
διάφορα ειδικά προγράµµατα:
• Συνεργασία – ενίσχυση τη̋ συνεργασία̋ µεταξύ
πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων για την
επίτευξη µια̋ ηγετική̋ θέση̋ σε βασικού̋
τεχνολογικού̋ τοµεί̋.
• Ιδέε̋ – υποστήριξη τη̋ βασική̋ επιστηµονική̋
έρευνα̋ αιχµή̋ (υλοποιείται από το Ευρωπἀκό
Συµβούλιο Ερευνών).
• Άνθρωποι – υποστήριξη τη̋ κινητικότητα̋ και
τη̋ επαγγελµατική̋ ανέλιξη̋ των ερευνητών
εντό̋ και εκτό̋ Ευρώπη̋.

Η πρόσφατη σχετική πρόσκληση υποβολή̋

• Ικανότητε̋ – βοήθεια στην ανάπτυξη των

προτάσεων στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατο̋-

ικανοτήτων που η Ευρώπη χρειάζεται για

Πλαισίου αφορά στι̋ εξή̋ θεµατικέ̋ περιοχέ̋,

να γίνει µια ακµάζουσα οικονοµία που θα

ιδιαίτερου ενδιαφέροντο̋ για την τοπική

βασίζεται στη γνώση.

αυτοδιοίκηση:

• Πυρηνική έρευνα (πρόγραµµα Ευρατόµ) –
ανάπτυξη των ικανοτήτων τη̋ Ευρώπη̋ στον

•

υποδοµέ̋ υπηρεσιών

τοµέα τη̋ πυρηνική̋ σχάση̋ και σύντηξη̋.
•
•

ΤΠΕ για την υγεία, την ευγηρία, την ένταξη
και τη διακυβέρνηση

δραστηριότητε̋ ενισχύσουν την επιστηµονική
και τεχνολογική βάση τη̋ Ευρώπη̋ και τη̋

Τεχνολογίε̋ για ψηφιακό περιεχόµενο και
γλώσσε̋

Οι ΤΠΕ αποτελούν τον πυρήνα τη̋
γνωσιοκεντρική̋ κοινωνία̋. Οι σχετικέ̋

∆ιεισδυτικά και εµπιστευµένα δίκτυα και

•

ΤΠΕ για οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων
εκποµπών

εξασφαλίζουν ηγετική θέση σε παγκόσµια
κλίµακα στον τοµέα των ΤΠΕ, συµβάλλουν στην

•

Μελλοντικέ̋ και αναδυόµενε̋ τεχνολογίε̋

προαγωγή και τόνωση τη̋ καινοτοµία̋

•

∆ιεθνή̋ συνεργασία

πρὀόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και τη̋

Προθεσµία: 17 Ιανουαρίου 2012
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/p
age/cooperation?callIdentifier=FP7age/cooperation?callIdentifier=FP7-ICTICT-20112011-8
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)
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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. ∆ήµο̋ Παγγαίου:
Ανταλλαγή
γή εµπειριών για την Αειφορική
Ανταλλα
Ενέργεια
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για
του̋ Πολίτε̋, 20072007-2013’)
Mε τι̋ καλύτερε̋ εντυπώσει̋ αναχώρησαν τη
∆ευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 τα µέλη τη̋
40µελού̋ αποστολή̋ από τον Πολωνικό δήµο
Ρέβαλ (Rewal) που φιλοξενήθηκαν και
περιηγήθηκαν στο δήµο Παγγαίου, στο πλαίσιο
του µέτρου 1.1 «Συναντήσει̋ Πολιτών

Εκτό̋ από την εµπέδωση των ήδη ισχυρών

Αδελφοποιήµένων Πόλεων» του Ευρωπἀκού

δεσµών µεταξύ των πολιτών των δύο αδελφοποι-

Προγράµµατο̋ «Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 20072013», του οποίου εθνικό σηµείο επαφή̋ έχει
οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών.

ηµένων πόλεων, η συνάντηση είχε βασικό στόχο
την ανταλλαγή εµπειριών, τεχνογνωσία̋ και
ανησυχιών σχετικά µε τα θέµατα αειφορική̋

O δήµο̋ Ρέβαλ είχε αδελφοποιηθεί ήδη από το

ενέργεια̋, καθώ̋ και την αναβάθµιση των

2006 µε τον πρώην δήµο Ελευθερών, ενώ η

γνώσεων σχετικά µε τι̋ ευρωπἀκέ̋ πολιτικέ̋ σε

πρὁπάρχουσα σχέση φιλία̋, συνεργασία̋ και

θέµατα ενέργεια̋ και προστασία̋

αµοιβαία̋ εκτίµηση̋ συνεχίζεται και µε το νέο

περιβάλλοντο̋.

δήµο Παγγαίου.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων,
πραγµατοποιήθηκαν ηµερίδε̋ και δράσει̋
ενηµέρωση̋ για την αξιοποίηση των ενεργειακών
πόρων και επισκέψει̋ σε οικισµού̋ και σε
αξιοθέατα φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντο̋.
Πληροφορίε̋:
∆ήµο̋ Παγγαίου
Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Ελευθερούπολη 64100
ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ: 25923 50064
Fax: 25923 50075
E-mail: info@dimos paggaiou.gr
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2. ∆ήµο̋ Χἀδαρίου:
Νέα Εργαλεία και Προσεγγίσει̋ για τη
∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών Αστικού
Μετασχηµατισµού σε Μικροµεσαίε̋
Πόλει̋
(Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT)
URBACT)
Ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία, η συµµετοχή
του ∆ήµου Χἀδαρίου στην Κοινοτική
Πρωτοβουλία Urbact µε τίτλο Net-Topic (New
Tools and Approaches for managing Urban
Transformation Processes in Intermediate Cities).
Στο πλαίσιο του προγράµµατο̋, κατά την
τελευταία τριετία, ο ∆ήµο̋ συµµετείχε σε ένα
δίκτυο µεγάλων ευρωπἀκών πόλεων όπω̋ η
Βαρκελώνη, το Μιλάνο, το Παρίσι το Μάντσεστερ

Μέσα από το πρόγραµµα, ωρίµασε σε µεγάλο
βαθµό η κεντρική ιδέα του έργου µε τίτλο:
«Haidari for all – Χἀδάρι για όλου̋» που τέθηκε
αρχικά σαν στόχο̋ από τη δηµοτική αρχή και
βασίστηκε στου̋ εξή̋ άξονε̋ – πεδία
εφαρµογή̋:

κ.α., µε στόχο την κοινωνικοποίηση σε ευρωπἀκό
επίπεδο και την ανεύρεση λύσεων σε µεγάλα

1. Πολιτισµό̋ – πολιτιστική κληρονοµιά

θέµατα που απασχολούν του̋ πολίτε̋ των

2. Εκπαίδευση

αστικών και περιαστικών περιοχών.

3. Περιβάλλον
4. Προσβασιµότητα και ίσε̋ ευκαιρίε̋
Στο πλαίσιο του προγράµµατο̋ δηµιουργήθηκε
Αστική Τοπική Οµάδα Στήριξη̋, η οποία
ωρίµασε και προετοίµασε δράσει̋ για τα
παραπάνω τέσσερα πεδία εφαρµογή̋, µε
αντικειµενικό στόχο την µετέπειτα ορθολογικότερη και ευκολότερη υλοποίηση των
δράσεων αυτών. Οι δράσει̋ προετοιµάστηκαν
µε γνώµονα τι̋ ανάγκε̋ των πολιτών αλλά και
τι̋ ιδιαιτερότητε̋ του δήµου σε θέµατα όπω̋
το περιβάλλον, ο πολιτισµό̋, η προσβασιµότητα κ.λπ.
Πληροφορίε̋:
∆ήµο̋ Χἀδαρίου
Ε-Trikala Α.Ε.
Στρ. Καρἀσκάκη 138 - Επαύλεω̋ 2 Φιλοπάππου 23, 124 61 Χἀδάρι
Τηλ: 213 20 47 215
Fax: 210 58 19 841
Ιστοσελίδα έργου: http://urbact.eu/en/

projects/metropolitan-governance/nettopic/homepage/
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Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Ενέργεια του
Μέλλοντο̋

Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά)

(Αµπού Ντάµπι, 1616-19 Ιανουαρίου 2012)
∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Αειφορία
(Βανκούβερ, 1010-12 Ιανουαρίου
Ιανουαρίου 2012)

Η προώθηση µελλοντικών πηγών ενέργεια̋, η
ενεργειακή αποδοτικότητα, οι καθαρέ̋
τεχνολογίε̋ καθώ̋ και η συνδροµή εκπροσώπων

Το Πανεπιστήµιο British Columbia διοργανώνει το 8ο

του πολιτικού, επιχειρηµατικού, ακαδηµἀκού,

διεθνέ̋ συνέδριο για την περιβαλλοντική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική αειφορία. Πρόκειται
για µια διεπιστηµονική προσπάθεια αντιµετώπιση̋
των διαφόρων όψεων τη̋ αειφορία̋.

χρηµατοπιστωτικού και βιοµηχανικού τοµέα για
την υποστήριξη τη̋ καινοτοµία̋, επιχειρηµατικών και επενδυτικών ευκαιριών για την
ικανοποίηση των αναγκών για αειφορική
ενέργεια, αποτελούν τι̋ βασικέ̋ θεµατικέ̋
ενότητε̋ τη̋ παγκόσµια̋ συνόδου για τι̋
µελλοντικέ̋ πηγέ̋ ενέργεια̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.worldfutureenergysummit.com/

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ανταγωνιστική
Ταυτότητα των Πόλεων
(Ουτρέχτη, 1010-12 Ιανουαρίου 2012)
Υιοθετώντα̋ µια διεπιστηµονική προσέγγιση για
την ανταγωνιστική ταυτότητα του χώρου, το εν
λόγω συνέδριο εξετάζει µε αναλυτικό τρόπο τη
Το εν λόγω συνέδριο συνεχίζει τη σειρά επιτυχηµέ-

µεθοδολογία για την ανάλυση και µέτρηση των

νων ανάλογων συνεδρίων στη Χαβάη (2005), στο
Βιετνάµ (2006), στην Τσενάι (2007), στη Μαλαισία
(2008), στη Μαυριτανία (2009), στο Εκουαδόρ (2010) και
και στη Νέα Ζηλανδία (2011).
Πληροφορίε̋:
http://onsustainability.com/conference
http://onsustainability.com/conferenceility.com/conference-2012/
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επιπτώσεων τη̋ ανταγωνιστική̋ ταυτότητα̋,

Κλιµατική Αλλαγή, Οικονοµία και

λαµβάνοντα̋ υπόψη τα συµπεράσµατα των
προηγούµενων συνεδρίων σε Μπολόνια και Μπογκοτά για τι̋ συνεργατικέ̋ και συµµετοχικέ̋

1/2012

∆ηµογραφικό ζήτηµα
(Παρίσι, 31 Ιανουαρίου -1 Φεβρουαρίου
2012)

διαδικασίε̋ σχεδιασµού.
Πληροφορίε̋:

Το Ινστιτούτο Urban Land είναι ένα̋ µη

http://
http://placemanagementandbranding
://placemanagementandbranding.
placemanagementandbranding.wordpress.
wordpress.co

κερδοσκοπικό̋, ερευνητικό̋ και εκπαιδευτικό̋

m/placeplace-brandingbranding-conference/
conference/

οργανισµό̋ που ιδρύθηκε το 1936 στο Σικάγο µε
35.000 µέλη σε 95 χώρε̋ παγκοσµίω̋,

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Χρηστή Αστική

εκπροσωπώντα̋ όλο το φάσµα των φορέων

∆ιακυβέρνηση για Υγιεί̋, Ασφαλεί̋,
Πράσινε̋ και Ευφυεί̋ Πόλει̋
(Τσενάι, 2323-25 Ιανουαρίου 2012)
Η αποτύπωση των προβληµάτων και η αναζήτηση
στρατηγικών για το κύµα αστικοποίηση̋ που

που απασχολούνται στην αγορά ακινήτων ή σε
θέµατα που αφορούν τι̋ χρήσει̋ τη̋ γη̋, είτε
στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο τοµέα. Στην
Ευρώπη η παρουσία του Ινστιτούτου είναι
ισχυρή στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία, την
Ολλανδία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Το ετήσιο
χαρακτηρίζει τι̋ µεγαλουπόλει̋ τη̋ Ασία̋

συνέδριο για το 2012 θα πραγµατοποιηθεί στο

αποτελεί το βασικό αντικείµενο των εργασιών

Παρίσι µε βασικά θέµατα το δηµογραφικό

διεθνού̋ συνεδρίου που πραγµατοποιείται στην

πρόβληµα, την οικονοµία και την κλιµατική

Ινδία.

αλλαγή.
Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:
http://www.municipalika.com/municipalika/index.ht
ml

http://www.ulihttp://www.uli-europe.org/content/onlyeurope.org/content/onlyproblemsproblems-leftleft-areare-bigbig-ones
ones
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Ευρωπἀκά Θέµατα
Θεσσαλονίκη: Ευρωπἀκή
Πρωτεύουσα Νεολαία̋ για το 2014

«Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα Νεολαία̋» για το έτο̋
2014 αναδείχθηκε η Θεσσαλονίκη στη Μπράγκα
τη̋ Πορτογαλία̋, όπου αντιπροσωπεία του
∆ήµου παρουσίασε την τελική πρόταση
διεκδίκηση̋ του τίτλου. Οι άλλε̋ δύο πόλει̋ που

Το 2014 οι σχεδιαζόµενε̋ δράσει̋ θα

διαγωνίστηκαν ήταν το Ηράκλειο και το Ιβάνοβο

υλοποιηθούν πάνω σε τέσσερι̋ άξονε̋:

τη̋ Ρωσία̋.

∆ηµιουργία, συµµετοχή, ειδικέ̋ κοινωνικέ̋
οµάδε̋, νέα κοινωνικά κινήµατα. Με τον τρόπο

Η ευρωπἀκή Πρωτεύουσα Νεολαία̋ είναι ένα̋

αυτό επιδιώκεται να οριστεί τόσο ένα

νέο̋ θεσµό̋ που ξεκίνησε το 2009 από το

περίγραµµα δράσεων και παρεµβάσεων όσο και

Ρότερνταµ, το 2010 στο Τορίνο, το 2011

το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα αναληφθούν

φιλοξενείται στην Αµβέρσα του Βελγίου, θα πάει

πρωτοβουλίε̋ έτσι ώστε το 2014 να µπορεί η

στη Μπράγκα τη̋ Πορτογαλία̋ το 2012, στο

πόλη και η νεολαία τη̋ να υποδεχθούν δράσει̋

Μάριµπορ τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη τη̋

ευρωπἀκή̋ και διεθνού̋ κλίµακα̋.

Σλοβενία̋ το 2013, για να έρθει στη
Θεσσαλονίκη το 2014. Είναι µια πρωτοβουλία

Να σηµειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη έχει εµπειρία

του Ευρωπἀκού Φόρουµ Νεολαία̋, τη̋

από τη διοργάνωση µεγάλων πολιτιστικών -

µεγαλύτερη̋ πλατφόρµα̋ µη κυβερνητικών

κοινωνικών γεγονότων. Από την Μπιενάλε των

οργανώσεων νεολαία̋ στην Ευρώπη, που σε

νέων δηµιουργών τη̋ Ευρώπη̋ και τη̋

συνεργασία µε την Ευρωπἀκή Επιτροπή δίνουν

Μεσογείου το 1986 µέχρι την Πολιτιστική

τον τίτλο "Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα Νεολαία̋" σε

Πρωτεύουσα τη̋ Ευρώπη̋ το 1997, η πόλη έχει

πόλει̋ που παρουσιάζουν ένα ολοκληρωµένο

αποκτήσει πολλέ̋ και αξιοθαύµαστε̋ υποδοµέ̋.

πρόγραµµα δράσεων, ιδεών, προτάσεων και
συνεργασία̋ για του̋ νέου̋ σε τοπικό, εθνικό
και ευρωπἀκό επίπεδο για ένα χρόνο. ∆εν

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://www.thessaloniki2014.eu/

χρηµατοδοτεί έργα, κατασκευέ̋ ή υποδοµέ̋,
αλλά ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα που θα
αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά, τι̋ ιδέε̋ και τα

Σήµα Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋
από το 2013

όνειρα των νέων ανθρώπων.
Βασικό θέµα τη̋ υποψηφιότητα̋ τη̋
Θεσσαλονίκη̋ ήταν ο "Χρόνο̋". Με τη λέξη και
την έννοια του χρόνου επιδιώχθηκε να
αναδειχθεί η ιστορική διαδροµή τη̋ πόλη̋ και ο
ρόλο̋ τη̋ στην περιοχή τη̋ νοτιοανατολική̋
Ευρώπη̋, η προοπτική και η εξέλιξή τη̋ καθώ̋
και η µετάβασή τη̋ στην κοινωνική αναγέννησή
τη̋.

Τοποθεσίε̋ µε συµβολικό χαρακτήρα για την
ιστορία ή την ολοκλήρωση τη̋ Ευρώπη̋ θα
µπορούν να είναι επιλέξιµε̋ για ένα εθελοντικό
σήµα ευρωπἀκή̋ κληρονοµιά̋ από το 2013 στο
πλαίσιο των προτάσεων που ψηφίστηκαν από
το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο στι̋ 16 Νοεµβρίου
2011. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στι̋ "διακρατικέ̋" περιοχέ̋, λόγω του ειδικού
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Η διαχείριση, προστασία και προώθηση των
χώρων θα παραµείνει στην αρµοδιότητα των
κρατών µελών. Η Ευρωπἀκή Επιτροπή θα
αναλάβει το επικοινωνιακό κοµµάτι και τι̋
εργασίε̋ ευαισθητοποίηση̋ του κοινού, όπω̋ τη
δηµιουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για το
ευρωπἀκό σήµα πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ και
την ενθάρρυνση προωθητικών δραστηριοτήτων
που συνδέουν του̋ χώρου̋ στου̋ οποίου̋ έχει
απονεµηθεί το σήµα.
συµβολισµού που αυτέ̋ έχουν για την κοινή

Πληροφορίε̋:

ιστορία τη̋ Ευρώπη̋.

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

Έτσι, από το 2013 και µετά κάθε κράτο̋ µέλο̋ θα
µπορεί να προτείνει, εφόσον το επιθυµεί, µέχρι
δύο υποψήφιε̋ τοποθεσίε̋ για την απονοµή του
σήµατο̋ ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋.
Κάθε δύο χρόνια, τα κράτη µέλη θα µπορούν να

pe=REPORT&reference=A7pe=REPORT&reference=A7-201120110331&language=EL

Η ∆ιακήρυξη του St.Pӧ
St.Pӧlten για µια
καλύτερη πολιτική συνοχή̋ τη̋ ΕΕ

προτείνουν µέχρι δύο υποψήφιε̋ τοποθεσίε̋,
από τι̋ οποίε̋ η κριτική επιτροπή, αποτελούµενη

Την επαύριον τη̋ ανακοίνωση̋ των νοµοθετικών

από 13 ανεξάρτητου̋ εµπειρογνώµονε̋, θα

προτάσεων τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για τη

επιλέγει µία το πολύ ανά χώρα. Η απονοµή αυτού

µελλοντική πολιτική συνοχή̋ τη̋ ΕΕ, 11

του σήµατο̋ θα εγγυάται την ποιότητα των

ευρωπἀκά δίκτυα τοπικών και περιφερειακών

επιλεγµένων τοποθεσιών, οι οποίε̋ µπορεί να

αρχών υιοθέτησαν τη ∆ιακήρυξη του St.Pӧlten

είναι µνηµεία, φυσικέ̋, αρχαιολογικέ̋,

(τη̋ αυστριακή̋ πόλη̋ που φιλοξένησε τη

βιοµηχανικέ̋, και αστικέ̋ περιοχέ̋, τοπία

διάσκεψη των δικτύων), ζητώντα̋ από το

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋, τόποι µνήµη̋,

Συµβούλιο τη̋ ΕΕ και το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο

πολιτισµικά αγαθά. Το σήµα µπορεί επίση̋ να

την προώθηση των περιφερειακών και τοπικών

αποδοθεί σε χώρου̋ "σύγχρονη̋" κληρονοµιά̋,

συµφερόντων. Εν προκειµένω, οι εκπρόσωποι

λόγω του ειδικού συµβολισµού που αυτοί έχουν

των δικτύων επεσήµαναν τα εξή̋:

για την κοινή ιστορία τη̋ Ευρώπη̋ και όχι λόγω
τη̋ αρχιτεκτονική̋ του̋ ή αισθητική̋ του̋ αξία̋.

Το σήµα ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋
βασίζεται σε ένα διακυβερνητικό σήµα µε το ίδιο
όνοµα, το οποίο ξεκίνησε το 2006. Οι χώροι και
οι τοποθεσίε̋ στου̋ οποίου̋ έχει απονεµηθεί το
σήµα από το 2006 µέσω του παλαιού
προγράµµατο̋ µπορούν να υποβάλουν αίτηση
για να λάβουν το σήµα βάσει του νέου
προγράµµατο̋. Εντό̋ έξι ετών από την έναρξη
του νέου προγράµµατο̋, θα ληφθεί απόφαση
σχετικά µε το εάν ευρωπἀκέ̋ τρίτε̋ χώρε̋
µπορούν επίση̋ να λάβουν µέρο̋.
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Η εδαφική συνοχή µπορεί να

επιτευχθεί µόνον µε την ουσιαστική
εµπλοκή των τοπικών και περιφερειακών
αρχών σε όλα τα στάδια τη̋ υλοποίησή̋
τη̋.


Η σηµασία τη̋ διαπεριφερειακή̋

συνεργασία̋, στο πλαίσιο, είτε
διασυνοριακών σχεδίων, είτε των ΕΟΕΣ
είναι αδιαµφισβήτητη. Η ταχύτητα
δηµιουργία̋ των µακροπεριφερειακών
στρατηγικών αναδεικνύει,επίση̋, µια
καινοτόµα και αναγκαία πρωτοβουλία τη̋
ενό̋ φόρουµ οικονοµική̋ ανάπτυξη̋ όπου

ΕΕ.

εκπρόσωποι 40 πόλεων αντάλλαξαν εµπειρίε̋
Σε αυτό το πλαίσιο, τα ευρωπἀκά δίκτυα των
υποεθνικών αρχών ζητούν από το Συµβούλιο τη̋
ΕΕ και το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο η πολιτική

και κατέληξαν σε κοινά συµπεράσµατα κατά τη
χρονική περίοδο Οκτώβριο̋ 2010 – Σεπτέµβριο̋
2011.

συνοχή̋ τη̋ ΕΕ να διαθέτει τα εξή̋ στοιχεία:
(α) την κατάλληλη χρηµατοδότηση˙
(β) µια πλήρω̋ ολοκληρωµένη προσέγγιση τη̋
εδαφική̋ ανάπτυξη̋˙

Σύµφωνα µε τα βασικότερα συµπεράσµατα του
εν λόγω κειµένου, η βελτίωση των δοµών
διακυβέρνηση̋ σε µητροπολιτικό επίπεδο
συνιστά την βασικότερη πρὁπόθεση για την

(γ) απλοποιηµένου̋ και καλύτερου̋ κανόνε̋

αντιµετώπιση των µεγάλων προκλήσεων του

συντονισµού και διαδικασίε̋˙

οικονοµικού ανταγωνισµού, τη̋ κοινωνική̋

(δ) η διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων να

συνοχή̋, τη̋ δηµογραφική̋ αλλαγή̋, τη̋

συµβαδίζει µε την αρχή τη̋ εταιρικότητα̋.

περιβαλλοντική̋ αειφορία̋, τη̋ πολιτιστική̋
ανάπτυξη̋ και τη̋ τοπική̋ δηµοκρατία̋˙
προκλήσει̋ για τι̋ οποίε̋ η στρατηγική ΕΕ2020

Πληροφορίε̋:
http://www.ccre.org/docs/Common_declarationhttp://www.ccre.org/docs/Common_declarationENEN-1710111.pdf

προτείνει µια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα
επίπεδα διοίκηση̋.
Πληροφορίε̋:

Μητροπολιτικοποίηση των Πόλεων στην

http://
http://www
://www.
www.eurocities.
eurocities.eu/
eu/main.
main.php?
php?content=
content=http:/
http:/

Ευρώπη του 2020

/www.
www.eurocities.
eurocities.eu/
eu/include/
include/lib/
lib/sql_
sql_news_
news_card.
card.php
?id=1981
id=1981

Σε κείµενο εργασία̋ του δικτύου των
µεγαλύτερων ευρωπἀκών πόλεων (EUROCITIES),

Οι Πόλει̋ του Μέλλοντο̋

µε αντικείµενο τι̋ συνεργασίε̋ µεταξύ των
ευρωπἀκών πόλεων, υπογραµµίζεται η

Σύµφωνα µε έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋

ικανότητα των ΟΤΑ να καινοτοµούν και να

για τι̋ προκλήσει̋ και τα οράµατα των πόλεων

υιοθετούν νέε̋ λύσει̋ στα καθηµερινά του̋

του µέλλοντο̋, οι πόλει̋ καλούνται να

προβλήµατα. Το εν λόγω κείµενο µε τίτλο

διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στην κοινοτική

«Συνεργασία πόλεων πέραν των συνόρων του̋:

πολιτική τη̋ αειφόρου ανάπτυξη̋ ω̋ κινητήρε̋

Στοιχεία µέσα από την εµπειρία των

οικονοµική̋ ανάκαµψη̋, χώροι καινοτοµία̋ και

ευρωπἀκών πόλεων» εκπονήθηκε στο πλαίσιο
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Βάση δεδοµένων για τον Αρχιτεκτονικό
και Αστικό Σχεδιασµό
Το Ευρωπἀκό Φόρουµ για τι̋ Αρχιτεκτονικέ̋
Πολιτικέ̋ (EFAP) βρίσκεται στη διαδικασία
δηµιουργία̋ ενό̋ διαδικτυακού παρατηρητηρίου
για την ανταλλαγή καινοτόµων αρχιτεκτονικών
και αστικών πρακτικών σε ευρωπἀκό επίπεδο.

δηµιουργικότητα̋ και κέντρα παροχή̋
υπηρεσιών. Ωστόσο, το ευρωπἀκό µοντέλο τη̋
αειφόρου ανάπτυξη̋ βρίσκεται ενώπιον των
προκλήσεων τη̋ δηµογραφική̋ αλλαγή̋, των
αυξανόµενων εισοδηµατικών ανισοτήτων, τη̋

Σκοπό̋ του σχεδίου είναι η ανάπτυξη µια̋

κοινωνική̋ πόλωση̋ και τη̋ αστική̋ επέκταση̋.

βάση̋ δεδοµένων όπου ο καθένα̋ θα έχει

Αυτέ̋ οι προκλήσει̋ µπορούν να αποδειχθούν

πρόσβαση για να γνωρίσει τι̋ αλλαγέ̋ στον

ευκαιρίε̋, δηµιουργώντα̋ µια ανθεκτική και

αστικό σχεδιασµό και στι̋ συνθήκε̋ εργασία̋˙

περιεκτική οικονοµία, αυξάνοντα̋ το δυναµικό

να επικοινωνήσει µε ανθρώπου̋, οι οποίοι

τη̋ κοινωνικο-οικονοµική̋, πολιτιστική̋,

εργάζονται για τη βελτίωση του αστικού

γενεαλογική̋ και εθνοτική̋ ποικιλοµορφία̋ και

τοπίου˙ και για να ανταλλάξει πληροφορίε̋ και

προωθώντα̋ µια ολιστική προσέγγιση για το

εµπειρίε̋ για τι̋ αρχιτεκτονικέ̋ και αστικέ̋

περιβάλλον και την ενέργεια. Η έκθεση, η οποία

πρακτικέ̋.

περιλαµβάνει πέντε θεµατικέ̋ µελέτε̋ για τι̋
κοινωνικέ̋, οικονοµικέ̋, περιβαλλοντικέ̋,

Πληροφορίε̋:

διοικητικέ̋ και µελλοντικέ̋ αστικέ̋ προκλήσει̋

http://ec.europa.eu/agriculture/caphttp://ec.europa.eu/agriculture/cap-postpost-

και δέκα ορθέ̋ πρακτικέ̋ ευρωπἀκών πόλεων

2013/legal2013/legal-proposals/index_en.htm
proposals/index_en.htm

(Βαρκελώνη, Μπρνο, Φλωρεντία, Γκλίβιτσε,
Λειψία, Νιούκαστλ, Πλεν, Μολινό, Βάχιο) που

O ρόλο̋ των Πόλεων στο Ηorizon
Ηorizon 2020

αφορούν στην αντιµετώπιση των ανωτέρω
προκλήσεων, καταλήγει, επισηµαίνοντα̋ ότι
νέοι τύποι διακυβέρνηση̋ είναι αναγκαίοι για
τι̋ µελλοντικέ̋ προκλήσει̋ µε τη συµµετοχή
όλων των εµπλεκόµενων κοινωνικών εταίρων.
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/ci
onferences/ci
http://ec.europa.eu/regional_policy/c
tiesoftomorrow/index_en.cfm

Horizon 2020 θα ονοµάζεται το νέο Πρόγραµµα
Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτοµία τη̋
Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ που θα καλύψει την
περίοδο 2014-2020. Το Horizon 2020 θα
χρηµατοδοτήσει δράσει̋ έρευνα̋ και
καινοτοµία̋ που, έω̋ σήµερα,
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Πλαίσιο
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ιδρυµάτων και τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ και
στη προσβασιµότητα σε αρκετέ̋
πανεπιστηµιουπόλει̋ που διαθέτουν συνθήκε̋
για µια δυναµική ερευνητική κοινότητα.
Πληροφορίε̋:
http://prezi.com/7wmquzhp2var/openhttp://prezi.com/7wmquzhp2var/openinnovationinnovation-inin-eindhoveneindhoven-brainportbrainport-ecosystem/

Ελσίνκι: Παγκόσµια Πρωτεύουσα
Σχεδίου για το 2012
Το Ελσίνκι, εταίρο̋ του σχεδίου URBACT CTUR,
για την Έρευνα (FP), το Πρόγραµµα Πλαίσιο για

δίνοντα̋ ιδιαίτερη έµφαση στον τουρισµό

την Καινοτοµία και την Ανταγωνιστικότητα (CIP)

κρουαζιέρα̋ και στη χρήση του σχεδίου για την

και το Ευρωπἀκό Ινστιτούτο για την Καινοτοµία

πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξή

και την Τεχνολογία (ΕΙΤ). Σύµφωνα µε την

του, επιλέχθηκε από την παγκόσµια κοινότητα

πρόταση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, που

των επαγγελµατιών του σχεδίου ω̋ η

ανακοινώθηκε στι̋ 29 Ιουνίου 2011, ο

παγκόσµια πρωτεύουσα του σχεδίου για το

πρὁπολογισµό̋ του νέου Προγράµµατο̋

2012.

Πλαίσιο µπορεί να ανέλθει στα 80 δισ. ευρώ για
την περίοδο 2014-2020.
Σκοπό̋ του Horizon 2020 είναι η υποστήριξη
πρωτοπόρων Ευρωπαίων ερευνητών, ώστε να
ενισχυθεί η επιστηµονική αριστεία, να φτάσουν
τα ερευνητικά αποτελέσµατα στην αγορά και να
προωθηθεί η οικονοµική ανάπτυξη και η
δηµιουργία νέων θέσεων εργασία̋. Το
Πρόγραµµα Πλαίσιο θα καλύψει το σύνολο των
επιστηµονικών πεδίων, µε έµφαση στην έρευνα
για την αντιµετώπιση των παγκόσµιων
προβληµάτων.
Για του̋ Φινλανδού̋ το σχέδιο είναι ένα̋
Σε αυτό το πλαίσιο, πραγµατοποιήθηκε στο

ανθρωποκεντρικό̋-δηµιουργικό̋ και ολιστικό̋

Ἀντχόβεν συνάντηση εκπροσώπων 100 µεγάλων

τρόπο̋ προσέγγιση̋ των πραγµάτων είτε

ευρωπἀκών πόλεων για να συζητήσουν το ρόλο

αφορά αντικείµενα, µεθόδου̋ εργασία̋, είτε

του̋ στα ανοικτά συστήµατα καινοτοµία̋ και

µηχανισµού̋ λήψη̋ αποφάσεων, δηµόσιε̋

στο νέο ευρωπἀκό πρόγραµµα-πλαίσιο για την

υπηρεσίε̋ κ.α. Η φινλανδική πρωτεύουσα

έρευνα και την καινοτοµία (Horizon 2020). Εν

διαθέτει πάνω από 10.000 σχεδιαστέ̋ και δεν

προκειµένω, το Πανεπιστήµιο Τεχνολογία̋ τη̋

είναι τυχαίο ότι η στρατηγική τη̋ οδήγησε την ΕΕ

ολλανδική̋ πόλη̋ παρουσίασε το ανοιχτό

να συστήσει ειδική υπηρεσία για το σχέδιο µε
έδρα το φινλανδικό πανεπιστήµιο του Άλτο.

καινοτοµικό οικοσύστηµα του Ἀντχόβεν, του
οποίου η επιτυχία στηρίζεται στο εταιρικό
σχήµα που συγκροτείται από εκπροσώπου̋ τη̋
βιοµηχανία̋, των εκπαιδευτικών/ερευνητικών

Πληροφορίε̋:
http://www.blog.urbact.eu/?p=976
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∆ηµιουργική Ευρώπη
Χιλιάδε̋ εργαζόµενοι στον τοµέα του
κινηµατογράφου, τη̋ τηλεόραση̋, του
πολιτισµού, τη̋ µουσική̋, των παραστατικών
τεχνών, τη̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ και των
συναφών κλάδων θα λάβουν µεγαλύτερη
υποστήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο του νέου
προγράµµατο̋ «∆ηµιουργική Ευρώπη», το οποίο
παρουσιάστηκε πρόσφατα (23 Νοεµβρίου 2011)
από την Ευρωπἀκή Επιτροπή. Με προτεινόµενο
πρὁπολογισµό ύψου̋ 1,8 δισ. ευρώ για την
περίοδο 2014-2020, το πρόγραµµα θα παρέχει
µια απόλυτα αναγκαία τόνωση για τον
πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα, που
αποτελούν σηµαντική πηγή απασχόληση̋ και
ανάπτυξη̋ στην Ευρώπη. Το νέο πρόγραµµα θα

Η πρόταση «∆ηµιουργική Ευρώπη» τη̋

διαθέσει περισσότερα από 900 εκατ. ευρώ για

Επιτροπή̋ θα επιτύχει, εκτό̋ από τη

τη στήριξη του κινηµατογραφικού και του

χρηµατοδότηση καλλιτεχνών και επαγγελµατιών

οπτικοακουστικού τοµέα (πεδίο που καλύπτεται

του πολιτιστικού τοµέα και των έργων του̋

από το τρέχον πρόγραµµα «MEDIA») και σχεδόν

(ευρωπἀκό̋ κινηµατογράφο̋, µεταφράσει̋

500 εκατ. ευρώ για τον πολιτισµό. Η Επιτροπή

λογοτεχνικών έργων), την υποστήριξη

προτείνει επίση̋ τη διάθεση περισσότερων από
210 εκατ. ευρώ για τη δηµιουργία ενό̋ νέου
χρηµατοδοτικού µηχανισµού, ο οποίο̋ θα δώσει
τη δυνατότητα σε µικρού̋ φορεί̋ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποσό έω̋ 1 δισ. ευρώ µε τη

πολιτιστικών οργανώσεων που θα µπορούν να
λάβουν κατάρτιση για να αποκτήσουν νέε̋
δεξιότητε̋ και να βελτιώσουν την ικανότητά
του̋ να λειτουργούν σε διεθνέ̋ επίπεδο.

µορφή τραπεζικών δανείων, καθώ̋ και σε
περίπου 60 εκατ. ευρώ ω̋ υποστήριξη για τη

Το πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη» θα

συνεργασία σε επίπεδο πολιτική̋ και για καινο-

αξιοποιεί την πείρα και την επιτυχία των

τόµε̋ προσεγγίσει̋ όσον αφορά τη δηµιουργία

προγραµµάτων «Πολιτισµό̋» και «MEDIA», που

ακροατηρίου και την κατάρτιση νέων

στήριξαν τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό

επιχειρηµατικών µοντέλων.

τοµέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο
προτεινόµενο̋ πρὁπολογισµό̋ ύψου̋ 1,8 δισ.
ευρώ του προγράµµατο̋ «∆ηµιουργική Ευρώπη»
συνιστά αύξηση κατά 37% των σηµερινών
επιπέδων χρηµατοδότηση̋. Ο πολιτιστικό̋ και ο
δηµιουργικό̋ τοµέα̋ τη̋ Ευρώπη̋ αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,5% του ευρωπἀκού
ΑΕγχΠ και απασχολούν περίπου το 3,8% του
εργατικού δυναµικού τη̋ ΕΕ (8,5 εκατ. άτοµα).

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/culture/creativehttp://ec.europa.eu/culture/creative-europe/
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∆ιεθνή Θέµατα
Ο βιοµηχανικό̋ αστικό̋
διάδροµο̋ τη̋ Ινδία̋
Η κυβέρνηση τη̋ Ινδία̋ σχεδιάζει τη
δηµιουργία 24 βιοµηχανικών πόλεων που θα
εκτείνονται από το Νέο ∆ελχί µέχρι τη Βοµβάη,
ενό̋ διαδρόµου 1.483 χλµ (920 µιλίων),
δηλαδή, µεγαλύτερου σε µέγεθο̋ και από την
Ιαπωνία. Το σχέδιο, ύψου̋ 90 δισ. δολαρίων,
αποκαλείται Βιοµηχανικό̋ ∆ιάδροµο̋ ∆ελχί-

Βοµβάη (DMIC), καλείται να υπερβεί µια µακρά
ιστορία αποτυχηµένων σχεδίων υποδοµών και
φιλοδοξεί να αναζωογονήσει τα υπάρχοντα
αστικά κέντρα. Η ιδέα για ένα βιοµηχανικό

Ο αναπτυξιακό̋ σχεδιασµό̋ του διαδρόµου

διάδροµο γεννήθηκε το 2006 ω̋ απόρροια τη̋

σκοπεύει να διπλασιάσει το δυναµικό

συµφωνία̋ των κυβερνήσεων τη̋ Ινδία̋ και

απασχόληση̋, να τριπλασιάσει τη βιοµηχανική

τη̋ Ιαπωνία̋, «αντιγράφοντα̋» παρόµοιο

παραγωγή και να τετραπλασιάσει τι̋ εξαγωγέ̋

σχέδιο γύρω από το Τόκιο που συνέδραµε στην

των εµπλεκόµενων περιφερειών µέσα σε πέντε

οικονοµική ανάπτυξη τη̋ χώρα̋ µετά τον Β΄

χρόνια.

Παγκόσµιο Πόλεµο.
Οι βιοµηχανικοί διάδροµοι αναγνωρίζουν την
αλληλεξάρτηση διαφόρων τοµέων τη̋ οικονοµία̋
και προσφέρουν έναν αποτελεσµατικό τρόπο
συσσωµάτωση̋ βιοµηχανία̋ και υποδοµών,
οδηγώντα̋ συνολικά στην οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη. Οι βιοµηχανικοί διάδροµοι συνιστούν µια
υποδοµή υψηλότατου επιπέδου, περιλαµβάνοντα̋
δίκτυα µεταφορών υψηλή̋ ταχύτητα̋, λιµάνια,
σύγχρονα αεροδρόµια, ειδικέ̋ οικονοµικέ̋
περιφέρειε̋/βιοµηχανικέ̋ περιοχέ̋, τεχνολογικά
πάρκα ή κόµβου̋ πληροφορική̋ κ.α. Ωστόσο, η
επιτυχία του̋ εδράζεται στην αξιοποίηση των
διαθέσιµων µέσων µεταφορά̋ και άλλων
υποστηρικτικών συστηµάτων υποδοµών. Ένα̋
βιοµηχανικό̋ διάδροµο̋, κυρίω̋, εκµεταλλεύεται το
υφιστάµενο, εγγενέ̋ και αναξιοποίητο οικονοµικό
αναπτυξιακό δυναµικό µια̋ περιφέρεια̋ για να
αποτελέσει πόλο έλξη̋ επενδύσεων για τι̋
εξαγωγικέ̋ επιχειρήσει̋ και βιοµηχανίε̋ τη̋.
Πληροφορίε̋:
http://delhimumbaiindustrialcorridor.com/
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κράτη µέλη δεν µπορούν από µόνα του̋ να
σταµατήσουν τη διάδοση των ναρκωτικών: Οι
απαγορεύσει̋ σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται απλά
να αναγκάσουν του̋ εγκληµατίε̋ να µεταφέρουν
την παραγωγή των ναρκωτικών σε γειτονικέ̋
χώρε̋ ή να αλλάξουν τι̋ οδού̋ διακίνηση̋.
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του
Ευρωβαροµέτρου, νέα συνθετικά ναρκωτικά, τα
οποία µπορούν να είναι εξίσου επικίνδυνα µε τι̋
απαγορευµένε̋ ουσίε̋, γίνονται όλο και πιο
δηµοφιλή και το 5% των νέων ευρωπαίων
δηλώνει ότι τα έχει χρησιµοποιήσει.
Για την αντιµετώπιση τη̋ αυξανόµενη̋ αυτή̋
απειλή̋, η Επιτροπή επιλέγει µια δυναµικότερη
ευρωπἀκή απάντηση η οποία περιλαµβάνει:


ψυχοτρόπε̋ ουσίε̋

Προ̋ µια δυναµικότερη ευρωπἀκή
απάντηση στο πρόβληµα των



ευρωπἀκή απάντηση στο πρόβληµα των

διακίνηση̋ ναρκωτικών µέσω του
ποινικού δικαίου


χρησιµοποιούνται για την παραγωγή

πρόσφατα (25 Οκτωβρίου 2011) νέα ώθηση στην
ανακοινώνοντα̋ την αναµόρφωση των κανόνων
τη̋ ΕΕ για την καταπολέµηση των παράνοµων
ναρκωτικών, ιδίω̋ νέων ψυχοτρόπων ουσιών,
που µιµούνται τα αποτελέσµατα επικίνδυνων
ουσιών όπω̋ η έκσταση ή η κοκα˙νη και
συνιστούν διογκούµενο πρόβληµα. Η ΕΕ εντόπισε
41 τέτοιε̋ ουσίε̋ το 2010, αριθµό̋ που
αποτελεί ρεκόρ έναντι των 24 αντίστοιχων
ουσιών το προηγούµενο έτο̋. Τα εν λόγω
ναρκωτικά διατίθενται όλο και περισσότερο
µέσω του διαδικτύου και εξαπλώνονται ταχέω̋
σε πολλά κράτη µέλη τα οποία αντιµετωπίζουν
δυσκολίε̋ να εµποδίσουν την πώλησή του̋.
Περισσότερα νέα ναρκωτικά εισέρχονται στην

Νέα νοµοθεσία τη̋ ΕΕ για να ενισχυθεί ο
έλεγχο̋ επί των χηµικών ουσιών που

ναρκωτικών’ η Ευρωπἀκή Επιτροπή έδωσε
πολιτική καταπολέµηση̋ των ναρκωτικών

Νέα νοµοθεσία τη̋ ΕΕ για την
αντιµετώπιση τη̋ διασυνοριακή̋

ναρκωτικών
Με την Ανακοίνωση ‘Προ̋ µια δυναµικότερη

Ενισχυµένη νοµοθεσία τη̋ ΕΕ για τι̋ νέε̋

ναρκωτικών


Αποτελεσµατικότεροι κανόνε̋ ώστε να
στερηθούν οι έµποροι ναρκωτικών τα
οικονοµικά του̋ οφέλη

 Περισσότερη συνεργασία σε διεθνέ̋
επίπεδο, ιδίω̋ µε χώρε̋ διαµετακόµιση̋
και παραγωγή̋ ναρκωτικών εκτό̋ τη̋ ΕΕ.
Η διαβούλευση για τα µέτρα τη̋ ανωτέρω
Ανακοίνωση̋ αποβλέπει στη συλλογή απόψεων
όλων των ενδιαφερόµενων φορέων ώστε η
Ευρωπἀκή Επιτροπή να αναδείξει εκείνε̋ τι̋
κοινοτικε̋ δράσει̋ στι̋ οποίε̋ θα πρέπει να
δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στον αγώνα εναντίον
των ναρκωτικών.

αγορά. Κατά τα τελευταία δύο έτη, κάθε

Προθεσµία:
Προθεσµία: 20 Ιανουαρίου 2012

εβδοµάδα εµφανιζόταν και µια νέα ουσία. Τα

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/antihttp://ec.europa.eu/justice/newsroom/antidrugs/opinion/111027_en.htm
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋
Ευρωπἀκό Ινστιτούτο
∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPA
(EIPA)
EIPA)

Evidence and DecisionDecision-Making for Policy Purposes
Ηµεροµηνία: 1616-17 Ιανουαρίου 2012
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa
eipa.eu/
eu/en/
en/activities09/
activities09/show
09/show/&
show/&tid
/&tid=4827
tid=4827

eHealth: Innovating for Life
Ηµεροµηνία: 1616-17 Ιανουαρίου 2012
2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4886

Public Relations, the Media and the Judiciary: Media
Relations for
for Courts, Magistrates and Lawyers Three modules
Ηµεροµηνία: 2525-27 Ιανουαρίου 2012
2012
Τόπο̋: Λουξεµβούργο
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4861
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Η Αρχιτεκτονική και η Πόλη

Αυτοδιοίκηση̋
Urban and Regional Planning

Σελ.272
Τάση̋ Παπἀωάννου
Εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
«Την πόλη όσο περισσότερο την πλησιάζει̋ τόσο
συνειδητοποιεί̋ ότι δεν τη γνωρίζει̋. Κάθε φορά
ανακαλύπτει̋ κρυφέ̋ και άγνωστε̋ πλευρέ̋ τη̋,
που σου αποκαλύπτουν ένα τελείω̋ διαφορετικό
Σελ.304

πρόσωπο. Μέσα στην ίδια πόλη υπάρχουν πολλέ̋

Peter Hall & Mark Tewdwr-Jones

πόλει̋, όπω̋ υφίστανται και πολλέ̋ πραγµατικό-

Εκδ. Routledge

τητε̋. Η αρχιτεκτονική και η πόλη βρίσκονται σε
µια αέναη και διαχρονική σχέση. Ρευστή, δυναµική,

Η ιστορική προοπτική των εξελίξεων και των

ευµετάβλητη, απρόβλεπτη…». Με αυτά τα λόγια, ο

αλλαγών στη θεωρία και την πρακτική του

Τάση̋ Παπἀωάννου, καθηγητή̋ τη̋ Σχολή̋ Αρχι-

σχεδιασµού στη διάρκεια του 20ου αιώνα αποτελεί

τεκτόνων του Ε.Μ.Π., µα̋ πρὀδεάζει για το χα-

το αντικείµενο του ανωτέρω κλασικού εγχειριδίου

ρακτήρα µια̋ ακολουθία̋ κειµένων που θα µπο-

για τον αστικό και περιφερειακό σχεδιασµό. Εν

ρούσαν να ιδωθούν ω̋ ένα̋ αρχιτεκτονικό̋ περί-

προκειµένω, η εκτεταµένη αναθεωρηµένη έκδοση

πατο̋, µια αλληλουχία εικόνων. Κεντρική έννοια

του βιβλίου, ακολουθώντα̋ το επιτυχηµένο

µια̋ ολόκληρη̋ εποχή̋ τη̋ Αρχιτεκτονική̋, µια

σχεδίασµα των προηγούµενων εκδόσεων, κάνει

από τι̋ βάσει̋ επί των οποίων οικοδόµησε ο Λε

µια ιστορική αναδροµή του σχεδιασµού από τι̋

Κορµπυζιέ το σύµπαν του, η ιδέα µια̋ συνεχού̋

µεταρρυθµίσει̋ στο χώρο τη̋ υγεία̋ τον 19ο

πορεία̋ που θα αποκάλυπτε µια εναλλαγή

αιώνα και φθάνει, εξετάζοντα̋ τη βρετανική, τη

χρωµάτων, χώρων, φωτοσκιάσεων και υλικών –

δυτικο-ευρωπἀκή και την αµερικανική εµπειρία,

προσοµοιάζοντα̋ στην ποικιλία ερεθισµάτων που

στι̋ µέρε̋ µα̋.

δέχεται κανεί̋ όταν κάνει έναν περίπατο στην
πόλη – συµβάλλει στο να «διαβάσουµε» αυτά τα
κείµενα ω̋ ένα συνεχέ̋ στο χώρο και στο χρόνο.
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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
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Σε αυτό το τεύχο̋

Προσκλήσεις-Προθεσµίες

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

1

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

8

1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα
«Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 20072007-2013»

∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

11

Tο 2012 αποτελεί το έκτο έτο̋ υλοποίηση̋ των
επιµέρου̋ δράσεων του Προγράµµατο̋, του οποίου το

Ευρωπαϊκά Θέµατα

14

∆ιεθνή Θέµατα

20

∆ιαβουλεύσει̋

21

Σεµινάρια Κατάρτισης

22

Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋

23

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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∆ιακυβέρνηση για Υγιεί̋, Ασφαλεί̋,
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

17

Τεύχο̋ 20

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

2/2012

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

20

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

Τεύχο̋ 20

∆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 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
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Σε αυτό το τεύχος

Προσκλήσεις-Προθεσμίες
1

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες
Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

10

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

13

Ευρωπαϊκά Θέματα
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Διεθνή Θέματα

25

Διαβουλεύσεις
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Σεμινάρια Κατάρτισης

28

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

29

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Δια βίου μάθηση, 2007-2013»
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει,
με τη διά βίου μάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας
ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και
περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα,
ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις
μελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση
των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της
κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος


Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τη
δια βίου μάθηση, την υγεία, τη
θεματική δικτύωση των πόλεων
και την πρόληψη της βίας



Συνέδριο για την Τεχνολογία στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση



5η Ευρωπαϊκή Σύνοδος
Περιφερειών και Πόλεων



Κανονισμός για μια Ολοκληρωμένη
Θαλάσσια Πολιτική



Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής
Δημοκρατίας 2012



Erasmus για Όλους



Η Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ



Διαβούλευση για την επιστροφή των
Πολιτιστικών Αγαθών

παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.
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1. Εγκάρσιο Πρόγραμμα
Εν προκειμένω, στο πλαίσιο της από 9-8-2011
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων,
επιδοτούνται, μεταξύ άλλων, οι κύριες
δραστηριότητες του Εγκάρσιου Προγράμματος.
Οι ειδικοί στόχοι του εγκάρσιου προγράμματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1
της απόφασης για τη θέσπιση του προγράμματος,
είναι οι εξής:

δηλαδή στην παρατήρηση, στις ανταλλαγές και
στην αμοιβαία μάθηση σε θέματα κοινού ενδιαφέ-

α) η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε

ροντος σε επίπεδο ΕΕ. Η δράση αυτή ενθαρρύνει την

τομείς που καλύπτουν δύο ή περισσότερα τομε-

εξέταση σχετικών θεμάτων και αναπτύσσει ποιοτι-

ακά επιμέρους προγράμματα·

κές προσεγγίσεις, με την παράλληλη προώθηση της

β) η προώθηση της ποιότητας και της διαφάνειας

διαφάνειας στα συστήματα εκπαίδευσης και

των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των

κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην

κρατών μελών.

αύξηση της συμμετοχής των αρμόδιων για τη
χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων.

Συνεργασία σε θέματα πολιτικής και καινοτομία
(Βασική Δραστηριότητα 1)

(α) Επισκέψεις μελέτης για ειδικούς της
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και για αρμόδιους για τη λήψη
αποφάσεων (κινητικότητα)

(β) Πολυμερή σχέδια


Στήριξη για διεθνικά σχέδια συνεργασίας με
στόχο την ανάπτυξη μέτρων διά βίου
μάθησης για την ενσωμάτωση των Ρομά.



Δίκτυα.
o

Προώθηση στρατηγικών διά βίου

Η συγκεκριμένη δράση εστιάζεται στην προώθηση

μάθησης, συμπεριλαμβανομένων

πνεύματος αλληλοδιδασκαλίας μεταξύ ομοτίμων,

διαδρομών μεταξύ των διάφορων
τομέων της εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
o

Στήριξη σε δραστηριότητες δικτύου με
στόχο την ευαισθητοποίηση για τις
πλέον επιτυχημένες εμπειρίες στην
κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά,
περιλαμβανομένων πολιτισμικών,
γλωσσικών και κοινωνικών πτυχών.

Γλώσσες (Βασική Δραστηριότητα 2)
Η γλωσσική ποικιλομορφία είναι γεγονός στην
Ευρώπη. Επομένως, οι γλωσσικές δεξιότητες είναι
απαραίτητες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας, την προώθηση του διαπολιτισμικού
διαλόγου και την ενίσχυση της κοινωνικής

2
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και προσαρμόζουν και διαδίδουν τα προϊόντα
προγενέστερων σχεδίων σε δυνητικούς τελικούς
χρήστες (δημόσιες αρχές, επαγγελματίες,
επιχειρήσεις, σπουδαστές γλωσσών κλπ.).


Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, ίσες
ευκαιρίες και ισότητα στην εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης
μεταναστών και Ρομά.

συνοχής και της προσωπικής ανάπτυξης.



της ευρωπαϊκής ετικέτας γλωσσών και

Δημιουργούν ευκαιρίες ανακάλυψης άλλων αξιών,
πεποιθήσεων και συμπεριφορών. Στο στρατηγικό
πλαίσιο «ΕE 2020» η ενίσχυση της εκμάθησης
γλωσσών θεωρείται προτεραιότητα για τη
βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας
της εκπαίδευσης και κατάρτισης στα κράτη μέλη.

(α) Πολυμερή σχέδια
Τα πολυμερή εγκάρσια σχέδια πρέπει να
εξετάζουν τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις
εκπαιδευτικούς τομείς που καλύπτονται από τα
τομεακά προγράμματα του προγράμματος για
τη διa βίου μάθηση. Πρέπει να επικεντρώνονται
στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της εκμάθησης γλωσσών και τον πολυγλωσσικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος τους πρέπει να είναι η προώθηση της
πρόσβασης σε πόρους εκμάθησης γλωσσών,
καθώς και η ανάπτυξη και διάδοση υλικού και
μέσων εκμάθησης γλωσσών για δοκιμή της
εκμάθησης γλωσσών. Ανάλογα με την περίπτωση,
συνιστάται ένθερμα η χρήση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς του Συμβουλίου της
Ευρώπης για τις γλώσσες.

(β) Δίκτυα
Τα εγκάρσια δίκτυα συμβάλλουν στην εφαρμογή

Διάδοση των αποτελεσμάτων των σχεδίων
προώθηση της μεταξύ τους δικτύωσης.



Προώθηση της εκμάθησης γλωσσών
γειτονικών χωρών.



Προώθηση της εκμάθησης και χρήσης
λιγότερο ομιλούμενων ευρωπαϊκών
γλωσσών.

Τεχνολογίες

Πληροφορικής

και

Επικοινωνιών

(Βασική Δραστηριότητα 3)
Η προώθηση των ΤΠΕ για τη μάθηση αποτελεί στόχο
του προγράμματος γενικώς, και ιδίως των επιμέρους προγραμμάτων Comenius, Erasmus, Grundtvig
και Leonardo. Η βασική δραστηριότητα «ΤΠΕ» συμπληρώνει τα προγράμματα αυτά, καλύπτοντας τις
ΤΠΕ για τις μαθησιακές ανάγκες σε δύο ή περισσότερους από τους σχετικούς τομείς. Εστιάζεται στη
δυναμική των ΤΠΕ ως καταλύτη της κοινωνικής και
εκπαιδευτικής καινοτομίας και αλλαγής.
Αντικείμενό της δεν είναι η τεχνολογία αλλά οι
τρόποι βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας
μέσω των ΤΠΕ (π.χ. καινοτομία στις παιδαγωγικές
μεθόδους και στις προσεγγίσεις μάθησης· επανένταξη ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο· ενσωμάτωση ευκαιριών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης
μάθησης· ευέλικτη δια βίου μάθηση για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και του κοινωνικοοικονομικού διαχωρισμού).

γλωσσικών πολιτικών στην Ευρώπη. Προωθούν
την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική
ποικιλομορφία, στηρίζουν την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά με καινοτόμες τεχνικές και
ορθές πρακτικές, ιδίως μεταξύ των αρμοδίων
λήψης αποφάσεων και των βασικών
επαγγελματιών του τομέα της εκπαίδευσης,

3
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εκπαίδευσης) και, αφετέρου, η γήρανση του πληθυσμού. Η εκπαίδευση ενηλίκων συμβάλει στην
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, παρέχοντας
στις δύο αυτές κατηγορίες ανθρώπων τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις
γνώσεις και τις ικανότητές τους.
Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Grundtvig,
όπως ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1
της απόφασης για τη θέσπιση του προγράμματος,
είναι οι εξής:

Διάδοση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων (Βασική
Δραστηριότητα 4)
Η συμβολή στη δημιουργία ενός πλαισίου για την
αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
σε τοπικό, τομεακό, περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με δραστηριότητες επικοινωνίας, αποτελεί πρωταρχικό στόχο
της βασικής δραστηριότητας 4. Οι δράσεις που
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας
βασικής δραστηριότητας συμπληρώνουν τις
δράσεις για τη διάδοση και την αξιοποίηση
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των
τομεακών προγραμμάτων και άλλων βασικών
δραστηριοτήτων. Κατά κανόνα θα προτιμώνται τα
σχέδια που προτείνουν μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση μεταξύ δύο ή περισσότερων τομέων
διά βίου μάθησης, που εμπλέκουν τους
υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων ή/και
δείχνουν ότι διαθέτουν δυναμικό για σημαντικό
μετρήσιμο αντίκτυπο σε τομεακό, περιφερειακό,
εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτεραιότητα
θα δοθεί επίσης στη διάδοση με υψηλές

α) να ανταποκριθεί στην εκπαιδευτική πρόκληση
που συνιστά η γήρανση του πληθυσμού στην
Ευρώπη·
β) να προσφέρει στους ενηλίκους τρόπους
βελτίωσης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.
Οι προτεραιότητες για τις δράσεις του Grundtvig:


Κινητικότητα και συμπράξεις

Όσον αφορά τις αποκεντρωμένες δράσεις
Grundtvig, και ειδικότερα την κινητικότητα
(ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση προσωπικού,
επισκέψεις και ανταλλαγές, περίοδοι άσκησης σε
θέση βοηθού, εργαστήρια, σχέδια εθελοντισμού για
ηλικιωμένα άτομα, προπαρασκευαστικές
επισκέψεις) και τις μαθησιακές συμπράξεις, δεν
υπάρχουν επίσημα θέματα προτεραιότητας.
Συνιστάται θερμά στους αιτούντες να
συμβουλεύονται τον δικτυακό τόπο του εθνικού
φορέα στη χώρα τους, ώστε να βεβαιώνονται κατά
πόσον υπάρχουν εθνικές προτεραιότητες ή άλλοι
εθνικοί κανόνες σχετικά με αυτές τις δράσεις.

δυνατότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας.
2. Πρόγραμμα Grundtvig
Στόχος του προγράμματος Grundtvig είναι να
ανταποκριθεί στη διπλή εκπαιδευτική πρόκληση
που συνιστούν, αφενός, τα μεγάλα ποσοστά
ενηλίκων, οι οποίοι εγκατέλειψαν πρόωρα το
σχολείο (ή, στην περίπτωση πολλών μεταναστών,
που δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα σχολικής

4
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Πληροφορίες:
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου
(Μακρυγιάννη)
117 42- Αθήνα
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
Φαξ: 210-3221863, 210- 3312759
Ε-mail: iky@hol.gr

2. Δεύτερο Πρόγραμμα Κοινοτικής
Δράσης στον τομέα της Υγείας
(2008-2013)


Πολυμερή σχέδια

Στο πλαίσιο των πολυμερών σχεδίων θα υποστηριχθούν σχέδια ανταλλαγής εμπειριών και ορθών
πρακτικών και παραγωγής συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων και εκροών κατάλληλων για
διάδοση (μέθοδοι, εργαλεία, υλικό, μαθήματα), τα
οποία αναπτύσσουν με τον τρόπο αυτό
καινοτομία ή/και διαδίδουν καινοτομία και ορθές
πρακτικές με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Θα
δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα σε σχέδια που
προβλέπουν στα αποτελέσματά τους την
οργάνωση μαθημάτων ενδοϋπηρεσιακής

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
έπειτα από ενημέρωση από τον Εκτελεστικό
Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EAHC- Executive Agency for
Health and Consumers) και βάσει της Απόφασης
2011/C35/06 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση
του προγράμματος εργασίας για το έτος 2012 όσον
αφορά την εφαρμογή του Δεύτερου Προγράμματος
Κοινοτικής Δράσης στον τομέα της Υγείας (20082013), αναγγέλλει την έναρξη υποβολής προτάσεων
για το έτος 2012 (2011/C35/08).

κατάρτισης για προσωπικό εκπαίδευσης
ενηλίκων.


Δίκτυα

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της
βελτίωσης των ευκαιριών εκπαίδευσης ενηλίκων
για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο
της παρούσας προτεραιότητας, τα δίκτυα που θα
δημιουργηθούν πρέπει να επικεντρώνονται σε
θέματα και ομάδες-στόχους ιδιαίτερης σημασίας
για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και
ένταξης. Τα δίκτυα αυτά πρέπει επίσης να

Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί του Προγράμματος

περιλαμβάνουν άτομα εκτός του τομέα της

περιλαμβάνουν:

εκπαίδευσης με ειδικές γνώσεις στον σχετικό
τομέα κοινωνικής πολιτικής.



Επιδοτήσεις σχεδίων/έργων (projects) για το
συνολικό ενδεικτικό ποσό των 13.171.820 ευρώ.

Προϋπολογισμός: 1.140 εκατ.ευρώ



Επιδοτήσεις λειτουργίας (operating grants) σε

Προθεσμίες: 1 Μαρτίου 2012 (Εγκάρσιο

Οργανισμούς που προωθούν στόχους του

Πρόγραμμα, εκτός βασικής δραστηριότητας 1)

Προγράμματος, για το συνολικό ενδεικτικό ποσό

30 Μαρτίου 2012 (Grundtvig)

των 4.400.000 ευρώ.
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Επιδοτήσεις για Κοινές Δράσεις (Joint Actions)
προς τις Αρμόδιες Αρχές των κρατών μελών
για προώθηση του έργου που συντελείται σε
ζητήματα που έχουν αποφασιστεί από τα
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε
σχέση με το Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης
Δημόσιας Υγείας 2008-2013, για το συνολικό
ενδεικτικό ποσό των 8.950.000 ευρώ.



Επιδοτήσεις για διασκέψεις που διοργανώνονται από την Προεδρία και για άλλες διασκέψεις (Presidency Conferences and other
Conferences) που διοργανώνονται από την
Προεδρεύουσα Χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ,





Οικονομική συνεισφορά της ΕΕ στη Σύμβαση-

για το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ και

Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για

για άλλες διασκέψεις που διοργανώνονται

την καταπολέμηση του Καπνίσματος (EU

από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με βάση το

payment to the World Health Organization (WHO)

Πρόγραμμα Εργασίας για το 2012, για το

Convention on Tobacco Control) για το συνολικό

συνολικό ενδεικτικό ποσό των 600.000 ευρώ.

ενδεικτικό ποσό των 200.000 ευρώ. Η

Συμφωνίες άμεσης επιδότησης με Διεθνείς

συνεισφορά αυτή θα καλυφθεί από άλλους

Οργανισμούς (Cooperation with International

πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ Διεθνείς

Organisations) όπως το Συμβούλιο της

Συμφωνίες και συμμετοχή σε Διεθνείς

Ευρώπης, τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για

Οργανισμούς στον τομέα της δημόσιας υγείας

τον Καρκίνο, τις Διεθνείς Οργανώσεις

και της καταπολέμησης του καπνίσματος» και

Μετανάστευσης και τον Οργανισμό

όχι από το Πρόγραμμα για την Υγεία.

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για



το συνολικό ενδεικτικό ποσό των 2.633.000

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος

ευρώ.

για το 2012 ανέρχεται σε 51.130.200 ευρώ, από τα

Προμήθειες/Ανάθεση Συμβάσεων (tenders) για

οποία τα 48.300.000 ευρώ προορίζονται για τη

το συνολικό ενδεικτικό ποσό των 14.463.980

λειτουργία του Προγράμματος,

ευρώ. Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών



αναμένεται να ανακοινωθούν στην Επίσημη

Το ποσοστό χρηματοδότησης εξαρτάται από τον

Εφημερίδα της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του

χρηματοδοτικό μηχανισμό που ισχύει, αλλά αυτό

2012.

κυμαίνεται συνήθως στο 50-60%. Σε εξαιρετικές

Άλλες δράσεις (other actions) για το συνολικό

περιπτώσεις, όταν μια δράση κρίνεται ότι παρέχει

ενδεικτικό ποσό των 5.270.000 ευρώ. Στις

προστιθέμενη αξία στη Στρατηγική Υγείας της ΕΕ,

δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται οι

τότε η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει σε 80%.

εισφορές που καταβάλλονται από την ΕΕ ως
συνδρομές σε φορείς των οποίων είναι μέλη

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν Μη Κερδοσ-

σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

κοπικοί Οργανισμοί, Φορείς Δημοσίου Τομέα,
Δημόσια Διοίκηση, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά
Ινστιτούτα και Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου,
ανάλογα με τον μηχανισμό χρηματοδότησης που
ισχύει για κάθε περίπτωση.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να
υποστηρίζονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές
νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται σε
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3. Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης
Πόλεων URBACT II: 3η Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών
δικτύων
Το URBACT παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας
μεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων σε
μείζονα αστικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τον
πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις στην
αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων κοινωνικών
διαφορετικές χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής

αλλαγών. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Ένωσης.

ανταλλαγής γνώσεων και εκμάθησης με στόχο τη

Οι τομείς προτεραιότητας όπως καθορίζονται στο

πόλεις στη διαμόρφωση ρεαλιστικών, πρωτοπορια-

πρόγραμμα εργασίας για το 2012, είναι οι εξής:


Βελτίωση της ασφάλειας της υγείας των
πολιτών (improve citizens’ health security).



Προαγωγή της υγείας (Promote Health).



Απόκτηση και διάδοση γνώσεων και

βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το URBACT βοηθά τις
κών και βιώσιμων λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν
την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική
διάσταση της αστικής ανάπτυξης.

πληροφοριών σχετικά με την υγεία (Health
Information and Knowledge).
Προθεσμία: 9 Μαρτίου 2012
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/health/programme/how_does_it
_work/call_for_proposals/index_en.htm
Εθνικό Σημείο Επαφής:
κ. Θεόδωρος Παπαδημητρίου
ΚΕ.Λ.Π.ΝΟ.
3ης Σεπτεμβρίου 42
10433 Αθήνα
Τηλ: 210 5212022
Φαξ: 210 5212135

Μέσω του URBACT, οι πόλεις ανταλλάσσουν καλές
πρακτικές και εμπειρίες που έχουν συσσωρευτεί
από όλους τους εμπλεκόμενους σε θέματα αστικής
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο URBACT συμμετέχουν 290 πόλεις διαφορετικού
μεγέθους, σε συνεργασία με τις Τοπικές Ομάδες
Στήριξής τους, από 29 χώρες. Στην παρούσα φάση
υλοποιούνται 37 έργα με 5,000 ενεργούς
συμμετέχοντες από Περιφέρειες Σύγκλισης και
Ανταγωνιστικότητας.
Το URBACT χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ καθώς και
από τα κράτη- μέλη.
Το 2012-14, θα διατεθούν 15.200.000 ευρώ για τη
δημιουργία 19 θεματικών δικτύων με αντικείμενο
την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την εφαρμογή ενεργειακών πολιτικών
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ενίσχυση του αστικού σχεδιασμού και
μιας αποδοτικής δημόσιας διοίκησης

καθώς και την παροχή καινοτόμων κοινωνικών
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του αποκλεισμού. Στα θεματικά δίκτυα
μπορούν να συμμετάσχουν τοπικές, περιφερειακές
και εθνικές αρχές, πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα.
Η θεματολογία της 3ης πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων καλύπτει 8 τομείς δημόσιας
πολιτικής, που βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με
τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ2020 για

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να απαντούν σε τρία

καινοτόμες, βιώσιμες και περιεκτικές πόλεις. Οι

οριζόντια θέματα:


Αναζήτηση τρόπων διαχείρισης της αστικής
ανάπτυξης στο πλαίσιο της οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης.



Αναζήτηση τρόπων υποστήριξης
ολοκληρωμένων και βιώσιμων προσεγγίσεων
της αστικής ανάπτυξης.



Αναζήτηση τρόπων ανάπτυξης αποδοτικών
συνεργασιών και διαδικασιών πολυεπίπεδης

ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν
προτάσεις σε έναν από τους κάτωθι τομείς:


Καινοτόμες Πόλεις
o

Προώθηση της καινοτομίας και της
οικονομίας της γνώσης

o

προώθηση της κοινωνικής
καινοτομίας

o

προώθηση της απασχόλησης και
της εργασιακής κινητικότητας

o


o



δήλωση ενδιαφέροντος, προϋποθέτουν δίκτυα στα
οποία συμμετέχουν 5 πόλεις από τουλάχιστον 3
επιλέξιμες χώρες (κράτη μέλη ή κράτη-εταίροι). Η
αρχική σύμπραξη θα πρέπει εξισορροπείται από
πόλεις προερχόμενες από Περιφέρειες της
Σύγκλισης ή Περιφέρειες Ανταγωνιστικότητας.
Προθεσμία: 15 Μαρτίου 2012
Πληροφορίες:

Προώθηση της ενεργού ένταξης

Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://urbact.eu/

συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. νέων,

Εθνικό σημείο επαφής:

μεταναστών, αστέγων, γυναικών)

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και

Ανάπλαση εγκαταλελειμμένων

Ναυτιλίας

γειτονιών και καταπολέμηση της

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και

φτώχειας.

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Βιώσιμες Πόλεις
o

Οι προτάσεις που διατυπώνονται, καταρχάς, σε

προώθηση της επιχειρηματικότητας

Περιεκτικές Πόλεις
o

διακυβέρνησης.

(EΥΣΣΑΑΠ)

Ανάπτυξη οικονομιών χαμηλής

Μητροπόλεως 3, 101 80 Αθήνα

κατανάλωσης άνθρακα και

Ε-mail: eyssaap@mnec.gr

ενεργειακά αποδοτικές

Τηλ: 210 3726000, 210 3726031
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4. Καταπολέμηση της βίας εις βάρος

Ένωσης και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης

παιδιών, νέων και γυναικών:

Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που συμμετέχουν

πρόγραμμα Δάφνη III (2007-2013)

στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο (ΕΟΧ), καθώς και υπό ορισμένες

Το πρόγραμμα Δάφνη III αποσκοπεί στην πρόληψη
και στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας,
ιδίως της σωματικής, της σεξουαλικής και της
ψυχολογικής εις βάρος των παιδιών, των νέων και
των γυναικών. Αποσκοπεί επίσης στην προστασία

προϋποθέσεις στις υποψήφιες χώρες και στις
χώρες των Βαλκανίων.
Δύνανται να υποβάλουν προτάσεις στο

των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου

πρόγραμμα ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί και

προκειμένου να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο

φορείς (τοπικές αρχές, πανεπιστημιακά τμήματα

προστασίας της σωματικής και πνευματικής

και ερευνητικά κέντρα) που δραστηριοποιούνται

υγείας, της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής σε

στους τομείς της πρόληψης και της

όλη την επικράτεια της Ένωσης. Το πρόγραμμα
αυτό αποτελεί την τρίτη φάση του προγράμματος
Δάφνη και καλύπτει την περίοδο 2007-2013.

καταπολέμησης της βίας ή της παροχής
υποστήριξης στα θύματα.
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το
πρόγραμμα υποστηρίζει τρία είδη δράσεων:


ειδικές δράσεις που αναλαμβάνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ερευνητικό έργο,
δημοσκοπήσεις και έρευνες κοινής γνώμης,
συλλογή και διάδοση δεδομένων,
σεμινάρια, συνέδρια και συσκέψεις
εμπειρογνωμόνων, σχεδιασμός και
ενημέρωση δικτυακών τόπων κ.λπ.,

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τα παιδιά, οι



ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού

νέοι (12-25 ετών) και οι γυναίκες που είναι

ενδιαφέροντος στα οποία συμμετέχουν

θύματα βίας ή που κινδυνεύουν να καταστούν. Τα

τουλάχιστον δύο κράτη μέλη,

μέλη των κατηγοριών αυτών θεωρούνται ως



υποστήριξη των ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων

θύματα της βίας ακόμα και σε περιπτώσεις που

που επιδιώκουν σκοπούς γενικού

είναι αυτόπτες μάρτυρες επίθεσης σε βάρος

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

στενού συγγενικού τους προσώπου.
Προϋπολογισμός: 25.831.000€
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες στόχους
όπως οι οικογένειες, οι διδάσκοντες, οι κοινωνικοί
λειτουργοί, η αστυνομία, το ιατρικό και δικαστικό
προσωπικό καθώς και σε μη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ) και δημόσιες αρχές.

Ελάχιστο ποσό επιδότησης: 74.000€
Συγχρηματοδότηση: 80%
Προθεσμία: 29 Μαρτίου 2012
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/
justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στα κράτη-μέλη της

E-mail για ερωτήσεις: JUST-DAPHNE@ec.europa.eu
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

1. Δήμος Σαμοθράκης: Στρατηγικές
ενάντια στην έξοδο από την Ύπαιθρο»
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Δια βίου μάθηση, 2007-2013»GRUNDTVIG)
Εγκρίθηκε πρόσφατα η συμμετοχή του Δήμου

Peuple et Culture-Γαλλία, Δήμοι Σμόλιαν-

Σαμοθράκης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου

Βουλγαρία και Γκόρα-Πολωνία, IMKA Livani-

Μάθηση/Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig, με

Λετονία και Local Democracy Agency-Κροατία), οι

τίτλο «I Will Survive – Στρατηγικές ενάντια στην
Έξοδο από την Ύπαιθρο» με διάρκεια 24 μηνών

οποίοι θα επιδιώξουν να ανταλλάξουν απόψεις,
γνώσεις και πρακτικές σχετικά με τις δυνατότη-

και έναρξη από την 1/8/2011.

τες οικονομικής δραστηριοποίησης των ατόμων

Ο σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη, μέσα από

ύπαιθρο. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η

την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, των
διαφόρων πιθανών στρατηγικών που υπάρχουν
προκειμένου οι νέοι να πειστούν να παραμείνουν
στην ύπαιθρο. Αυτή η ποικιλία ιδεών και
πρακτικών μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση

που επιθυμούν να μείνουν (ή ήδη διαμένουν) στην
ανάδειξη πραγματοποιημένων καλών πρακτικών
καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου ανάμεσα
στις χώρες αυτές. Οι προβλεπόμενες δράσεις
περιλαμβάνουν επιτόπιες επισκέψεις (με μορφή
σεμιναρίων) στις αντίστοιχες χώρες από

συγκεκριμένων προτάσεων.

εκπροσώπους των χωρών αυτών, ενώ στα

Το στοίχημα εδώ έγκειται στην κινητοποίηση των

δημιουργία μιας ιστοσελίδας και σχετικού υλικού

ενδιαφερομένων να αξιοποιήσουν προτάσεις και
δυνατότητας απασχόλησης στην ύπαιθρο
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή της
της φυγής. Στο εν λόγω project συμμετέχουν
φορείς από διάφορες χώρες (Κέντρο
Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Γερμανία, Europe Unie και

αναμενόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η
που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της
έρευνας, τις εμπειρίες και παραδείγματα καλών
πρακτικών ανάμεσα στις χώρες. Σε κάθε
εκπαιδευτική επίσκεψη θα συμμετέχουν 3 -4
συμμετέχοντες κάτοικοι του Δήμου Σαμοθράκης
που έχουν ενδιαφέρον στο να δουν άλλες
αγροτικές- τουριστικές περιοχές με σκοπό να
ανοίξουν νέους ορίζοντες και να βρουν καλές
πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν στον
τόπο τους.
Η πρώτη τεχνική συνάντηση του εν λόγω έργου
πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Latrape της
Γαλλικής Τουλουζ όπου έγιναν επιτόπιες
επισκέψεις σε παραγωγούς της περιοχής.
Πληροφορίες:
Δήμος Σαμοθράκης
Τηλ: 2551350800
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2. Δήμος Βέροιας: «Παραδοσιακή
τεχνολογία, κληροδότημα
από την παλιά Ευρωπαϊκή πόλη,
κλειδί στην απόδοση και Bιωσιμότητα»
(LINKS) - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«URBACT»
Tα συμπεράσματα της συνάντησης εργασίας των
άλλων 8 εταίρων (Δήμοι της Bayonne-Γαλλία,
Delft-Ολλανδία, Anderlecht-Βέλγιο, AlmeriaΙσπανία, Budrio-Ιταλία, Kilkenny-Ιρλανδία, Freiberg-Γερμανία και Brasov-Ρουμανία), που συμμετέχουν μαζί με το Δήμο Βέροιας στο πρόγραμμα
URBACT, παρουσίασαν πρόσφατα οι επικεφαλής
εταίροι της συνάντη-σης, η Δήμαρχος κα
Χαρούλα Ουσουλτζόγλου και η επιστημονική
συνεργάτης της κα Πάτρα Θεολο-γίδου.

Η πρώτη ημέρα της συνάντησης, ήταν αφιερωμένη στο τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα
διατηρητέα κτήρια για να τα αναστηλώσουμε
και να βελτιώσουμε την ενεργειακή τους απόδοση, σεβόμενοι την πολιτιστική και περιβαλλοντική τους ιδιαιτερότητα.
Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από την κάθε
πόλη σε θέματα οικολογικής αποκατάστασης.
Ενώ την τρίτη ημέρα η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τους τρόπους βελτίωσης της
ποιότητας της αποκατάστασης των κτηρίων.
Από την συνάντηση αυτή εξάχθηκαν χρήσιμα
συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν του κατοίκους να ανακατασκευάσουν τα

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του

σπίτια τους, αλλά και τις πόλεις ώστε να μην

έργου με τίτλο «Low tech Inherited from the old

χαθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας τους.

European city as a key for performance and Sustainability (LINKS)» (Παραδοσιακή τεχνολογία, κληροδότημα από την παλιά Ευρωπαϊκή πόλη, κλειδί
στην απόδοση και βιωσιμότητα) στο πλαίσιο του
URBACT II, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Βέροιας
μαζί με τους ανωτέρω δήμους και με συντονιστή
την πόλη της Bayonne.
Στόχος του προγράμματος είναι να εκπονηθεί ένα
σχέδιο δράσης από κάθε εταίρο για το ιστορικό
κέντρο της πόλης του, το οποίο θα διερευνήσει
και θα προτείνει μεθόδους για τη φιλική προς το
περιβάλλον αποκατάσταση (eco-restoration)
διατηρητέων κτηρίων.

Πληροφορίες:
Δήμος Βέροιας
Υπόψιν κας Π. Θεολογίτου
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3. Δήμος Ευρώτα: Εναλλακτική
Διαχείριση Απορριμμάτων
Ο Δήμος Ευρώτα, μαζί με 20 άλλους δήμους της
Ιταλίας, υπέγραψε πρόσφατα σύμφωνο φιλίας με
την Κοινότητα του Capannori, ενός ΟΤΑ με κοινά
γεωγραφικά χαρακτηριστικά, και δήμους που
αποδεδειγμένα διαχειρίζονται εδώ και 9 χρόνια
τα απορρίμματά τους και έχουν αποκτήσει
σημαντική εμπειρία στη διαλογή και στη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, οι οποίοι θα
καθοδηγήσουν τον ελληνικό δήμο στην τελική
αντιμετώπιση, τηρώντας τους όρους και τις
προϋποθέσεις της ισχύουσας κοινοτικής Οδηγίας,
εναρμονιζόμενοι με τις αρχές σεβασμού του
περιβάλλον-τος. Προτείνεται το σύστημα
συλλογής «πόρτα- πόρτα» που στοχεύει στη
μείωση του όγκου των απορριμμάτων καθώς και
η δημιουργία ειδικών χώρων συλλογής ανακυκλώσιμων προϊόντων που ονομάζονται
«οικολογικές νησίδες». Με το πρόγραμμα αυτό
αυξάνεται η διαφοροποίηση των προϊόντων με
εκλεκτικό διαχωρισμό από το σπίτι.
Στόχος είναι να έχει επέλθει το 2013 η μείωση
του μη εκλεκτικού όγκου των απορριμμάτων και η
αύξηση του πραγματικού οργανικού όγκου που θα
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του υπολειμματικού όγκου απορριμμάτων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης, ειδικά οφέλη για τους δημότες
(μείωση δημοτικών τελών, νέες θέσεις εργασίας).
Στη δεύτερη φάση του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης, ο δήμος προχώρησε στην
εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος οικιακής
κομποστοποίησης και στη μηχανική κομποστοποίηση επεξεργασίας οργανικού κλάσματος -

κλειστού συστήματος (σύμφωνα με τη μέθοδο
επεξεργασίας απορριμμάτων που προτείνει ο
δήμος, αρχικά θα γίνεται προεπεξεργασία των
απορριμμάτων με σκοπό την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και έπειτα επεξεργασία
του οργανικού κλάσματος σε κλειστό σύστημα
κομποστοποίησης, σύμφωνα πάντα με το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η διάθεση του
τύπου Κομπόστ προϊόντος θα γίνει για την
ανάπλαση εδαφών, αναδάσωση καμένων
εκτάσεων, κ.λ.π.).
Στην τρίτη φάση του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης, λόγω του ότι απομένει ένα
υπόλειμμα περίπου στο 7% από τη μέθοδο της
κομποστοποίησης, προτάθηκε η μέθοδος του
δεματοποιητή για την επεξεργασία του υπολειμματικού όγκου.
Στην τέταρτη φάση, με δεδομένη την ευαισθησία και την προθυμία του δήμου αναφορικά
με τη διαχείριση των απορριμμάτων τέθηκε ο
στόχος της οριστικής λύσης του προβλήματος
με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον,
χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ή
νανοσωματιδίων που προκαλούν τον κίνδυνο
της δημόσιας υγείας,.
Πληροφορίες:
Δήμος Ευρώτα
Τηλ: (27353)-60036
Ε-mail: info@eurota.gr
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Αειφόρος Αστική Υποδομή 2012
(Χονγκ Κονγκ, 2 Μαρτίου 2012)

Η παρουσίαση των εν εξελίξει έργων στο Χονγκ
Κονγκ αποτελεί το αντικείμενο του συνεδρίου που
διοργανώνεται για την αειφόρο αστική υποδομή.

στους τομείς της στέγασης, των κατασκευών και
της βιομηχανίας του σχεδίου.
Πληροφορίες:
http://icsaud2012.hbp.usm.my/

Πράσινες Πόλεις
(Σίδνευ, 5-7 Μαρτίου 2012)
Το σημαντικότερο συνέδριο για τις πράσινες
κατασκευές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού
πραγματοποιείται στο Σίδνευ με επίκεντρο τη
συντήρηση πράσινων κτιρίων, την καινοτομία
και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων.

Πρόκειται για μια εκδήλωση στην οποία θα
παρουσιαστούν οι τελευταίες κυβερνητικές
πρωτοβουλίες στους τομείς των επενδύσεων, του
χρηματοπιστωτικού τομέα, του αστικού σχεδιασμού
και των κατασκευών.

Το φετινό συνέδριο θα συζητήσει το ζήτημα της
βελτίωσης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών
και οικονομικών παραμέτρων του κυρίαρχου
παραδείγματος των πράσινων κτιρίων.

Πληροφορίες:
http://www.urbaninfraexpo.com/

Αειφόρος Αρχιτεκτονική
και Αστικό Σχέδιο
(Μαλαισία, 3-5 Μαρτίου 2012)
Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητών, αρχιτεκτόνων,
μηχανικών και όλων των εμπλεκομένων φορέων

Πληροφορίες:
http://www.greencities.org.au/

Κατακόρυφες Πόλεις
(Χονγκ Κονγκ, 5-7 Μαρτίου 2012)
Η συνεργασία τυπικών ουρανοξυστών με
πολυλειτουργικούς πύργους συνιστά την
επιτομή των κατακόρυφων ή κάθετων πόλεων.
Πρόκειται για έναν τύπο αστικής αρχιτεκτονικής
που απαντά στα προβλήματα υψηλής
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Αστικές Κουλτούρες και Υποκουλτούρες
(Πράγα, 9-11 Μαρτίου 2012)
Το διεπιστημονικό και πολυεπιστημονικό συνέδριο για τις αστικές λαϊκές κουλτούρες θα εξετάσει και θα διερευνήσει κριτικά τις δημιουργικές

πυκνότητας, κυκλοφοριακού χάους και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των σύγχρονων πόλεων. Ο
σχεδιασμός, επομένως, κάθετων πόλεων θεωρείται ως η μόνη λύση για την επίτευξη οικονομιών

τάσεις και τα εναλλακτικά πολιτιστικά κινήματα

κλίμακας, την εύρεση ελεύθερων χώρων, την

καθώς και τις θεωρητικές και πρακτικές πλευ-

αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ακινήτων και

ρές των πολιτιστικών και πολιτικών πλαισίων

των προκλήσεων της αστικής πυκνότητας. Η

ανάπτυξης των εναλλακτικών αστικών υπο-

συζήτηση βέλτιστων πρακτικών και οι πράσινες

κουλτούρων.

πρωτοβουλίες του κατασκευαστικού τομέα
αποτελούν επίσης βασικές θεματικές διεθνούς
συνεδρίου στο Χόνγκ Κόνγκ.

Πληροφορίες:
http://www.inter-disciplinary.net/criticalissues/cyber/urban-popcultures/call-for-papers/

Πληροφορίες:
http://www.verticalcities-lse.com/

Πόλεις της Ένταξης
(Άμστερνταμ, 8-9 Μαρτίου 2012)
Ο δήμος του Άμστερνταμ, σε συνεργασία με το
δίκτυο Eurocities και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Υδάτινους
Πόρους
(Μασσαλία, 12-17 Μαρτίου 2012)
Το 6ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Υδάτινους
Πόρους που πραγματοποιείται φέτος στη
Μασσαλία αποβλέπει στην ενδυνάμωση του

διοργανώνει διεθνές συνέδριο για τις πρακτικές
ένταξης μεταναστών που εφαρμόζουν οι
ευρωπαϊκές πόλεις.
Πληροφορίες:
http://www.integratingcities.eu/
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Αειφόρος Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
(Όρεγκον, 18-21 Μαρτίου 2012)

προς τα πάνω.

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων και το περι-

Πληροφορίες:

βάλλον, οι αειφόρες υποδομές, ο αστικός

http://www.worldwaterforum6.org/en/

Πράσινη Αειφορία
(Βανκούβερ, 14-16 Μαρτίου 2012)
Κάθε δύο έτη, το Βανκούβερ φιλοξενεί για τρεις
ημέρες ειδήμονες στα θέματα της αειφορίας όπου

σχεδιασμός και η κοινοτική αειφορία είναι
μερικές από τις θεματικές σχετικού διεθνούς
παρουσιάζονται περιβαλλοντικές καινοτομίες,
ενώ προωθείται η παγκόσμια δικτύωση των
εμπλεκόμενων φορέων.
Πληροφορίες:
http://2012.globeseries.com/

συνεδρίου στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ.
Πληροφορίες:
http://www.awwa.org/Conferences/SpecConf.cfm?I
temNumber=56511&navItemNumber=56514&sho
wLogin=N

Η μηχανική των μεταφορών και των
συγκοινωνιών

7ο Ευρωπαϊκό Ετήσιο Συμπόσιο:

(Χονγκ Κονγκ, 17-18 Μαρτίου 2012)

Διαρθρωτικά Ταμεία 2012
(Βερολίνο, 19-21 Μαρτίου 2012)

Η παρουσίαση των νέων εξελίξεων και
ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πεδίο της

Τα θέματα της διαχείρισης, υλοποίησης έργων
αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές των

μηχανικής των μεταφορών και των συγκοινωνιών
αποτελεί την κύρια θεματική του διεθνούς
συνεδρίου στο Χονγκ Κονγκ.
Πληροφορίες:
http://www.ictte.org/cfp.htm
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διαρθρωτικών ταμείων θα αποτελέσουν τα βασικά
ζητήματα προς συζήτηση του 7ου ετήσιου
συμποσίου που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή
Ακαδημία για τους φόρους, τα οικονομικά και το
δίκαιο.
Πληροφορίες:
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dat
eien/conferences/7th_European_Annual_Symposium_
EU_Funds_2012_DMOS.pdf

Η Τεχνολογία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
(Σίδνευ, 19-20 Μαρτίου 2012)
Τα εθνικά ευρυζωνικά δίκτυα, η ασφάλεια των
νέων τεχνολογιών και το μέλλον των υπηρεσιών
της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εναλλακτικές

αειφορική ανάπτυξη - πραγματοποιείται στην
Αθήνα υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα από τα
πλέον σημαντικά φόρουμ σχετικά με τις προσφατες επιστημονικές εξελίξεις, εφαρμογές και
συνέπειες για την κλιματική αλλαγή, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις υγιείς κοινότητες.
Πληροφορίες:
http://www.airqualityconference.org/

Τεχνολογίες Πράσινων Οχημάτων
(Μελβούρνη, 21-23 Μαρτίου 2012)
Το διεθνές συνέδριο για τις αειφόρες τεχνολογίες της αυτοκινητοβιομηχανίας θα εξετάσει
τις ερευνητικές και πρακτικές απαντήσεις στις

μορφές αποθήκευσης δεδομένων κ.α. είναι μερικά
από τα θέματα διεθνούς συνεδρίου για τη χρήση
των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης προς τον πολίτη.
Πληροφορίες:
http://acevents.com.au/techinlocalgovernment2012/
index.html

Ποιότητα Αέρος: Επιστήμη και Εφαρμογές
(Αθήνα, 19-23 Μαρτίου 2012)
Το 8ο διεθνές συνέδριο για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα – βασικό στοιχείο για την

προκλήσεις της αειφόρου κινητικότητας, και
κυρίως, τις τεχνικές και επιστημονικές προόδους
για την επίτευξη κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών στόχων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για το 4ο στη σειρά ετήσιο θεματικό συνέδριο μετά από εκείνα σε
Αυστραλία, Γερμανία και ΗΠΑ.
Πληροφορίες:
http://www.icsat2012.com/
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Η Οικολογία της Μεγαλούπολης
(Αγ.Πετρούπολη, 20-23 Μαρτίου 2012)
Υπό την αιγίδα των αρχών της Αγ.Πετρούπολης,
της Περιφέρειας του Λένινγκραντ, των Ρωσικών
Υπουργείων Φυσικών Πόρων και Οικολογίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Εμπορικού και

τιστες πρακτικές «παγκόσμιων» ευρωπαϊκών πόλεων κ.α.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?vie
w=detail&id=8148e7ff-07af-43e6-a3b02d726b39c3ae

Ο Πλανήτης υπό πίεση
(Λονδίνο, 26-29 Μαρτίου 2012)
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και άλλων επαγγελματικών ενώσεων, διοργανώνεται διεθνές
συνέδριο για τις κύριες οικολογικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μητροπόλεις,
όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η περιβαλλοντική παρακολούθηση των πόλεων, η πληρο-

Με βάση τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις,
το διεθνές συνέδριο που διοργανώνει η διεθνής
οργάνωση για τη γεώσφαιρα και τη βιόσφαιρα
(IGBP) θα επικεντρώσει την προσοχή του στην
κλιματική αλλαγή, την οικολογική υποβάθμιση, την

φοριακή υποστήριξη των περιβαλλοντικών
δράσεων, οι γεωλογικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη των πόλεων, η εισαγωγή καινοτόμων
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και εξοπλισμού κ.α.
Πληροφορίες:
http://ecology.lenexpo.ru/en/

Ο Ευρωπαϊκός Αστικός Ιστός
στον 21ο αιώνα
(Κοπεγχάγη, 22-23 Μαρτίου 2012)
Η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει την 5η
Ευρωπαϊκή Σύνοδο των Πόλεων και Περιφερειών
με βασικά θέματα συζήτησης τις συνέπειες των
πολιτικών της ΕΕ στην αστική ανάπτυξη, τη
συμμετοχή των πολιτών σε περιφερειακά και
τοπικά έργα, την ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων
χρηματοδότησης της πράσινης αστικής
οικονομίας του μέλλοντος, προκλήσεις και βέλ-

ανθρώπινη ευημερία, την επισιτιστική ασφάλεια,
την ενέργεια, τη διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα
και την ανακούφιση από τη φτώχεια.
Πληροφορίες:
http://www.planetunderpressure2012.net/conferenc
evision.asp
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ΟΥΝΕΣΚΟ είναι η προώθηση υψηλής ποιότητας
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οικονομικούς πόρους και η πράσινη κινητικότητα
αποτελούν τις βασικές ενότητες διεθνούς
συνεδρίου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές
που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.
Πληροφορίες:
http://www.terrapinn.com/conference/metro-rail

Αστική συμφόρηση
(Σίδνευ, 27-28 Μαρτίου 2012)
Ο οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός
αντίκτυπος της αυξημένης κυκλοφοριακής
συμφόρησης στα αστικά κέντρα θα βρεθεί στο
επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου στην Αυστραλία. Η
εν λόγω εκδήλωση θα εξετάσει τις διαφορετικές
επιστημονικών ανταλλαγών σε θέματα
μετανάστευσης στις πόλεις και η δημιουργία
δικτύου ερευνητών.
Πληροφορίες:
http://www.unescochairiuav.it/?page_id=1203&lang=en

Αειφόρες σιδηροδρομικές μεταφορές
(Λονδίνο, 27-29 Μαρτίου 2012)
Η δημιουργία ενός πελατοκεντρικού μεταφορικού
δικτύου, η αύξηση των δυνατοτήτων για την
ικανοποίηση της ζήτησης παρά τους πενιχρούς

προσεγγίσεις του αστικού σχεδιασμού και της
πολιτικής που θα βοηθήσουν σε μακροπρόθεσμο
επίπεδο την αποφόρτιση στις αστικές οδικές
αρτηρίες.
Πληροφορίες:
http://www.informa.com.au/conferences/transport
/infrastructure/urban-congestion
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Κανονισμός για μια Ολοκληρωμένη
Θαλάσσια Πολιτική
Με τον υπ’αριθ.1255/2011 Κανονισμό του ΕΚ
και του ΕΣ της 30ης Νοεμβρίου 2011 θεσπίστηκε πρόγραμμα για τη στήριξη μέτρων που
αποσκοπούν στην προώθηση της περαιτέρω
ανάπτυξης και εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ένωσης
("πρόγραμμα"). Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια
Πολιτική της Ένωσης ("ΟΘΠ") προάγει τη
συντονισμένη και συνεκτική λήψη αποφάσεων
με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης
ανάπτυξης, του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών
μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις παράκτιες,
νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές
της Ένωσης καθώς και των θαλάσσιων
τομέων της, μέσω συνεκτικών και
συνδεόμενων με τη θάλασσα πολιτικών και
της σχετικής διεθνούς συνεργασίας.
Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους γενικούς
στόχους:

αναπτυχθούν συνεργασίες και να στηριχθούν οι
συνδεόμενες με τις θάλασσες και τις ακτές
πολιτικές, ιδίως στους τομείς της οικονομικής
ανάπτυξης, της απασχόλησης, της περιβαλλοντικής προστασίας, της έρευνας, της θαλάσσιας
ασφάλειας, της ενέργειας καθώς και της
ανάπτυξης πράσινων θαλάσσιων τεχνολογιών,
συνεκτιμώντας και αξιοποιώντας τα μέσα και
τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν ήδη˙
γ) την προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και δη της βιοποικιλότητάς του, καθώς και της αειφόρου χρήσης των
θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και τον περαιτέρω καθορισμό των ορίων αειφορίας της
ανθρώπινης δραστηριότητας που έχει αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στο

α) την προαγωγή της ανάπτυξης και

πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ (οδηγία-

εφαρμογής της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης

πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)˙

των θαλάσσιων και παράκτιων υποθέσεων˙

δ) την υποστήριξη της ανάπτυξης και της

β) τη συμβολή στην ανάπτυξη διατομεακών

εφαρμογής των στρατηγικών για τις

εργαλείων, κυρίως το Θαλάσσιο Χωροταξικό

θαλάσσιες λεκάνες˙

Σχεδιασμό, το Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής

ε) τη βελτίωση και την ενίσχυση της εξωτερικής

Πληροφοριών (CISE) και γνώσεις για τη
θάλασσα σχετικά με τους ωκεανούς, τις
θάλασσες και τις εντός και γειτονικές της
Ένωσης παράκτιες περιοχές, με σκοπό να

συνεργασίας και του συντονισμού σε σχέση με
τους στόχους της ΟΘΠ, με βάση την πρόοδο των
συζητήσεων στο πλαίσιο των διεθνών φόρουμ.
Υπό το πρίσμα αυτό, οι τρίτες χώρες καλούνται
να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας (UNCLOS)˙
στ) τη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής
μεγέθυνσης, της απασχόλησης, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στους θαλάσσιους τομείς και στις παράκτιες, νησιωτικές
και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.
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Το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει
χρηματοοικονομική ενίσχυση για τα ακόλουθα
είδη δράσεων σύμφωνα με τους στόχους που
προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3:
α) έργα, συμπεριλαμβανομένων των
δοκιμαστικών, μελέτες, προγράμματα έρευνας
και επιχειρησιακής συνεργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
και επιμόρφωσης˙

3/2012

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής
Δημοκρατίας 2012
Στο πλαίσιο της γενικής συντονιστικής
συνάντησης του Κογκρέσου Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της
Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι
στις 19 Ιανουαρίου τ.ε., εκπρόσωποι δήμων,
εθνικών ενώσεων και ευρωπαϊκών δικτύων
αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των δράσεων
που αναλήφθηκαν για την Ευρωπαϊκή

β) δημόσια πληροφόρηση και ανταλλαγή

Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας (ΕΕΤΔ) το

βέλτιστων πρακτικών, δραστηριότητες

2011 και συμφώνησαν για το θεματικό πεδίο

ευαισθητοποίησης και συναφείς

των πρωτοβουλιών για το 2012.

δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης˙

Εν προκειμένω, οι φετινές εκδηλώσεις για την
ΕΕΤΔ, που προγραμματίζεται να γίνουν από
15 έως 21 Οκτωβρίου, αξιοποιώντας την
εμπειρία των περυσινών δράσεων για την
προώθηση της κοινωνικής συνοχής στις
τοπικές κοινότητες, θα επικεντρωθούν στη
θεματική ενότητα «ανθρώπινα δικαιώματα σε
τοπικό επίπεδο». Μάλιστα, συμφωνήθηκε οι
συμμετέχοντες δήμοι να καταρτίσουν

γ) διασκέψεις, συνέδρια, συναντήσεις

στοχευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις

εργασίας και φόρα με συμμετοχή των
εμπλεκόμενων φορέων˙
δ) συγκέντρωση, παρακολούθηση και προβολή
σημαντικού αριθμού στοιχείων, βέλτιστων
πρακτικών και βάσεων δεδομένων
περιφερειακών προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται από την Ένωση και
διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά για το
κοινό, μεταξύ άλλων, όπου ενδείκνυται, με τη
σύσταση γραμματείας για έναν ή
περισσότερους από τους προαναφερόμενους
σκοπούς, η οποία θα διευκολύνει την έγκριση
κοινών και ομοιόμορφων προτύπων για τη
συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων˙
ε) δράσεις που συνδέονται με διατομεακά
μέσα, συμπεριλαμβανομένων δοκιμαστικών
έργων.
Πληροφορίες:
http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/Lex
UriServ.do?uri=OJ:L:2011:321:0001:0010:EL:PDF

προτεραιότητές τους, εμπλέκοντας ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, βελτιώνοντας το διαγενεακό διάλογο, διασφαλίζοντας ποιότητα
στην παροχή των δημοσίων υπηρεσιών κτλ.
Βασικός στόχος των φετινών εκδηλώσεων
είναι η ανάπτυξη της τοπικής δημοκρατίας,
επιτυγχάνοντας έναν πραγματικό πολιτισμό
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίες:
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default
_en.asp?
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Πρόταση για τη δημιουργία του
προγράμματος "Erasmus για όλους"
Στις 23 Νοεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρότεινε τη δημιουργία του προγράμματος
«Erasmus για όλους» που θα αντικαταστήσει τα
υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα για την
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό. Το νέο πρόγραμμα θα υποστηρίξει
καινοτόμες δράσεις που θα επιδιώκουν τη
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ΜΚΟ, οργανώσεων
νέων, τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς
και τον εκσυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα θα
τεθεί σε εφαρμογή το 2014 και προβλέπεται
αύξηση 70% του συνολικού προϋπολογισμού (19
δισ. ευρώ) σε σχέση με την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο.
Ο κύριος στόχος παραμένει ο ίδιος – βελτίωση
των δεξιοτήτων των ατόμων και, τελικά, της
απασχολησιμότητάς τους, καθώς επίσης και
υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Erasmus για όλους θα υποκαταστήσει επτά
υπάρχοντα προγράμματα: το υπάρχον πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci,
Comenius και Grundtvig), το πρόγραμμα Νεολαία
σε Δράση, και πέντε προγράμματα διεθνούς
συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με τις
εκβιομηχανισμένες χώρες).
Οι κύριες δράσεις των υπαρχόντων προγραμμάτων θα συνεχιστούν (δηλ. η μαθησιακή
κινητικότητα, τα σχέδια συνεργασίας και η
υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων),
αλλά οι δραστηριότητες θα ενισχυθούν εκεί όπου
υπάρχει ο μεγαλύτερος συστημικός αντίκτυπος
και σαφής ενωσιακή προστιθέμενη αξία.
Υπάρχουν επίσης μερικές νέες καινοτόμες
προτάσεις, όπως το πρόγραμμα εγγυήσεων
φοιτητικών δανείων Erasmus για μεταπτυχιακές
σπουδές, οι συμμαχίες γνώσης και οι συμμαχίες
τομέων δεξιοτήτων. Η ύπαρξη ενός και μόνου
προγράμματος συνεπάγεται απλούστερους
κανόνες και διαδικασίες εφαρμογής, ενώ
αποφεύγεται ο κατακερματισμός και η
αλληλεπικάλυψη.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-forall/index_en.htm
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Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, 2014-2020
Στην πολιτική συνοχής της ΕΕ της επόμενης
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι
αφιερωμένο το χειμερινό τεύχος του περιοδικού
PANORAMA Inforegio της Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

χρήστες έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας να εντοπίζουν ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Μέχρι σήμερα, ανάλογες πρωτοβουλίες
έχουν αναπτυχθεί στη Νέα Υόρκη και στο Σαν
Φραντσίσκο. Αυτό συνεπάγεται σημαντικά
περιβαλλοντικά οφέλη αφού πλέον οι οδηγοί δεν
θα χρειάζεται να περιπλανώνται με το
αυτοκίνητό τους άσκοπα για την αναζήτηση
μιας θέσης στάθμευσης.
Πληροφορίες:
http://www.eltis.org/index.php?uid=ZGZkZQLX&ID
1=5&id=60&news_id=3050

Η Περιφερειακή Πολυμορφία της ΕΕ
Στις σελίδες του περιοδικού μπορεί κανείς να
διαβάσει τις προτάσεις της Επιτροπής καθώς

Ποια Περιφέρεια της ΕΕ παρουσιάζει υψηλά

και σχόλια όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

ποσοστά αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαί-

Επίσης, το τεύχος περιέχει συνεντεύξεις με
εκπροσώπους γαλλικών και σουηδικών
περιφερειακών αρχών καθώς και θεματικά
άρθρα με έμφαση σε έργα της ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag40/mag40_en.pdf

Αναζήτηση θέσης στάθμευσης μέσω
έξυπνων τηλεφώνων
Η βελγική πόλη Μέχελεν και ο οργανισμός
τηλεπικοινωνιών Belgacom ανέπτυξαν
πρόσφατα πιλοτικό σχέδιο που επιτρέπει στους
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δευσης; Ποιες ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση; Σε ποιες

Δίκτυο Δήμων και Περιφερειών για την
Ένταξη

Περιφέρειες καταγράφεται μεγάλη αύξηση της
έρευνας; Αυτά και άλλα ερωτήματα απαντώνται
στον ετήσιο οδηγό της Eurostat, όπου παρουσιάζονται τα πρόσφατα οικονομικά, κοινωνικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά των εδαφικών

3/2012

Την 1η Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή CIVEX
(Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις) της Επιτροπής των Περιφε-

ενοτήτων της ΕΕ.
Πληροφορίες:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/port
al/product_details/publication?p_product_code=KS
-HA-11-001

Εισαγωγή υβριδικών ηλεκτρικών
λεωφορείων στο Ελσίνκι
Η πρωτεύουσα της Φινλανδίας εγκαινιάζει τη
χρήση των δύο πρώτων υβριδικών ηλεκτρικών
λεωφορείων, εισερχόμενη στην επανάσταση της
ηλεκτροκίνησης των οχημάτων. Η εν λόγω πρωτοβουλία εικάζεται ότι θα προωθήσει την
πολιτική των αειφόρων μεταφορών στο Ελσίνκι
σε επόμενο στάδιο, εδραιώνοντας τη φήμη του

ρειών (ΕτΠ), υιοθέτησε ομόφωνα το σχέδιο
γνωμοδότησης του κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου
αναφορικά με την ένταξη των μεταναστών από
τρίτες χώρες στην Ε.Ε.. Η γνωμοδότηση, θεωρώντας το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως βασική αρχή, την πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση ως κατάλληλη μέθοδο, και την
αύξηση των πιστώσεων ως αναγκαίο μέσο,
προτείνει τη δημιουργία μίας στρατηγικής
εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕτΠ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να
διευκολυνθεί η ένταξη των μεταναστών και να
προωθηθούν αποτελεσ-ματικές πολιτικές. Η

ως μια πράσινη κοινωνία. Άλλωστε, στις αρχές
του έτους, το Ελσίνκι βρισκόταν στις δέκα
πρώτες πόλεις της έκθεσης του Economist για
τις αειφορικές πόλεις παγκοσμίως που
προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Πληροφορίες:
http://www.hel.fi/wps/portal/Helsinki_en/Artikkeli
?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Helsinki/en/news/helsi
nki+to+introduce+hybrid+electric+buses

σχέση αυτή θα οικοδομηθεί με τη σύσταση ενός
Δικτύου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για
την Ένταξη που θα χρηματοδοτηθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπεται να
λειτουργήσει το 2012.
Πληροφορίες:
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments
.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGpcirQMWiKnRJusx56%
2f3Xz6AGYeqmHsrM%3d
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Οι Γερμανικές Πόλεις πρώτες σε
ποιότητα ζωής παγκοσμίως
Η Βιέννη ανακηρύχθηκε για άλλη μία φορά ως η
καλύτερη πόλη παγκοσμίως, με τη Ζυρίχη να την
ακολουθεί, όσον αφορά την ποιότητα ζωής που

3/2012

και ότι, από άποψη ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος, η Κίνα προβλέπεται να καταστεί η
μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο πριν από το
2020, ενώ η Ινδία ενδέχεται να καταστεί η
ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο
πριν από το 2050, υποστηρίζεται ότι, και λόγω
της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, επιβάλλεται
η διαμόρφωση μιας κοινής πλατφόρμας εξωτερικής πολιτικής, κάτι που προϋποθέτει τον
σχηματισμό ενός νέου συστήματος παγκόσμιας
διακυβέρνησης το οποίο θα είναι ανοικτό ώστε
να συμπεριλαμβάνει τις χώρες BRICS και άλλες
αναδυόμενες δυνάμεις και θα στηρίζεται σε
κοινές αξίες. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται,
μεταξύ άλλων, ότι κάθε εμβάθυνση των σχέσεων
και σύσφιγξη της πολιτικής συνεργασίας με τις
χώρες BRICS σε κυβερνητικό επίπεδο πρέπει να
συνοδεύεται από ένα συνεχή διάλογο μεταξύ

προσφέρει στους κατοίκους της. Ωστόσο, στην

των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

πρώτη δεκάδα της σχετικής λίστας της

(π.χ. δίκτυα πόλεων).

Εταιρείας Συμβούλων Mercer ξεχωρίζουν έξι
γερμανικές πόλεις (Μόναχο, Αμβούργο,
Ντίσελντορφ, Φραγκφούρτη, Βερολίνο και
Νυρεμβέργη) που πιστοποιούν την υπεροχή των
κεντροευρωπαϊκών πόλεων (Γερμανίας,
Αυστρίας και Ελβετίας) στους δείκτες ασφάλειας
και ποιοτικών υπηρεσιών παγκοσμίως.
http://www.citymayors.com/features/quality_surve
y.html

Η Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ
Σε έκθεση που παρουσιάστηκε στην πρόσφατη
σύνοδο (1 Φεβρουαρίου τ.ε.) της Ολομέλειας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναπτύχθηκαν οι
αρχές ενός νέου, ανοικτού συστήματος
παγκόσμιας διακυβέρνησης στο πλαίσιο των
σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες BRICS
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Ν.Αφρική).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά αναδυόμενες
Χώρες (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ινδονησία,
Μεξικό και Τουρκία) προβλέπεται να έχουν το
2050 μεγαλύτερες οικονομίες από ό,τι όλες μαζί
οι χώρες της G-7 (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς,
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία)

Αυτό αποδεικνύεται ακόμη πιο αναγκαίο αν
ληφθεί υπόψη ότι οι υπερεθνικές προκλήσεις,
όπως η αλλαγή του κλίματος, τα ζητήματα που
άπτονται των διεθνών κανονιστικών καθεστώτων, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες και σπάνιες
γαίες, η τρομοκρατία, η βιώσιμη ανάπτυξη, η
παγκόσμια πολιτική σταθερότητα και η
ασφάλεια, θα απαιτήσουν μια προσέγγιση βάσει
κανόνων και χωρίς αποκλεισμούς με τις νέες
αναδυόμενες δυνάμεις,
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p
ubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-20120010+0+DOC+WORD+V0//EL.
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Διεθνή Θέματα
Η Πράσινη Κάρτα της Επαρχίας
Kanagawa

3/2012

Οδηγός για το σχεδιασμό οδικών αρτηριών
Το Ινστιτούτο για τις Μεταφορές και την Αναπτυξιακή Πολιτική της Ινδίας προχώρησε στην έκδοση
ενός οδηγού, ο οποίος απαριθμεί τρόπους

Οι κάτοικοι της Επαρχίας Kanagawa (Ιαπωνία),
πληρώνοντας τους λογαριασμούς τους με τη
χρεωστική κάρτα Green Eco WAON ενισχύουν
τις περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις
της τοπικής αρχής. Εν προκειμένω, κατόπιν

της συμφωνίας μεταξύ της Επαρχίας και της
εταιρείας AEON Co Ltd διανεμήθηκαν χρεωστικές κάρτες που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένα καταστήματα της εν λόγω εταιρείας με

δημιουργίας ασφαλών, πολυλειτουργικών δρόμων
και περισσότερο ζωντανών δημόσιων χώρων. Το εν
λόγω εγχειρίδιο απαριθμεί δεκαέξι τύπους οδικών
αρτηριών και πραγματεύεται το ρόλο του καθενός,
αναδεικνύει διαφορετικές λειτουργίες και
υπογραμμίζει την ανάγκη σχεδιασμού δρόμων που
διασφαλίζουν τη χρήση του από όλους. Περιγράφει
σκοπό ένα μέρος της δαπάνης να αποτελεί ένα
είδος δωρεάς των καταναλωτών προς το
σχολικό πρόγραμμα της Επαρχίας για Καθαρή
Ενέργεια και Ενεργειακή Εξοικονόμηση.
Πληροφορίες:
http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p384117.html

πρακτικούς τρόπους για τη διευκόλυνση των πεζών,
των ποδηλατών και των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Μολονότι ο συγκεκριμένος οδηγός εκπονήθηκε στην
Ινδία, οι συγγραφείς του υποστηρίζουν ότι η
εφαρμογή του καλύπτει κάθε αστική περιοχή.
Πληροφορίες:
http://www.itdp.org/documents/BetterStreets111221.
pdf
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Διαδικτυακό εργαλείο μέτρησης των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
Το εργαλείο HEAT+ που εγκαινίασε η πόλη
Durban (Ν. Αφρική) έχει σχεδιαστεί για να
βοηθήσει τις τοπικές αρχές να επωφεληθούν
από τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καθώς και των κοινών ρυπογόνων
ατμοσφαιρικών στοιχείων. Για πρώτη φορά, οι

3/2012

Δημιουργία της πρώτης Αειφόρου
Έξυπνης Πόλης στην Ιαπωνία
Σε ένα πρώην βιομηχανικό πάρκο της
Panasonic, πενήντα χιλιόμετρα δυτικά του
Τόκιο, δημιουργείται από εννέα εταιρείες η
Αειφόρος Έξυπνη Πόλη Fujisawa. Πρόκειται για
ένα πρότυπο πόλης 1000 κατοικιών, προορισμένη να στεγάσει τις ενεργειακά υπεύθυνες
οικογένειες του μέλλοντος. Με την ολοκλήρωση
του σχεδίου το 2014 θα επιτευχθεί μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 70%
σε σχέση με την κατανάλωση μιας παρόμοιας
σε μέγεθος πόλης. Φωτοβολταϊκά και κυψέλες
φυσικού αερίου τοποθετούνται σε κάθε σπίτι,
παρέχοντας το 70% της ηλεκτρικής ενέργειάς
του. Η χρήση της ηλιακής ενέργειας, του
φυσικού αερίου και των μπαταριών θα
αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από ένα
προωθημένο σύστημα υπολογιστών, το οποίο
θα είναι προσβάσιμο από τους κατοίκους.

πόλεις που χρησιμοποιούν το εν λόγω
εργαλείο μπορούν πλέον να συγκρίνουν τα
επίπεδα εκπομπής ρυπογόνων αερίων με τους
σχετικούς τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς
και διεθνείς δείκτες. Πρόκειται για το

Παράλληλα, η Panasonic εκτιμά ότι η

μοναδικό διαδικτυακό προϊόν που προσφέρει

κατανάλωση νερού από κάθε νοικοκυριό θα

ασφάλεια στην αποθήκευση δεδομένων,

μειωθεί κατά 30%, ενώ η πόλη θα εφοδιαστεί

αποτελεί ουσιαστικά μια παγκόσμια τράπεζα

με σταθμούς φόρτωσης ηλεκτρικών οχημάτων

δεδομένων, παρέχοντας ολοκληρωμένη τεχνική

και δημόσιο φωτισμό, τροφοδοτούμενο από

υποστήριξη και 24ωρη προσβασιμότητα.

ηλιακή ενέργεια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://heat.iclei.org/heatplus/downloads/HEATpl
us_brochure.pdf

http://news.panasonic.net/archives/2011/0526_
5407.html
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Διαβουλεύσεις
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οδηγία θεσπίζει ένα σύστημα που επιτρέπει
στις εθνικές αρχές να επιτυγχάνουν την
επιστροφή στο έδαφός τους πολιτιστικών
αγαθών που έχουν χαρακτηριστεί "εθνικοί
θησαυροί", έχουν απομακρυνθεί παράνομα από
το έδαφός τους και βρίσκονται στο έδαφος μιας
άλλης χώρας της ΕΕ.
Σε διεθνές επίπεδο, η Σύμβαση της UNESCO του
1970 για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε
να απαγορεύεται και να παρεμποδίζεται η
παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή και μεταβίβαση
της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών, καθώς
και η Σύμβαση UNIDROIT του 1995 για τα
κλαπέvτα ή παραvόμως εξαχθέvτα πoλιτιστικά
αγαθά έχουν κυρωθεί από ορισμένες, όχι όμως
από όλες τις χώρες της ΕΕ.

Η Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών

Η διαβούλευση αυτή σκοπό έχει να
συγκεντρώσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις
των δημόσιων φορέων και άλλων

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πολιτιστικά

ενδιαφερόμενων μερών για το πώς μπορεί να

αγαθά υπόκεινται στις διατάξεις της Συνθήκης

βελτιωθεί η επιστροφή παράνομα

για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), και ιδίως εκείνες

απομακρυνθέντων εθνικών θησαυρών.

που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των
αγαθών. Ωστόσο, η ΣΛΕΕ αναφέρει ότι η ελεύθε-

Προθεσμία: 5 Μαρτίου 2012

ρη κυκλοφορία των αγαθών είναι δυνατόν να

Πληροφορίες:

περιοριστεί π.χ. για λόγους προστασίας

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch

εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική,
ιστορική ή αρχαιολογική αξία.

Πράσινη Βίβλος για την Αναδιάρθρωση
των Εταιρειών

Με την εγκαθίδρυση, το 1993, της ενιαίας αγοράς, η οποία περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς

Η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση για να συγ-

εσωτερικά σύνορα όπου τα αγαθά κυκλοφορούν

κεντρώσει τις απόψεις των πολιτών σχετικά με

ελεύθερα, οι χώρες της ΕΕ διατηρούν το δικαίω-

το θέμα της αναδιάρθρωσης εταιρειών. Βάση

μα να καθορίζουν τους εθνικούς τους θησαυ-

της συζήτησης είναι το έγγραφο πολιτικής της

ρούς και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για

Επιτροπής ("πράσινη βίβλος") με τίτλο Αναδιάρ-

την προστασία τους.

θρωση και πρόβλεψη της αλλαγής, που στοχεύει
στον εντοπισμό επιτυχημένων πρακτικών και

Στο πλαίσιο αυτό, για να μπορούν τα κράτη

πολιτικών σε αυτόν τον τομέα.

μέλη να προστατεύουν τα πολιτιστικά αγαθά
τους, εκδόθηκε η οδηγία του Συμβουλίου

Προθεσμία: 30 Μαρτίου 2012

93/7/EΟΚ σχετικά με την επιστροφή

Πληροφορίες:

πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&la
ngId=el&consultId=9&visib=0&furtherConsult=yes

παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους. Η
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Σεμινάρια Κατάρτισης

EU Negotiation Techniques - European Negotiations I

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Τόπος: Μάαστριχτ

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4947

Ημερομηνία: 7-9 Μαρτίου 2012
Πληροφορίες:

Climate Change at a Regional and Local Level:
Initiatives For and Beyond EU Legislation
Ημερομηνία: 8-9 Μαρτίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4916

Managing Change in Public Administration
Ημερομηνία: 19-20 Μαρτίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4897

Practical Tools for Implementation of EU Policies at
National Level
Ημερομηνία:5-7 Μαρτίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4931

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects Why and How?
Ημερομηνία: 19-21 Μαρτίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4976

European Information Management - Europe on the
Internet: Finding your Way through the European

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects -

Information Jungle

Advanced Course

Ημερομηνία: 5-6 Μαρτίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ

Ημερομηνία: 22-23 Μαρτίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4952

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4980

Strategy and Planning in the context of Total

Understanding EU Decision-Making: Principles,

Quality Management

Procedures, Practice

Ημερομηνία: 7-9 Μαρτίου 2012

Ημερομηνία: 22-23 Μαρτίου 2012

Τόπος: Μάαστριχτ

Τόπος: Μάαστριχτ

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4891

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4822

Implementing the Structural Funds Regulations in

Improving Quality and Reducing Costs: A Mission

2007-2013 and 2014-2020

Possible

Ημερομηνία: 7-8 Μαρτίου 2012

Ημερομηνία: 26-27 Μαρτίου 2012

Τόπος: Μάαστριχτ

Τόπος: Μάαστριχτ

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4921

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4887
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

3/2012

Η Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πόλη,
Έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τομ.1

Creative Networks and the City
Towards a Cultural Political Economy of
Aesthetic Production

Σελ.357
Pinol Jean - Luc, Walter Francois
Εκδ. ΠΛΕΘΡΟΝ
Οι πρώτες αστικές συγκεντρώσεις εμφανίστηκαν
στις όχθες του Τίγρη, του Ευφράτη και του Νείλου,
σε μια εποχή όπου η Ευρώπη αγνοούσε ακόμα την
ύπαρξη της πόλης. Στον ευρωπαϊκό χώρο θα
κάνουν την εμφάνιση τους στα βόρεια της Μεσογείου, πολύ αργότερα σε σύγκριση με την Ουρ, τη
Νινίβ, τη Βαβυλώνα ή τη Θήβα. Γρήγορα, όμως, θα
Σελ.244
Bas van Heur
Εκδ. Transcript Verlag
Το βιβλίο αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά
στην ήδη πλούσια βιβλιογραφία για τις
δημιουργικές βιομηχανίες και την οικονομία της
γνώσης, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στους
αστικούς χώρους, ως κύρια πεδία της
καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης˙ στις πολιτικές
των δημιουργικών βιομηχανιών˙ και στο ρόλο των
δικτύων αισθητικής παραγωγής που εγκολπώνει
και υποκινεί τις ανωτέρω τάσεις.

αποτελέσουν μία από τις πρωταρχικές διαστάσεις της Ευρώπης, σε βαθμό μάλιστα σήμερα
ορισμένοι να θεωρούν ότι οι όροι "ευρωπαϊκότητα" και "αστικότητα" έχουν την ίδια δηλωτική
σημασία. Η "Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πόλη" δεν έχει
καμία πρόθεση να διαχωρίσει την αστική μορφή
από τις κοινωνικές πρακτικές. Στηρίζεται σε μια
αρχή: πόλη και κοινωνία γίνονται κατανοητές
μόνο μέσα από τη μεταξύ τους σχέση. Η πόλη δεν
είναι μια αμετάβλητη κατηγορία. Επομένως, η
ιστορία αυτή δεν ξεκινάει με μια συγκεκριμένη
θεωρία, και προτιμάει να υποστηρίζει ότι "κάτω
από το όνομα της πόλης συσσωρεύεται ένα
σύνολο ιστορικών εμπειριών παρά διαγράφεται
μια αυστηρή έννοια".
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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1. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας:
Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία (2013)
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) ιδρύθηκε το 1972
από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να παρέχει
χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές δράσεις της
νεολαίας. Εν προκειμένω, σκοπός του Ιδρύματος είναι
η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των νέων της
Ευρώπης μέσω της επιδότησης πρωτοβουλιών του για
την προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της
συνεργασίας στο πλαίσιο του πνεύματος σεβασμού
των θεμελιωδών αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η
ανοχή και η αλληλεγγύη. Το Ίδρυμα επιδοτεί κυρίως

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος


Ευρωπαϊκές και διεθνείς
επιδοτήσεις για τη νεολαία



Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών



Βραβεία για Καινοτόμες
Περιφέρειες και Πόλεις (RegioStars
2013)



Οι Προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
Πόλεις (2014-2020)



Η Αναθεώρηση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1082/2006 (Ε.Ο.Ε.Σ.)



Οι Προτεραιότητες της Δανικής
Προεδρίας



Η Λευκή Βίβλος για τις Αδελφοποιήσεις
Πόλεων (CEMR)



Επιτυχημένες Επενδύσεις στον Τουρισμό

δράσεις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και
ανθρωπιστικού χαρακτήρα, πρωτοβουλίες
ενδυνάμωσης της ειρήνης και της συνεργασίας στην
Ευρώπη, ανταλλαγές πρακτικών, έρευνες και μελέτες
πάνω σε θέματα νεολαίας.
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Κατά το σχεδιασμό των δράσεών τους για την
περίοδο 2012-2013, οι οργανώσεις νέων θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις κάτωθι
προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης για
τον τομέα της νεολαίας:
(α) Ανθρώπινα δικαιώματα: πολιτική για τη
νεολαία και έργο της νεολαίας για την προώθηση
των βασικών αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης:


Ανάπτυξη και διάχυση υφιστάμενων
εργαλείων και πόρων για την εκπαίδευση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε νέους
και παιδιά με σκοπό την προώθηση του
Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την



καταπολέμηση των διακρίσεων, του

Εκπαίδευση στη Δημοκρατική Ιδιότητα του

ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των

Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.


Προώθηση της συμμετοχής των νέων και
των παιδιών σε τοπικό, περιφερειακό και

εγκλημάτων μίσους.


συγκρούσεων και ανάπτυξη δικτύου

Συμβουλίου της Ευρώπης.
Εμπέδωση και υποστήριξη του ρόλου των
ΜΚΟ και των οργανώσεων νεολαίας σε όλα

Πρεσβευτών Νέων για την Ειρήνη.


αντιμετώπιση καταστάσεων αποκλεισμού

Πολιτιστικής Σύμβασης.

πολιτική για τη νεολαία και έργο της νεολαίας για
την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου:


και διακρίσεων κατά των νέων Ρομά.
(γ) Κοινωνική ένταξη νέων ανθρώπων:


νεολαίας σε πολυπολιτισμικά

Υποστήριξη του ρόλου του έργου της
νεολαίας και των ΜΚΟ νεολαίας για την
αντιμετώπιση του αποκλεισμού και της

Ανάπτυξη εργαλείων και πόρων για την
υποστήριξη του διαπολιτισμικού έργου της

Υποστήριξη του ρόλου του έργου της
νεολαίας και των ΜΚΟ νεολαίας για την

τα συμβεβλημένα κράτη της Ευρωπαϊκής

(β) Συμβίωση σε ποικιλόμορφες κοινωνίες:

Υποστήριξη του έργου της νεολαίας για
ειρηνευτικές δράσεις, δράσεις αποτροπής

εθνικό επίπεδο, στη βάση των αξιών του


Υποστήριξη του έργου της νεολαίας για την

περιθωριοποίησης των νέων.


Υποστήριξη των κοινωνικών δικαιωμάτων
των νέων που προέρχονται από

περιβάλλοντα, εμπλέκοντας ιδιαιτέρως

περιθωριοποιημένες γειτονιές, κυρίως μέσω

νέους μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

του έργου της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.


Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων με
ειδικές ανάγκες σε ευρωπαϊκές
δραστηριότητες νεολαίας.

(δ) Προσεγγίσεις πολιτικής και εργαλεία προς
όφελος των νέων και των παιδιών:


Υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής για τη
νεολαία και τα παιδιά σε εθνικό επίπεδο,
ιδιαίτερα μέσω πολιτικών επιθεωρήσεων και
συμβουλευτικών αποστολών.
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(β) Άλλες δράσεις: πρόκειται για δράσεις που
περιλαμβάνουν εξειδικευμένες εκδόσεις (εκπαιδευτικά εγχειρίδια), δελτία τύπου ή περιοδικά,
εκστρατείες ενημέρωσης, εκθέσεις και παραγωγή
οπτικοακουστικού υλικού, εκτύπωση αφισών και
αυτοκόλλητων, καθώς και έρευνες για θέματα
νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των δαπανών,
ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων, το 75% των
οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διεθνείς ΜΚΟ
νεολαίας, εθνικές, τοπικές μη κυβερνητικές
οργανώσεις νεολαίας ή δίκτυα των κρατών-μελών
του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το EYF καλύπτει τα 2/3 των δαπανών που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω
δράσεων, εντός των ορίων ενός ρεαλιστικού


Ενδυνάμωση της συνεισφοράς της
πολιτικής για τη νεολαία για την πρόσβαση
των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας,
δηλαδή μέσω της αναγνώρισης των
ικανοτήτων και δεξιοτήτων που
αποκτούνται στην άτυπη μορφή
εκπαίδευσης.



Υποστήριξη της καινοτομίας και της
ποιότητας της άτυπης εκπαίδευσης στην

προϋπολογισμού για το εύρος του οποίου κρίνεται
σκόπιμη η επικοινωνία του ενδιαφερόμενου φορέα
με την Γραμματεία του EYF. Σε κάθε περίπτωση, δεν
είναι επιλέξιμες δαπάνες οι αμοιβές προσωπικού, η
αγορά εξοπλισμού και τα λειτουργικά έξοδα ενός
οργανισμού.
Προθεσμία: 1 Απριλίου 2012
Πληροφορίες: http://www.eyf.coe.int/fej/

πολιτική για τη νεολαία.


Υποστήριξη της ποιότητας των υπηρεσιών
πληροφόρησης και συμβουλευτικής για
τους νέους.

Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων
προβλέπεται η επιδότηση δύο κατηγοριών
δράσεων:
(α) Διεθνείς συναντήσεις νέων: πρόκειται για
δράσεις που αφορούν σεμινάρια, συνέδρια,
εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιμοι φορείς
είναι κυρίως διεθνή δίκτυα και ΜΚΟ νεολαίας και
εθνικές ή τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις/
δίκτυα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των
δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων από
τουλάχιστον επτά (7) κράτη-μέλη του Συμβουλίου
της Ευρώπης, το 75% των οποίων πρέπει να έχουν
ηλικία κάτω των 30 ετών.
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2. Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του
Συμβουλίου της Ευρώπης:
Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία
Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας (EYCs) του
Στρασβούργου και της Βουδαπέστης αποτελούν
μόνιμες δομές για την υλοποίηση της πολιτικής
για τη νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Πρόκειται για διεθνή κέντρα κατάρτισης με υποδομές για τη φιλοξενία συνεδρίων και δράσεων
για τη νεολαία. Παρέχουν ένα ευέλικτο και
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον για διεθνείς
δραστηριότητες. Σε ετήσια βάση διοργανώνουν
40-50 δραστηριότητες σε συνεργασία με μη
κυβερνητικές οργανώσεις νέων που περιλαμβάνουν συνεδρίες μελέτης, συμπόσια και άλλες
δράσεις, οι οποίες αντανακλούν τις αρχές της
συνδιαχείρισης και συνεργασίας με τους νέους
ανθρώπους και τις οργανώσεις τους. Αυτές οι

(α) Συνεδρίες μελέτης:


ευρωπαϊκών κοινωνιών από την πλευρά της

δράσεις, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου επιδοτούμενες

νεολαίας ή που επηρεάζουν τη νεολαία και

από το Συμβούλιο της Ευρώπης, βασίζονται στη

τις οργανώσεις της, οι οποίες διαθέτουν

συνεργασία ανάμεσα σε οργανώσεις-εταίρους και

έδρα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη του

στη Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού του
Συμβουλίου της Ευρώπης.

Εξετάζουν σύγχρονα προβλήματα των

Συμβουλίου της Ευρώπης.


Το θέμα μελέτης προτείνεται και
αναπτύσσεται από την αιτούσα οργάνωση

Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων

στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του

προβλέπεται η επιδότηση τριών κατηγοριών

Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της

δράσεων:

νεολαίας.


Έχουν διάρκεια τουλάχιστον 4 εργάσιμων
ημερών (μέχρι 8 εργάσιμες ημέρες).



Η συμμετοχή σε αυτές κυμαίνεται από 20
έως 40 άτομα.



Η πλειονότητα των συμμετεχόντων πρέπει
να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών.

(β) Συμπόσια:


Στοχεύουν στην παραγωγή γνώσης και
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της πολιτικής
για τη νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης.



Οι αιτήσεις για την εν λόγω δράση θα πρέπει
να υποβάλλονται από 4 συνεργαζόμενους
εταίρους.

(γ) Ειδικά σχέδια:


Πρόκειται για δράσεις καινοτόμου
χαρακτήρα πέραν της στοχοθεσίας των
προηγούμενων δύο δραστηριοτήτων.
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στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγράμματος
Εργασιών (Multi-annual Work Programme), καθώς και
Μονοετών Προγραμμάτων Εργασιών (Annual Work
Programmes), σύμφωνα και με το άρθρο 8, παρ.1
του Καν. 680/2007/ΕΚ. Ειδικότερα, τα Μονοετή
Προγράμματα Εργασιών (Annual Work Programmes),
χρηματοδοτούν λοιπές δράσεις Δ.Δ.Μ. κοινού
ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν λαμβάνουν
χρηματοδότηση από το Πολυετές Πρόγραμμα
Εργασιών, λειτουργώντας συμπληρωματικά ως
προς αυτό. Mε την παρούσα πρόσκληση, καλούνται
Δικαίωμα

υποβολής

αιτήσεων

έχουν

οι

εξής

φορείς:

οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις στο
πλαίσιο του Μονοετούς Προγράμματος Εργασιών
έτους 2012.



Ευρωπαϊκές/διεθνείς
οργανώσεις



μη

νεολαίας

κυβερνητικές

με

εταίρους

ή

Ο γενικός στόχος των Διευρωπαϊκών Δικτύων

παραρτήματα σε τουλάχιστον οκτώ (8)

Μεταφοράς είναι να φέρουν τις γεωγραφικές και

κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

οικονομικές περιοχές της Ευρώπης πιο κοντά με την

Ευρωπαϊκά επίσημα ή ανεπίσημα δίκτυα

ανάπτυξη δρόμων, σιδηροδρόμων, εσωτερικών

οργανώσεων

πλωτών διαδρόμων, αεροδρομίων, λιμανιών,

νεολαίας

και

άλλες

μη

κυβερνητικές δομές νεολαίας με εταίρους

λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας και συστημάτων

από τουλάχιστον οκτώ (8) κράτη-μέλη του

διαχείρισης της κυκλοφορίας. Το πρόγραμμα της

Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επιτροπής TEN-T αποβλέπει στη δημιουργία

 Υποεθνικά (τοπικά/περιφερειακά) δίκτυα
οργανώσεων

νεολαίας

και/ή

εθνικά

διασυνδέσεων, διαλειτουργικότητας και συνέχειας
των υπηρεσιών ειδικότερα για υπεραστικές

συμβούλια νέων από τουλάχιστον πέντε (5)

διαδρομές ενισχύοντας οικονομικά με αυτόν τον

γειτονικές χώρες.

τρόπο την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής
μεταφορών.

Προθεσμία: 1 Απριλίου 2012
Πληροφορίες: http://www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/
EYCS_Activities/Activities_EYCS_en.asp

3. Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
(TEN-T)
Οι δράσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων
Μεταφορών (TEN-T) αφορούν, μεταξύ άλλων, τα
δίκτυα εσωτερικών πλωτών οδών, των λιμένων
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των θαλάσσιων
λιμένων, των αερολιμένων, τα δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών, τα συστήματα διαχείρισης της
κυκλοφορίας για όλα τα μέσα μεταφοράς, κ.λπ.
Για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παράσχει κοινοτική
χρηματοδοτική συνδρομή από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό για το Δ.Δ.Μ (TEN-T budget)
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Σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής για το
Μονοετές Πρόγραμμα Εργασιών έτους 2012,
χρηματοδοτούνται δράσεις στους κάτωθι τομείς
προτεραιότητας:
Προτεραιότητα 1: Προώθηση της ανάπτυξης ενός
ολοκληρωμένου και πολυτροπικού μεταφορικού
συστήματος: μελέτες και έργα που στοχεύουν
στην ανάπτυξη διατροπικών πλατφόρμων και τη
διασύνδεση κόμβων που συνδυάζουν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, όπως λιμένες, λιμένες
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, σιδηροδρομικούς
σταθμούς και αεροδρόμια (ενδεικτικός
προϋπολογισμός: 25 εκ. ευρώ)

2014) που στοχεύουν στην εξάλειψη σημείων

Προτεραιότητα 2: Προώθηση της ανάπτυξης

διασυνοριακών συνδέσεων και την εύρυθμη

υποδομών που συμβάλλουν στην άμβλυνση της

λειτουργία του Δ.Δ.Μ., με απώτερο στόχο τη

κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις

δημιουργία μιας αλληλουχίας ώριμων έργων των

συνθήκες αυτής, καθώς και στη μείωση των

οποίων η υλοποίηση θα εκτείνεται πέραν του 2014.

επιπτώσεων της μεταφορικής δραστηριότητας
στο περιβάλλον: Μελέτες προετοιμασίας για την
υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην
άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και την
προσαρμογή στις συνθήκες αυτής (εκπομπές
αερίου θερμοκηπίου) καθώς και μελέτες και έργα
που προωθούν τη μείωση των επιπτώσεων των
θαλάσσιων μεταφορών στο περιβάλλον.
Προτεραιότητα 3: Επιτάχυνση / διευκόλυνση της
υλοποίησης δράσεων Δ.Δ.Μ.: δραστηριότητες
(προπαρασκευαστικές μελέτες και εργασίες επί
ώριμων έργων με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι το

συμφόρησης και/ή προωθούν τη βελτίωση των

Προτεραιότητα 4: Ενίσχυση των Συμπράξεων
Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα και των καινοτόμων
χρηματοδοτικών εργαλείων.
Προτεραιότητα 5: Ενίσχυση της μακροπρόθεσμης
εφαρμογής του Δ.Δ.Μ., και συγκεκριμένα της
ανάπτυξης των διαδρόμων που θα καταστήσουν
δυνατή τη συντονισμένη υλοποίηση του Δικτύου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νομικά
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Οι αιτήσεις
κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής υποβάλλονται στην Επιτροπή από ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη, ή με τη συμφωνία των οικείων κρατών μελών,
από διεθνείς οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις, και
άμεσα ενδιαφερόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις ή οργανισμούς.
Προθεσμία: 13 Aπριλίου 2012
Πληροφορίες:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follo
w_the_funding_process/annual_call_2011.htm
Εθνικό σημείο επαφής:
Υπουργείο

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας (ΕΥΔ&ΠΛΑΠ)
Υπόψιν κα Β. Διαβολίτση (τηλ: 210 3377859), κ. Α.
Δραγανίγος (τηλ: 210 3377856), κ. Γ. Διμέλλης (τηλ:
210 3377857)
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Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες
και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2013)
Για 6η συνεχή χρονιά (από το 2008) η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προκηρύσσει βραβεία για καινοτόμα
σχέδια και δράσεις των δήμων και περιφερειών
της Ευρώπης. Τα ετήσια βραβεία «RegioStars»
υπογραμμίζουν τα πιο καινοτόμα έργα που έχουν
στηριχθεί από την ευρωπαϊκή περιφερειακή
πολιτική. Για το 2013 έχουν επιλεγεί οι κάτωθι
πέντε κατηγορίες για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:


Ευφυής μεγέθυνση: Καινοτόμα σχέδια που
συνδέουν πανεπιστημιακά ιδρύματα με το
στόχο της περιφερειακής μεγέθυνσης.









Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα εξής:

Βιώσιμη μεγέθυνση: υποστήριξη της
αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων στις

α) έγκαιρη αποστολή των αιτήσεων

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

β) το σχέδιο πρέπει να έχει συγχρηματοδοτηθεί από

Περιεκτική μεγέθυνση: Κοινωνική

το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής ή το IPA μετά

καινοτομία-δημιουργικές απαντήσεις σε

την 1η Ιανουαρίου του 2000

κοινωνικές προκλήσεις

γ) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τις

Κατηγορία για Πόλεις Αριστείας:

αρμόδιες διαχειριστικές αρχές

Ολοκληρωμένες στρατηγικές για την

δ) οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και να

ανάπτυξη υποβαθμισμένων αστικών

υποβληθούν κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα.

περιοχών.

ε) Η περιγραφή του σχεδίου θα πρέπει να είναι

Πληροφόρηση και Επικοινωνία:

συναφής με την επιλεγόμενη κατηγορία.

Πληροφόρηση του κοινού για σχέδια που
υποστηρίζονται από την κοινοτική

Για τις κατηγορίες 1-4 τα κριτήρια απονομής

περιφερειακή πολιτική μέσω σύντομων

αφορούν στον καινοτόμο χαρακτήρα του σχεδίου,

βίντεο.

την αναμενόμενη απήχηση σε σχέση με τους
αρχικούς στόχους του, τη βιωσιμότητα του έργου,
καθώς και την ενίσχυση των τοπικών, περιφερειακών και διαπεριφερειακών συνεργασιών. Για δε
την κατηγορία 5, τα βίντεο δεν πρέπει να έχουν
πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή ο δημιουργός του
θα πρέπει να παραχωρήσει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τα δικαιώματα χρήσης τους για
επικοινωνιακούς σκοπούς είτε στη σχετική
ιστοσελίδα για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ
είτε στο πλαίσιο συνεδρίων.
Προθεσμία: 20 Aπριλίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/ cooperate/
regions_for_economic_ change/ regiostars_13_en.cfm
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

1. Δήμος Ελευσίνας:
«Πληρώνω Όσο Πετάω»
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life+)
Η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων απαιτεί μια σειρά από διαδικασίες. Η εκάστοτε τοπική αρχή φροντίζει για την τοποθέτηση και
συντήρηση των κάδων απορριμμάτων, τη
συλλογή των απορριμμάτων με ειδικά οχήματα
και τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και απόθεσης (π.χ. Κέντρα
Ανακύκλωσης ή ΧΥΤΑ).
Οι συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες
αποβλήτων συνεπάγονται και αυξημένο

Στο Πρόγραμμα LIFE Environment, με τίτλο «Η

κόστος διαχείρισής τους. Το κόστος αυτό το

Aνάπτυξη Συστήματος Πληρώνω Όσο Πετάω

επωμίζεται, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαί-

στην Ελλάδα, Εσθονία και Κύπρο» επιχειρείται

νων πληρώνει» αρχικά η τοπική αρχή και
τελικά το απλό νοικοκυριό που παράγει τα
απόβλητα. Τα συστήματα «Πληρώνω Όσο

η διερεύνηση και πιλοτική εφαρμογή
συστημάτων ΠΟΠ για πρώτη φορά στην

Πετάω» (ΠΟΠ) προτείνουν μια διαφορετική

Ελλάδα. Παράλληλα, με τη συνεργασία της

μέθοδο, βασισμένη στην αρχή αυτή αλλά και

Εσθονίας και της Κύπρου θα μπορέσει να

την αρχή της ανταποδοτικότητας. Ο κάθε ένας

εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής του ΠΟΠ

από εμάς δηλαδή, πληρώνει ανάλογα με τα

και υπό διαφορετικές συνθήκες.

απόβλητα που παράγει.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τριάντα μηνών
που υλοποιείται από έξι φορείς από τέσσερα
κράτη – μέλη της Ε.Ε. με κύριο ανάδοχο το Δήμο
της Ελευσίνας και εταίρους από την Ελλάδα,
την Εσθονία, την Κύπρο και τη Γερμανία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε
1.357.953€ και θα χρηματοδοτηθεί κατά 48,5%
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά 16,5% από
τον ανάδοχο και κατά 35% από τους εταίρους.

Πληροφορίες:
Δήμος Ελευσίνας
Τηλ: 2105537302
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2. Δήμος Θέρμης: «Υπηρεσίες για
έξυπνες πόλεις που βασίζονται στην
ανοιχτή καινοτομία και στο διαδίκτυο
του μέλλοντος» (PEOPLE)
- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για
την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία (CIP PSP)
Το ερευνητικό έργο PEOPLE ανήκει σε ένα χαρτοφυλάκιο επτά πιλοτικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της πρόσκλησης
«Υπηρεσίες για έξυπνες πόλεις που βασίζονται
στην ανοιχτή καινοτομία και στο διαδίκτυο του
μέλλοντος». Τα επτά αυτά έργα έχουν σα στόχο

ροφόρησης, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, των μεταφορών και του εμπορίου. Στο
έργο συμμετέχουν εταίροι από 4 ευρωπαϊκές
χώρες: Ισπανία, Γερμανία Γαλλία και Ελλάδα.
Συμμετέχουν επίσης οι πόλεις: Μπιλμπάο
(Ισπανία), Vitry sur Seine (Γαλλία), Βρέμη (Γερμανία) και Θέρμη (Ελλάδα), στις οποίες θα
υλοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές βασισμένες
στα παρακάτω σενάρια χρήσης:

την επιτάχυνση της εφαρμογής καινοτόμων

1. Έξυπνη κινητικότητα και διαχείριση αστικών

τεχνολογιών και υπηρεσιών διαδικτύου στις

πληροφοριών σε σχέση με την ασφάλεια στο

πόλεις. Κάθε έργο εφαρμόζει σε ένα δίκτυο

δημόσιο χώρο, το εμπόριο, την αναψυχή και

έξυπνων πόλεων μεθοδολογίες ανοιχτής καινο-

τον τουρισμό.

τομίας, προσανατολισμένες στο χρήστη, οι

2. Κοινωνική ένταξη (ανάπτυξη υπηρεσιών

οποίες εμπλέκουν τους πολίτες ως συμπα-

κοινωνικής δικτύωσης).

ραγωγούς περιεχομένου και υπηρεσιών. Το έργο
PEOPLE αποβλέπει στην επιτάχυνση της δημι-

Στο Δήμο Θέρμης η πιλοτική εφαρμογή

ουργίας έξυπνων πόλεων μέσω της ταχείας υλο-

εστιάζεται στο εμπορικό κέντρο της πόλης και

ποίησης, εγκατάστασης και χρήσης καινοτόμων

στο τμήμα που περικλείει το Κέντρο Διάδοσης

διαδικτυακών υπηρεσιών στους τομείς της πλη-

Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (Νόησις)
και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Περιλαμβάνει την
ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά
με τις μετακινήσεις, το εμπόριο, την αναψυχή
και τον τουρισμό στοχεύοντας στην περαιτέρω
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Βασική
προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση των
επιπτώσεων της πιλοτικής εφαρμογής στους
κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης είναι
η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων σε όλα
τα στάδια υλοποίησης των υπηρεσιών
(επιλογή, σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία).
Πληροφορίες:
Δήμος Θέρμης
Δημοκρατίας 1, 57001 Θέρμη
Τηλ: 2313300700, Fax: 2310478201
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Η Γεωργία σε μια Αστικοποιημένη Κοινωνία
(Wageningen, 1-4 Απριλίου 2012)
Το Μάιο του 2007 καταγράφηκε ότι για πρώτη φορά
στην ιστορία της ανθρωπότητας ο πληθυσμός των
αστικών κέντρων ξεπέρασε εκείνον της υπαίθρου,
ενώ το 2050 υπολογίζεται ότι οι άνθρωποι που θα
ζουν στις πόλεις θα είναι αριθμητικά διπλάσιοι
από εκείνους των αγροτικών περιοχών.

Μεταξύ των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου
ξεχωρίζει εκείνη των δημιουργικών πόλεων
(παρουσίαση της βελγικής πόλης Άντβερμπ ως
πρωτεύουσα μόδας για την περίοδο 1990-2002).
Πληροφορίες:
http://alcs.group.shef.ac.uk/conferences/conferen
ce9/homeconf.htm

Σχεδιάζοντας το Χώρο
(Νότινγχαμ, 2-3 Απριλίου 2012)
Το διεθνές συνέδριο για τον αστικό σχεδιασμό
που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του
Νότινγχαμ θα εξετάσει την έννοια του χώρου
Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου που
διοργανώνεται στην Ολλανδία θα συζητηθούν οι
συνέπειες των δημογραφικών τάσεων παγκοσμίως
στη σχέση μεταξύ πόλης και υπαίθρου.
Πληροφορίες:
http://www.agricultureinanurbanizingsociety.com/UK/
Conference+theme/

Κάτω Χώρες, Μεγάλες Πόλεις
(Σέφιλντ, 3-5 Απριλίου 2012)
Ο κρίσιμος ρόλος των πόλεων στη διαμόρφωση της
ιστορίας των Κάτω Χωρών και ειδικότερα οι

στο πλαίσιο της θεωρίας και της πρακτικής του

γλωσσικές, πολιτιστικές, μουσικές, και ιστορικές

αστικού σχεδιασμού.

επιρροές τους αποτελούν το αντικείμενο διεθνούς

Πληροφορίες:

συνεδρίου που διοργανώνει η Ένωση Μελετών Κάτω
Χωρών στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ.

http://www.nottingham.ac.uk/engineering/depart
ments/abe/conference/index.aspx
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Συμπόσιο για Αστικά Συστήματα Έρευνας
(Έσσεν, 10-13 Απριλίου 2012)
Οι πόλεις, ως πολύπλοκα κοινωνικά, οικονομικά,
οικολογικά, τεχνολογικά και πολιτικά συστήματα,
απαιτούν μια διεπιστημονική προσέγγιση για την

4/2012

αποτελεί αναπόδραστη συνέπεια του τοπίου
των σύγχρονων οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών. Σε αυτό το πλαίσιο, η αρχιτεκτονική του τοπίου, το αστικό σχέδιο και η
παραγωγή του σχεδίου βρίσκονται στο επίκεντρο του συμποσίου που διοργανώνει το
Πανεπιστήμιο Κόρνελ των ΗΠΑ.
Πληροφορίες:
http://aap.cornell.edu/events/informalized-city/

Το μέλλον των Πόλεων και η ανάπτυξη
των μεταφορών
(Παρίσι, 16-17 Απριλίου 2012)
Οι σύγχρονες πόλεις οικοδομήθηκαν από και
κυρίως για αυτοκινούμενα μέσα. Δεδομένης της
ανάλυση των σύγχρονων προβλημάτων τους. Το
διεθνές συμπόσιο που πραγματοποιείται στο
γερμανικό πανεπιστήμιο της Έσσεν διερευνά
διαφορετικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση
της συστημικής αντίδρασης του αστικού ιστού
στις περιπτώσεις υλοποίησης παρεμβάσεων σε
διάφορους τομείς πολιτικής.
Πληροφορίες:
http://www.emcsr.net/symposium-k-urbansystems-research/

Η Αρχιτεκτονική της ‘Άτυπης’ Πόλης
(Πανεπιστήμιο Κόρνελ,
13-14 Απριλίου 2012)
Ο όρος ‘άτυπη΄ πόλη προσιδιάζει πλέον όχι μόνο
σε αστικά κέντρα αναπτυσσόμενων χωρών αλλά
εντεινόμενης πίεσης των προκλήσεων που θέτει
η αστικοποίηση, το ζήτημα του σχεδιασμού του
δικτύου μεταφορών αναδεικνύεται κρίσιμο για
την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό
είναι το βασικό ζητούμενο διεθνούς συνεδρίου
στο Παρίσι.
Πληροφορίες:
http://www.lvmt.fr/buftod2012/spip.php?
rubrique1
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Το Μέλλον της Στέγασης: Οι Μεγα-Πόλεις
(Κων/πολη, 16-19 Απριλίου 2012)
Οι καινοτομίες στο χώρο των κατασκευών, του
σχεδίου, των χρηματοδοτικών σχημάτων και της
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μετακινήσεων στα αστικά κέντρα. Οι καινοτόμες
πρωτοβουλίες για την εισαγωγή του ποδηλάτου
στην καθημερινότητα των αστικών κέντρων
καθώς και η αναζήτηση των αναγκαίων
κεφαλαίων αποτελούν μερικά από τα θέματα
που θα διερευνήσει σχετικό συνέδριο στην
Καλιφόρνια των ΗΠΑ.
Πληροφορίες:
http://www.bicycleconference.com/

Η Καινοτομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
(Κάνσας, 18-20 Απριλίου 2012)
Ως αποτέλεσμα των δημογραφικών μεταβολών,
των αλλαγών σε οικονομικό και πολιτικό
επίπεδο, η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να
προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει τις
αποτελεσματικής διαχείρισης των στεγαστικών
σχεδίων αποτελούν τις κύριες θεματικές ενότητες
της παγκόσμιας συνόδου για τη στέγαση που
πραγματοποιείται στην Τουρκία υπό την αιγίδα
της Διεθνούς Ένωσης για τη Στεγαστική Επιστήμη.
Πληροφορίες:
http://www.iahshousing2012.itu.edu.tr/

Ηγεσία στη βιομηχανία του ποδηλάτου
(Μόντερεϊ, 17-19 Απριλίου 2012)
Η οικονομική κάμψη σε διεθνές επίπεδο
συνεπάγεται μια σταθερή μεγέθυνση της
βιομηχανίας του ποδηλάτου ως βασικού μέσου

προκλήσεις του μέλλοντος, υιοθετώντας και
υλοποιώντας δημιουργικές ιδέες. Το συνέδριο
που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του
Κάνσας εξετάζει τις πτυχές αυτού του
μετασχηματισμού του ρόλου και της
φυσιογνωμίας των τοπικών αρχών καθώς και
τρόπους ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα.
Πληροφορίες:
http://www.tlgconference.org/About/About.htm
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Η Πόλη 2020+
(Άαχεν, 18-20 Απριλίου 2012)
Οι δημογραφικές τάσεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο
σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές
αποτελούν το βασικό θέμα διεθνούς συνεδρίου

4/2012

Eurocities επιλέχθηκαν οι ‘διασυνδέσεις’
(συνεργασίες) των πόλεων. Εν προκειμένω, το
φόρουμ θα εξετάσει τη σημασία των εταιρικών
σχέσεων και την ικανότητα των πόλεων να
συνδέουν τον πολιτισμό με άλλους τομείς
ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, θέτοντας τον
πολιτισμό στην καρδιά της ολοκληρωμένης
αστικής ανάπτυξης.
Πληροφορίες:
http://www.eurocities.eu/eurocities/activities/foru
ms/culture

Το Στεγαστικό Ζήτημα στη Βρετανία
(Γιόρκ, 18-20 Απριλίου 2012)
Οι οικονομικές συνέπειες της τρέχουσας ύφεσης
και οι επιπτώσεις της αποκέντρωσης

που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο του Άαχεν.
Πληροφορίες:
http://www.humtec.rwthaachen.de/index.php?article_id=719&clang=1

Το Πολιτιστικό Φόρουμ του δικτύου
πόλεων Eurocities
(Ουτρέχτη, 18-21 Απριλίου 2012)
Εναρμονισμένο με το όραμα της ολλανδικής πόλης
της Ουτρέχτης για τον πολιτισμό («ανοιχτός
χώρος») για την περίοδο 2012-2020, ως θέμα του
πολιτιστικού φόρουμ του δικτύου πόλεων

αρμοδιοτήτων και της πολιτικής της ‘Μεγάλης
Κοινωνίας’ στο στεγαστικό σύστημα αποτελούν
τους κυριότερους προβληματισμούς συνεδρίου
που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του
Γιόρκ.
Πληροφορίες:
http://www.york.ac.uk/chp/hsa/spring12/
flyer.htm
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1ο Διεθνές Συνέδριο για την Αρχιτεκτονική
και το Αστικό Σχέδιο
(Τίρανα, 19-21 Απριλίου 2012)
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Αστική Γεωργία
(Κλίβελαντ, 20 Απριλίου 2012)
Με γνώμονα τη δημόσια υγεία, την καλύτερη

Η πρωτεύουσα της Αλβανίας έχει μετατραπεί τα

ποιότητα ζωής αλλά και την υποστήριξη της

τελευταία χρόνια σε ένα ενδιαφέρον εργαστήριο

τοπικής οικονομίας αρκετές πόλεις παγκοσμίως

για αρχιτέκτονες και σχεδιαστές καθώς κατασκευές βιώσιμης τεχνολογίας βρίσκονται σε

παρέχουν κίνητρα στους κατοίκους τους για την
ανάπτυξη αγοράς τοπικών προϊόντων. Αυτό
αποτελεί και το θέμα του συνεδρίου που
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο του Κλίβελαντ.
Πληροφορίες:
https://www.law.csuohio.edu/newsevents/events/20
12042014001398

Σύγχρονα ζητήματα στέγασης σε μια
μεταβαλλόμενη Ευρώπη
(Γκάλγουεϊ, 20-21 Απριλίου 2012)
Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας
διοργανώνει διεθνές συνέδριο όπου θα παρουσι-

εμβρυακό στάδιο, ενώ προσλαμβάνει όλο και
περισσότερο τα χαρακτηριστικά μιας συμπαγούς
πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο της
Epoka διοργανώνει διεθνές συνέδριο για την
αρχιτεκτονική και το σχέδιο.
Πληροφορίες:
http://www.icaud.epoka.edu.al/

αστούν ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές σε
θέματα στέγασης και αστικού σχεδιασμού.
Πληροφορίες:
http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Co
nference=135
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Αειφόρος Κινητικότητα μέσω της
Καινοτομίας
(Αθήνα, 23-26 Απριλίου 2012)
Η ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών σε
ζητήματα μεταφορών (κυρίως επίγειων)

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα
φόρουμ που φιλοδοξεί να δώσει μια κατεύθυνση
στον μελλοντικό αστικό σχεδιασμό.
Πληροφορίες:
http://www.arabfuturecities.com/

Ενεργός Πολιτική Μεταφορών
(Τορόντο, 23 Απριλίου 2012)
Το Κέντρο για μια ενεργό πολιτική μεταφορών
(TCAT) διοργανώνει στο Τορόντο φόρουμ με θέμα μια ολιστική προσέγγιση ενεργού πολιτικής
μεταφορών και σχεδιασμού με επίκεντρο το

αποτελεί το αντικείμενο του διεθνούς συνεδρίου
που φιλοξενεί η Αθήνα.
Πληροφορίες:
http://www.traconference.eu/

Οι Μελλοντικές Αραβικές Πόλεις
(Ντόχα, 23-24 Απριλίου 2012)
Οι στρατηγικές αλλά και οι βέλτιστες πρακτικές
για την υλοποίηση αειφόρων και έξυπνων πόλεων, οι τεχνολογικές και κοινωνικές καινοτομίες κα
και μεταμορφώσεις που επισυμβαίνουν σε αστικό επίπεδο αποτελούν ορισμένες από τις θεματικές ενότητες διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνεται στη Ντόχα του Κατάρ.

ποδήλατο και την πεζοπορία, σεβόμενη τα
δικαιώματα των άλλων χρηστών των οδικών
αρτηριών. Το Φόρουμ συνιστά μια πλατφόρμα
για την ανταλλαγή πρακτικών και δημιουργικών
λύσεων για το σχεδιασμό και δημιουργία
ασφαλών και ελκυστικών δρόμων.
Πληροφορίες:
http://www.tcat.ca/completestreetsforum2012
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Πράσινες Αστικές Μεταφορές
(Αθήνα, 24 Απριλίου 2012)
Το δεύτερο από τα τέσσερα εργαστήριο των
πόλεων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία

4/2012

σήμερα έχει προσλάβει παγκόσμιες διαστάσεις:
η μετατροπή των αεροδρομίων σε μοχλούς
αστικής επέκτασης και ανάπτυξης. Τα
αεροδρόμια πλέον αποτελούν κόμβους, όχι μόνο
των αστικών μεταφορικών συστημάτων, αλλά
της επιχειρηματικής, εμπορικής, πληροφοριακής
και ψυχαγωγικής διάστασης των σύγχρονων
πόλεων. Αυτό το ρόλο διαμόρφωσης του αστικού
ιστού που τα αεροδρόμια διαδραματίζουν
εξετάζει διεθνές συνέδριο για τις ‘αεροδρομικές
πόλεις’.
Πληροφορίες:
http://www.globalairportcities.com/events/
airport-cities-2012-april-25-27/about-airportcities-2012

Σχεδιασμός, Κατασκευή, Συντήρηση,
Παρακολούθηση και Έλεγχος
Συστημάτων Αστικών Υδατικών Πόρων
(Σουθάμπτον, 25-27 Απριλίου 2012)
Η συνεχής επέκταση των σύγχρονων πόλεων
συνεπάγεται επανεξέταση των αστικών
υποδομών ύδρευσης για να προσαρμοστούν
στην πληθυσμιακή αύξηση και την αστικοποίηση
CIVITAS πραγματοποιείται στην Αθήνα με θέμα
τις αποτελεσματικές λύσεις για πράσινες
αστικές μεταφορές.
Πληροφορίες:
http://www.civitas.eu/index.php?id=12&event_id=
442&more=

Πόλεις με Αεροδρόμια
(Ντένβερ, 25-27 Απριλίου 2012)
Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και

αρκετών περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, το
συνέδριο που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Wessex θα εξετάσει πτυχές του
ζητήματος των αστικών συστημάτων
διαχείρισης υδατικών πόρων.
Πληροφορίες:
http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/urban
-water-2012.html
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Αειφόρες Τεχνολογίες Θέρμανσης
και Ψύξης
(Κοπεγχάγη, 26-27 Απριλίου 2012)
Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των
αειφόρων τεχνολογιών για τη θέρμανση και την
ψύξη, τα τοπικά ενεργειακά δίκτυα και οι μικρής
κλίμακας ενεργειακές δράσεις αποτελούν

4/2012

Σύνοδος Παράκτιων Πόλεων
(Φλόριντα, 30 Απριλίου-3 Μαΐου 2012)
Τα παράκτια οικοσυστήματα είναι μεταξύ των
πλέον παραγωγικών παγκοσμίως. Σήμερα
σχεδόν 2.8 δισ. άνθρωποι – περίπου το 40% του
συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού – ζει σε
παράκτιες πόλεις. Η διαχείριση των φυσικών
πόρων των παράκτιων περιφερειών αποτελεί
μια σημαίνουσα πρόκληση καθώς ο πληθυσμός
της γης θα αγγίξει τα 8 δισ. μέχρι το 2050. Αυτό

έχει σημαντικές επιπτώσεις στο παράκτιο
περιβάλλον, στην σταθερότητα του
οικοσυστήματος, στην ανθρώπινη υγεία και στη
διατήρηση της οικονομικής δυναμικής των
πόλεων. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι
παράκτιες πόλεις είναι οι πλέον ευαίσθητες
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και
μερικές από τις θεματικές ενότητες του διεθνούς

επιβαρύνονται επίσης, όχι μόνο από τις επίγειες

συνεδρίου που διοργανώνουν από κοινού η

αλλά και από τις θαλάσσιες μεταφορες. Όλα

Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για την

αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν στη 2η σύνοδο

Αειφόρο Θέρμανση και Ψύξη με τη διεθνή ένωση

των παράκτιων πόλεων που θα πραγματοποι-

Euroheat & Power.

ηθεί στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://conference2012.eu/

http://www.coastalcities-ioi.org/
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Οι Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις Πόλεις (2014-2020)
Με την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας η
εδαφική συνοχή αποτέλεσε το νέο σημαντικό
στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην έντονη εδαφική και αστική
διάσταση των προτάσεων της Επιτροπής για
έναν κανονισμό πολιτικής συνοχής για την

Επομένως, η Επιτροπή προτείνει επιμέρους

περίοδο μετά το 2013, ο οποίος θα είναι

επενδυτικές προτεραιότητες για αστικές

πλήρως ευθυγραμμισμένος με τη στρατηγική

περιοχές που θα επικεντρώνουν τη χρηματο-

«Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη

δότηση στις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Προκειμένου

της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς

να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, οι χρημα-

οικονομικής ενδυνάμωσης και θα συμβάλλουν

τοδοτήσεις θα επικεντρωθούν σε ζητήματα που

στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αυτές οι επενδυ-

μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη

τικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν στρατη-

των στόχων της στρατηγικής. Λειτουργώντας ως

γικές με μειωμένη χρήση άνθρακα για αστικές

κέντρα επιχειρηματικότητας, έρευνας και

περιοχές, βιώσιμες αστικές μεταφορές, δράσεις

καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης,

για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, και

κοινωνικής ένταξης και πολιτιστικών ανταλ-

τη φυσική και οικονομική αναζωογόνηση

λαγών, οι πόλεις μπορούν να αποτελέσουν

υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, συμπε-

εξέχοντα παράγοντα στην προσπάθεια

ριλαμβανομένης της στέγασης.

επίτευξης των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».

Οι προηγούμενες Κοινοτικές πρωτοβουλίες

Ωστόσο, πολλές αστικές περιοχές καταγράφουν

URBAN – που αντιμετώπιζαν μερικά από το

υψηλά επίπεδα φτώχειας, ανεργίας και εγκλη-

ζητήματα που απασχολούν πόλεις και κωμο-

ματικότητας, στέγαση κακής ποιότητας και

πόλεις σε Κράτη Μέλη – και η ενσωμάτωση

χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και

της διάστασης URBAN στην τρέχουσα προγραμ-

υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

ματική περίοδο κατέδειξαν την αξία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αστική ανάπτυξη.
Οι πόλεις χρειάζεται να υιοθετήσουν ολιστικές
προσεγγίσεις για την διαχείριση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και
κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν
και να εφαρμόσουν δράσεις αστικής ανάπτυξης
μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών. Η Επιτροπή
προτείνει να αφιερώσει προς τις πόλεις ενίσχυση που θα ισοδυναμεί με τουλάχιστον 5 % των
πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κάθε Κράτους Μέλους της ΕΕ,
το οποίο θα διατεθεί για ολοκληρωμένες
δράσεις στην κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης. Για να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι
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Ο σκοπός του μελλοντικού προγράμματος
δικτύωσης για πόλεις (ονομαζόμενο επί του
παρόντος URBACT) στο πλαίσιο του
διαπεριφερειακού προγράμματος είναι να
συνεχίσει να προβλέπει την απευθείας
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων. Αυτό
αφορά τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη
διάχυση καλών πρακτικών σχετικά με τη
βιώσιμη αστική και αγροτική ανάπτυξη, στη
βάση της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος URBACT.
Η Επιτροπή θα θεσπίσει μια πλατφόρμα αστικής
ανάπτυξης προκειμένου να τονώσει έναν
προερχόμενοι από διαφορετικές προτεραιότητες
πόροι συντονίζονται με τρόπο ενοποιημένο στο
κατάλληλο επίπεδο, θα πρέπει να αξιοποιούνται μέσω ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, και η διαχείρισή τους να ανατίθεται
στις πόλεις. Οι πόροι για τέτοιες ολοκληρωμένες δράσεις πρέπει να καθορίζονται σαφώς
στα επιχειρησιακά προγράμματα. Για να
εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω πόλεις συμμετέχουν
καταλλήλως στην προγραμματική διαδικασία
και στην υλοποίηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων, η Επιτροπή προτείνει τα
Κράτη Μέλη να προσδιορίσουν αυτές τις πόλεις
που υλοποιούν ολοκληρωμένες δράσεις για
βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω της κατάρτισης
ενός καταλόγου πόλεων εντός της Σύμβασης

περισσότερο προσανατολισμένο στις πολιτικές
διάλογο για την αστική ανάπτυξη μεταξύ
των πόλεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνει
πιο ορατή τη συμβολή πόλεων στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και να κεφαλαιοποιήσει τα
αποτελέσματα ολοκληρωμένων και καινοτόμων
δράσεων που αναλαμβάνουν οι πόλεις
με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Η πλατφόρμα
αστικής ανάπτυξης είναι καινοτόμα με την
έννοια ότι η Επιτροπή θα παίξει πιο ενεργό ρόλο
σε σχέση με το παρελθόν: θα θεσπίσει και θα
λειτουργεί την πλατφόρμα, θα υιοθετήσει τον
κατάλογο των συμμετεχουσών πόλεων στη βάση
του καταλόγου όπως συντάχθηκε στη Σύμβαση
εταιρικής σχέσης όπου πρόκειται να υλοποιηθούν ολοκληρωμένες δράσεις αστικής ανάπ-

Εταιρικής Σχέσης. Επίσης, πρέπει να καθοριστεί

τυξης, θα τονώσει έναν πιο προσανατολισμένο

η ενδεικτική ετήσια χρηματοδότηση για τις
δράσεις αυτές σε εθνικό επίπεδο.

σε άμεση επαφή με τις πόλεις και θα παράσχει

στις πολιτικές διάλογο για την αστική ανάπτυξη
ειδική τεχνογνωσία σε επίπεδο ΕΕ.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις
ξεπερνούν όλο και περισσότερο τα εθνικά και
περιφερειακά σύνορα και απαιτούν κοινές,
συνεργατικές δράσεις. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο η Επιτροπή προτείνει όχι μόνο να
συνεχιστεί το πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ
πόλεων, αλλά να διευρυνθεί το πεδίο παρεμβάσεών του με τη θέσπιση μιας
πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης για
περιορισμένο αριθμό πόλεων που υλοποιεί
ολοκληρωμένες δράσεις και αναλαμβάνει
καινοτόμες δράσεις με πρωτοβουλία της
Επιτροπής.
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Προκειμένου να καλλιεργηθεί η καινοτομία σε

εναρμονισμένο με το Αστικό κεκτημένο, ένα

τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει

σύνολο κοινών αρχών που στηρίζουν

την παροχή υποστήριξης σε πόλεις για την

επιτυχημένες αστικές πολιτικές. Το ΠΑΒΠ θα

υλοποίηση δράσεων στο πεδίο της βιώσιμης

είναι διαθέσιμο από τον Απρίλιο 2012 προς

αστικής ανάπτυξης. Οι καινοτόμες δράσεις θα

όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για προαιρετική και

προσδιορίσουν και θα δοκιμάσουν νέες λύσεις

δωρεάν χρήση.

και προσεγγίσεις σε αστικές προκλήσεις σε
επίπεδο ΕΕ. Η διαχείριση των καινοτόμων

Αναθεώρηση του Κανονισμού
1082/2006 (ΕΟΕΣ)

δράσεων θα είναι άμεση ευθύνη της Επιτροπής
και οι κύριοι δικαιούχοι θα είναι τοπικές αρχές
(για παράδειγμα, πόλεις, ενώσεις πόλεων,
μητροπολιτικές αρχές). Οι πόλεις που αναλαμβάνουν καινοτόμες δράσεις θα συμμετέχουν
επίσης στην πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης
προκειμένου να επικοινωνήσουν και να
διαχύσουν τα αποτελέσματα των

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Επιτροπή των
Περιφερειών (ΕτΠ) σε πρόσφατη γνωμοδότησή
της αναφορικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1082/2006 που αφορά τη σύσταση και τη
λειτουργία των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής
Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).

Εν προκειμένω, η ΕτΠ ζητά να διευκρινιστούν τα
κριτήρια έγκρισης της σύμβασης ή απόρριψης
της αίτησης σύστασης ΕΟΕΣ. Επίσης, εφιστά την
προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, αν όχι
αδύνατο, να παρατίθεται, εκ των προτέρων, στη
σύμβαση, ο πλήρης κατάλογος των ευρωπαϊκών,
εθνικών και περιφερειακών νομοθεσιών που θα
εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του ΕΟΕΣ και
δράσεών τους. Τέλος, η Επιτροπή συμβάλλει σε

προτείνει να υπαχθούν οι ήδη συσταθέντες ΕΟΕΣ

μια κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία από Κράτη

στις διατάξεις του νέου κανονισμού που είναι

Μέλη, πόλεις, ενώσεις πόλεων και δίκτυα

ευνοϊκότερες από τις διατάξεις του ισχύοντος

με στόχο την ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού

σήμερα κανονισμού 1082/2006 για τους ΕΟΕΣ.

εργαλείου που μπορεί να βοηθήσει πόλεις να

Τέλος, η ΕτΠ ζητά ο τύπος της επιχείρησης που

εφαρμόσουν στρατηγικές βιώσιμης αστικής

μπορεί να συμμετέχει σε έναν ΕΟΕΣ να επεκταθεί

ανάπτυξης και να προετοιμάσουν ολοκληρω-

και σε επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με

μένες δράσεις. Το Πλαίσιο αναφοράς για

τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού

βιώσιμες πόλεις (ΠΑΔΠ) είναι ένα δικτυακό μέσο

συμφέροντος.

που παρέχει σε πόλεις τα εργαλεία, εφαρμογές
και καταλόγους ελέγχου για την ανάπτυξη
στρατηγικών και έργων και για την εγκατάσταση
ενός συστήματος παρακολούθησης,

Πληροφορίες:
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.
aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSEvIGSIIH17uwpLYK1u0D
aeNT7NozpgeUg%3d
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Οι Προτεραιότητες της Δανικής
Προεδρίας
Η Δανία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου
της Ε.Ε., από την 1η Ιανουαρίου τ.ε., για τους
επόμενους έξι μήνες. Στις βασικές της προτεραιότητες περιλαμβάνονται η αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης των αγορών στην ευρωπαϊκή οικονομία, η ενίσχυση της δημοσιονομικής
πειθαρχίας, καθώς και η ολοκλήρωση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. Επίσης, η νέα Προεδρία θα
αναλάβει πρωτοβουλίες που θα επιδιώκουν
την προσαρμογή της ενιαίας αγοράς στη ψηφιακή εποχή, την προώθηση της βιώσιμης και

-

αναζήτηση τρόπων διασφάλισης

«πράσινης» ανάπτυξης, καθώς και την απo-

ότι τα κοινοτικά επιδοτούμενα

τελεσματικότερη επιτήρηση των εξωτερικών

σχέδια στις αστικές περιοχές

συνόρων της Ε.Ε.

προσδίδουν προστιθέμενη αξία
στην εθνική δαπάνη και
εναρμονίζονται με τις γενικές
στρατηγικές για την αστική
ανάπτυξη.
-

έναρξη του πλαισίου αναφοράς για
τις αειφόρες πόλεις (Άαλμποργκ, 2122 Μαΐου 2012).

Η Καινοτομία στην Ευρώπη
Ειδικότερα, αναφορικά με την αστική ατζέντα
της Προεδρίας, προβλέπονται τα εξής:
-

βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των
υφιστάμενων κοινοτικών εργαλείων και
των ομάδων εργασίας που είναι αρμόδιες για την αστική ανάπτυξη (π.χ.
URBACT, ESPON, EUKN). Μάλιστα, για
τον εξορθολογισμό της χρήσης των
πόρων, η Προεδρία προτίθεται να βελτιώσει τις συνεργασίες μεταξύ αυτών
των πρωτοβουλιών. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τη συζήτηση για τη
δημιουργία αστικής αναπτυξιακής
πλατφόρμας, η οποία θα προβλεφθεί
στον Κανονισμό για το ΕΤΠΑ.

Όλες σχεδόν οι χώρες της ΕΕ προωθούν σήμερα
καλύτερα την καινοτομία, σύμφωνα με έναν
ετήσιο πίνακα αποτελεσμάτων για την έρευνα
και την καινοτομία. Η πρόοδος όμως καθυστερεί
και το χάσμα καινοτομίας ανάμεσα στην ΕΕ και
τους διεθνείς πρωτοπόρους, δηλαδή τις ΗΠΑ,
την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, εξακολουθεί να
υφίσταται. Επιπλέον, αναδυόμενες οικονομίες
όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία κερδίζουν
συνεχώς έδαφος τα τελευταία πέντε χρόνια.
Ο πίνακας δείχνει σαφώς ότι η ΕΕ οφείλει να
λάβει περαιτέρω μέτρα για να τονώσει και να
επιταχύνει την καινοτομία αν στόχος της είναι
να ενισχύσει -και πολύ περισσότερο να
διατηρήσει- την ανταγωνιστικότητά της.
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Ο πίνακας αποτελεσμάτων εντάσσεται στη
στρατηγική της ΕΕ για τη δημιουργία μιας
“Ένωσης καινοτομίας ” στην οποία οι
επιχειρηματίες θα βρίσκουν τη στήριξη που
χρειάζονται για να μετατρέπουν τις ιδέες τους
σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την προώθηση
Γι' αυτόν τον λόγο η καινοτομία – καθώς και η
εξάλειψη των εμποδίων που δεν επιτρέπουν
στις καλές ιδέες να φθάσουν στην αγορά –
βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής
στρατηγικής 2020 για την ανάπτυξη και την
απασχόληση. Ο πίνακας αποτελεσμάτων
συγκρίνει τις χώρες με βάση τα επίπεδα
επενδύσεων στους τομείς της έρευνας και
ανάπτυξης (Ε&Α) -ένα σημαντικό δείκτη
επιδόσεων- καθώς και 23 άλλους παράγοντες.

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη
διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις και σε εργαζομένους με δεξιότητες, τον
περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη μείωση
του κόστους απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για νέες ιδέες.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation
/files/ius-2011_en.pdf

Οι πρωτοπόροι της ΕΕ στην καινοτομία είναι η

Η Λευκή Βίβλος του CEMR για τις

Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία και η Φινλανδία.

Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Στις 4 αυτές χώρες παρατηρούνται τα εξής:
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και
-

-

δαπάνες πάνω από τον μέσο όρο για

Περιφερειών πρόσφατα δημοσίευσε τη Λευκή

Ε&Α, ιδίως στον τομέα των

Βίβλο για την Ενεργό Ιδιότητα του Ευρωπαίου

επιχειρήσεων

Πολίτη, προσδίδοντας νέες προοπτικές στη

υψηλότερες επενδύσεις σε δεξιότητες
και μέσα χρηματοδότησης

-

ισχυρά εθνικά συστήματα έρευνας και
καινοτομίας όπου διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο οι συμπράξεις
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

-

καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά

συζήτηση για την εμπλοκή των πολιτών στο
ευρωπαϊκό σχέδιο ενόψει του νέου ευρωπαϊκού
προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’. Η
Λευκή Βίβλος είναι το αποτέλεσμα ενός
αναστοχασμού των ενδιαφερόμενων φορέων
στα θέματα των αδελφοποιήσεων πόλεων και
της ιδιότητας του πολίτη. Εκπρόσωποι των
τοπικών και περιφερειακών αρχών, των οργα-

τη μετατροπή των τεχνολογικών

νώσεων της κοινωνίας πολιτών, ειδήμονες στις

γνώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες.

αδελφοποιήσεις πόλεων και άλλοι φρορείς

Ο πίνακας συγκρίνει τις επιδόσεις των χωρών σ'
αυτούς τους τομείς αλλά και σε άλλους που
θεωρούνται σημαντικοί για την προώθηση της
καινοτομίας. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο
Βασίλειο έχει να επιδείξει επίπεδα καινοτομίας
πάνω από τον μέσο όρο. Τα ισχυρά του χαρτιά
είναι, μεταξύ άλλων, οι δεξιότητες των
εργαζομένων του και τα άριστα ερευνητικά
συστήματα.
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«συμβάσεων εταιρικής σχέσης». Είναι αξιοσημείωτο ότι η υφιστάμενη πρόταση προβλέπει ειδική
ρύθμιση που θα επιτρέψει τη συνέχιση της χρηματοδότησης των περιφερειών που δεν θα ανήκουν
πλέον στο στόχο «σύγκλισης», όπως το Βόρειο
Αιγαίο, η Θεσσαλία, η Κρήτη και η Πελοπόννησος.

Η οικονομική στήριξη των 4 περιφερειών θα
σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινοτικών
οργάνων αντάλλαξαν απόψεις σε τρία περιφερειακά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν σε
Εσθονία, Μάλτα και Γερμανία επί των διαφόρων
πρακτικών και πολιτιστικών προσεγγίσεων των
ανωτέρω θεμάτων. Τα συμπεράσματα των
σεμιναρίων καθώς και τα αποτελέσματα της
Ευρωπαϊκής Συνόδου για τις Αδελφοποιήσεις και
την Ιθαγένεια που διοργάνωσε το CEMR στο
Ρύμπνικ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κειμένου.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-forall/index_en.htm

Η νέα πολιτική συνοχής της ΕΕ

αντιστοιχεί στα 2/3 της στήριξης που λάμβαναν
κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο
(2007-2013).
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/
cont/201203/20120301ATT39624/20120301ATT39
624EN.pdf

Βιέννη: Η Παγκόσμια
Ευφυής Πόλη
Η πρώτη παγκόσμια σύγκριση των πόλεων με
όρους καινοτομίας, τεχνολογίας και αειφορίας
ανέδειξε την πρωτεύουσα της Αυστρίας ως
κορυφαία Ευφυή Πόλη, αφήνοντας πίσω το
Τορόντο, το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. Η εν λόγω

Στις 25 και 26 Ιανουαρίου τ.ε., η Επιτροπή
«Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εξέτασε την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη
προγραμματική περίοδο (2014-2020). Οι
ευρωβουλευτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους
στη χρήση των «δεικτών απόδοσης» και ζήτησαν
διευκρινήσεις για την κατάρτιση των

23

Τεύχος 22

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

4/2012

κατάταξη, η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό περιοδικό Co.Exist, διαπιστώνει ακόμη μία
φορά την ηγετική θέση της στην αστική
ανάπτυξη, κάτι που η Μελέτη Mercer αλλά και η
παραλαβή του βραβείου τίτλου της Παγκόσμιας
Ευφυούς Πόλης για το 2011 είχαν προηγουμένως
επιβεβαιώσει.
Πληροφορίες:
http://tinavienna.at/project-smart-city-wien/

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης:
Δημιουργικότητα και Οικονομία

περιφέρειες, τα πανεπιστημιακά/ερευνητικά
ιδρύματα και οι επιχειρήσεις συνεργάζονται
ολοένα και περισσότερο για στρατηγικά θέματα
με στόχο την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και

Σε πρόσφατη γνωμοδότηση που ψηφίστηκε στην

φάσματος, τη διάδοση γνώσεων και τον συν-

Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών,

τονισμό του σχεδιασμού υποδομής. Άλλωστε,

σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές του θεσ-

τονίζεται, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές

μού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώ-

κατανοούν καλύτερα την πραγματικότητα και τα

πης (ΠΠΕ), τονίζεται ότι ο τίτλος ΠΠΕ δίδει ισχυ-

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι (υποψή-

ρή ώθηση στον τομέα της δημιουργικότητας, ο

φιες) Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης,

οποίος διαδραματίζει σημαντικό οικονομικό

και είναι οι πλέον κατάλληλες να συνδράμουν

ρόλο στην Ευρώπη και λειτουργεί ως οικονομική

στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της ΠΠΕ με

κινητήριος δύναμη για άλλους τομείς. Μάλιστα,

απόλυτο σεβασμό στην αρχή της επικουρικό-

υπογραμμίζεται ότι στις πόλεις που απονεμή-

τητας. Επιπλέον, στην πλειονότητα των κρατών

θηκε ο τίτλος ΠΠΕ, ο τομέας του πολιτισμού

μελών, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές

ενισχύθηκε σημαντικά και η συμμετοχή σε

έχουν άμεση ευθύνη για την επιτυχή διοργάνωση

πολιτιστικά δρώμενα παρουσίασε σταθερή

των πολιτιστικών εκδηλώσεων και, επομένως,

αύξηση, ιδίως μεταξύ των νέων. Επίσης,

διαθέτουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που

επισημαίνεται ο ζωτικός ρόλος των δικτύων και

μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση καινοτό-

των δημιουργικών πόλεων στο πλαίσιο ενός

μων και δημιουργικών προσεγγίσεων.

ανοιχτού καινοτόμου οικοσυστήματος στις
σύγχρονες οικονομίες, καθώς οι πόλεις, οι

Γι’ αυτό το λόγο, τέλος, συστήνεται οι πόλεις να
χρησιμοποιούν την εκδήλωση στο πλαίσιο μιας
μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής με
στόχο την προώθηση πιο βιώσιμων προσεγγίσεων της πολιτιστικής ανάπτυξης και την
ενίσχυση του αντικτύπου και της κληρονομιάς
των βραβευμένων πόλεων, ενώ κρίνεται απαραίτητο η Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει
την αξία της εμπορικής ταυτότητας του τίτλου
ΠΠΕ.
Πληροφορίες:
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments
.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSEvIGSIIH17uwpLYK1u0D
aeNT7NozpgeUg%3d
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Επιτυχημένες Επενδύσεις στον Τουρισμό
Ο τουρισμός αποτελεί ζωτικής σημασίας
συντελεστή της οικονομικής ανάπτυξης και
της απασχόλησης στις περιφέρειες της
Ευρώπης. Ένας έλεγχος που πραγματοποίησε το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) απεκάλυψε
ότι οι επενδύσεις στον τουρισμό στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ ) έδωσαν θετικά αποτελέσματα.
Το Σεπτέμβριο 2011, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τα
ευρήματα ελέγχου που εξέτασε την αποτελεσματικότητα των συγχρηματοδοτούμενων
τουριστικών έργων στη διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου 2000-2006. Ο έλεγχος

συντηρεί θέσεις εργασίας, το 73% να ενισχύει τις

επικεντρώθηκε στις φυσικές επενδύσεις στον

τουριστικές δυνατότητες και το 74% να

τουρισμό, για παράδειγμα, κέντρα πληροφό-

δημιουργεί τουριστική δραστηριότητα.

ρησης, τουριστικά καταλύματα και εγκατασ-

Σχεδόν τα μισά (44%) ήταν επιτυχημένα και στις

τάσεις τροφοδοσίας. Βασίστηκε σε τυχαίο

τρεις κατηγορίες. Κατά το χρόνο του ελέγχου, το

δείγμα 206 συγχρηματοδοτούμενων έργων σε

98% των ολοκληρωμένων έργων ήταν ακόμα

εννέα Κράτη Μέλη από 26 περιφέρειες και έκρινε

λειτουργικό και υπήρχε ακόμα το 94% των

εάν τα έργα παρέδωσαν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, παρήγαγαν διατηρήσιμα

θέσεων εργασίας που είχε δημιουργηθεί ή
συντηρηθεί.

αποτελέσματα και ανελήφθησαν ως αποτέλεσμα

Η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ επέτρεψε να

της υποστήριξης από την ΕΕ. Τα ευρήματα της

αναληφθεί το 74% των έργων, το 20% να τροπο-

έκθεσης περιελάμβαναν έναν αριθμό επιτυχιών,

ποιηθεί λόγω ενισχύσεων και μόνο το 6% αυτών

με το 58% των έργων να δημιουργεί ή να

θα προχωρούσε ακόμα και δίχως αυτή την
χρηματοπιστωτική υποστήριξη. Ωστόσο, αν και
το 92% των φορέων προώθησης θεώρησε την
ενίσχυση ως αναγνώριση της ποιότητας του
έργου τους, το 42% είπε ότι αύξησε το διοικητικό
τους βάρος.
Η έκθεση περιέχει μια σειρά από συστάσεις για
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της
χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ. Μεταξύ αυτών,
συστήνεται ότι πρέπει να ενθαρρύνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις διαχειριστικές αρχές
των Κρατών Μελών να εξασφαλίσουν ότι
καθορίζονται οι κατάλληλοι σκοποί, στόχοι και
δείκτες κατά τα στάδια υποβολής αίτησης και
λήψης αποφάσεων.
Πληροφορίες:
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/
1/8746728.PDF
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Διεθνή Θέματα
Απονομή Διεθνούς Βραβείου για τις
Αειφόρες Μεταφορές
Το Ινστιτούτο για τις Μεταφορές και την
Αναπτυξιακή Πολιτική απονέμει ετησίως το
βραβείο για τις αειφόρες μεταφορές σε
πόλεις, οι οποίες επιδεικνύουν καινοτόμες
πολιτικές στον τομέα των μεταφορών. Το
Ινστιτούτο συνεργάζεται με πόλεις σε

σειρά πρωτοβουλίες, όπως το δημόσιο πρόγραμμα
για τα ποδήλατα (EnCicla), το BRT-Metroplús, έργα
για τη βελτίωση των δημοσίων χώρων, των
διαβάσεων, της σηματοδότησης, της εισαγωγής
ευφυών συστημάτων για την κινητικότητα κ.α.

παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό οι
ακολουθούμενες πολιτικές στις μεταφορές να
μεταφράζονται σε μειώσεις των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, να μειώνουν τη
φτώχεια και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
στις πόλεις. Για τη φετινή χρονιά το βραβείο
απονεμήθηκε στο Σαν Φραντσίσκο (ΗΠΑ) και
στο Μεντεγίν (Κολομβία).
Εκτός από τα υφιστάμενα καινοτόμα σχέδια
για τις μεταφορές (κυρίως για τα αυτοκίνητα
και το μετρό), το Μεντεγίν προχώρησε σε μια

Από την άλλη μεριά, το Σαν Φραντσίσκο ανέπτυξε
τα τελευταία χρόνια δύο μεγάλες πρωτοβουλίες
αειφόρων μεταφορών, όσον αφορά, πρώτον, την
έξυπνη διαχείριση της στάθμευσης σε εμπορικές
συνοικίες γύρω από την πόλη, και δεύτερον, τη
δημιουργία νέων πλατειών και πεζοδρόμων (εκεί
που παλιά βρίσκονταν εκτάσεις για χώρους
στάθμευσης). Μάλιστα, το δεύτερο πρόγραμμα
βρήκε μιμητές στη Νέα Υόρκη και στο Βανκούβερ.
Πληροφορίες:
http://www.itdp.org/get-involved/sustainabletransport-award

26

Τεύχος 22

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

4/2012

Το Πρόγραμμα Βέλτιστων Πράσινων
Πρακτικών της Μινεσότα
Το Πρόγραμμα GreenStep της Μινεσότα βοηθά
τους δήμους της αμερικανικής Πολιτείας να
γίνουν περισσότερο φιλικοί προς το

Χάρτη το οποίο συζητήθηκε και τροποποιήθηκε σε αρκετές εκδηλώσεις διεθνώς (στα
Παγκόσμια Κοινωνικά Φόρουμ, στο 5ο Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ των ΗΕ, στο 4ο Παγκόσμιο
Φόρουμ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ.α.).
Στις σημερινές δυσμενείς συνθήκες για τις
περιβάλλον, παρέχοντας στους δημοτικούς
υπαλλήλους 28 βέλτιστες πρακτικές σε
καθεμιά από τις κάτωθι πέντε κατηγορίες:
κατασκευές και φωτισμός˙ χρήσεις γης˙
οικονομική και κοινοτική ανάπτυξη˙
μεταφορές˙ και περιβαλλοντική διαχείριση.
Πληροφορίες:
http://www.govtech.com/technology/MinnesotaGreenstep-Cities.html

Παγκόσμιος Χάρτης για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα στις Πόλεις
Το παγκόσμιο συμβούλιο του διεθνούς δικτύου
των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών
Αυτοδιοικήσεων (UCLG) υιοθέτησε πρόσφατα
τον Παγκόσμιο Χάρτη-Ατζέντα για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα στις Πόλεις. Το εν
λόγω κείμενο είναι προϊόν του Φόρουμ των
Τοπικών Αρχών για την Κοινωνική Ένταξη και
τη Συμμετοχική Δημοκρατία που έλαβε χώρα το
2006. Βάσει των συζητήσεων μεταξύ των
τοπικών αρχών που συμμετείχαν στο εν λόγω
Φόρουμ διαμορφώθηκε ένα προσχέδιο του

οικονομίες και τα δικαιώματα παγκοσμίως, ο
Χάρτης προσφέρει ένα εργαλείο στις τοπικές
αρχές για να δημιουργήσουν και να
υποστηρίξουν περισσότερο περιεκτικές,
δημοκρατικές και αλληλέγγυες κοινωνίες,
πάντοτε στο πλαίσιο διαλόγου με τους
κατοίκους τους.
Πληροφορίες:
http://www.citieslocalgovernments.org/committees/cisdp/Upload
/general_docs/uclg_global_charter_agenda_hr_cit
y.pdf

Διεθνές Βραβείο Αστικών Αναπλάσεων
(2012)
Στο εθνικό πρόγραμμα του Εκουαδόρ με τίτλο
«Η Πλατεία: Ένας Τόπος Συνάντησης»
απονέμεται το φετινό βραβείο του Διεθνούς
Συμβουλίου για τις Βιώσιμες Πόλεις (IMCL). Το
εθνικό σχέδιο (El Plan Nacional Para El Buen
Vivir), του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε τον
Απρίλιο του 2011, θέτει βασικές κατευθύνσεις
για τη συμμετοχή των κοινοτήτων στην
ανάπλαση και αναζωογόνηση των δημόσιων
χώρων. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα του έργου
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Μαλαισία και Έξυπνες Πόλεις
Σε πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας για τη Μαλαισία επισημαίνεται η
αστική επέκταση της Κουάλα Λουμπούρ σε
βαθμό που μεταμορφώνει την ασιατική
πρωτεύουσα σε αμερικανική μεγαλούπολη
τύπου Λος Άντζελες. Η έκθεση περιγράφει
τρόπους αναβάθμισης της επενδυτικής και
οικονομικής μεγέθυνσης της πόλης. Εν
προκειμένω, η Παγκόσμια Τράπεζα
υπογραμμίζεται η σημασία των πλατειών των
λατινο-αμερικανικών χωρών, ως σημείων
ανάπτυξης της δημόσιας ζωής, του εμπορίου,
της πόλης και της ίδιας της εξουσίας. Ωστόσο,
στη σημερινή εποχή, η Πλατεία έχει επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά, με αποτέλεσμα η πρόσβασή της να καθίσταται αδύνατη
για όλους και να υποβαθμίζεται η

υποστηρίζει ότι το μοντέλο των ‘έξυπνων
πόλεων’ είναι κρίσιμο για τη διατήρηση των
τοπικών ταλέντων και την προσέλκυση
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ικανού να
συνεισφέρει στην καινοτομία. Μάλιστα, η
έκθεση υπογραμμίζει αξιόλογες πρωτοβουλίες
εικόνα της πόλης και της αστικής δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναζωογόνηση των αστικών δημόσιων χώρων συνιστά
και ένα εργαλείο για την κοινωνική συνοχή.

της Μαλαισίας για τη δημιουργία υποδομών
για ‘έξυπνες πόλεις’, ιδιαίτερα στον τομέα
των δημόσιων μεταφορών.
Πληροφορίες:
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContent

Πληροφορίες:
http://www.livablecities.org/articles/plazaplace-encounter

Server/WDSP/IB/2011/11/28/000333038_20111
128230438/Rendered/PDF/656130REVISED00er
020110Smart0Cities.pdf
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στην αειφόρο ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό αλλά και
παγκόσμιο επίπεδο, όσο και για τη βιωσιμότητα, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την εμπορική επιτυχία αυτού
του εξαιρετικά σημαντικού, από οικονομική άποψη, τομέα. Κατόπιν της δημοσίευσης της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ‘Ευρώπη ως ο
πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός’, το
2011 η Επιτροπή ξεκίνησε να επεξεργάζεται με
ομάδα εμπειρογνωμόνων την έννοια του Χάρτη
για έναν αειφόρο και υπεύθυνο τουρισμό.
Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι η
συλλογή απόψεων πάνω στο προσχέδιο του
Χάρτη αυτού.
Προθεσμία: 20 Απριλίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.
cfm?item_id=5758&lang=el&tpa_id=136

Οι εκπομπές από τις θαλάσσιες

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα

μεταφορές και μείωση των αερίων που
συμβάλλουν στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου

Κατά παρέκκλιση στη γενική απαγόρευση χορήγησης ενισχύσεων, η συνθήκη για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι οι

Καθώς δεν υφίσταται διεθνής κανονισμός για

κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για την

την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από τις

ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μπο-

θαλάσσιες μεταφορές, η ΕΕ συμμετέχει ενεργά

ρούν να θεωρηθούν συμβατές προς την εσωτε-

για την ολοκλήρωση μιας διεθνούς συμφωνίας

ρική αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγ-

για τα ρυπογόνα αέρια της ναυτιλίας σε

ραφος 3 στοιχεία α) ή γ) της ΣΛΕΕ. Τα κριτήρια

παγκόσμιο επίπεδο. Στην παρούσα διαβούλευση

που πρέπει να πληρούν οι ενισχύσεις αυτές ώσ-

οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να

τε να κηρύσσονται συμβατές καθορίζονται από

απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο για την

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα ακόλουθα κείμενα:

εξέταση εκ μέρους της Επιτροπής των

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ενισχύ-

επιπτώσεων των σχετικών πολιτικών επιλογών.

σεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013˙

Προθεσμία: 12 Απριλίου 2012

ανακοίνωση αναλυτικής αξιολόγησης˙ και σχε-

Πληροφορίες:

τικές διατάξεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 800/

http://ec.europa.eu/clima/consultations/0014/index_en
.htm

Ευρωπαϊκός Χάρτης για τον Αειφόρο και
Υπεύθυνο Τουρισμό

2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008. Η
Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά τα αποτελέσματα της εν λόγω διαβούλευσης προτού αποφασίσει σε ποιο βαθμό πρέπει να τροποποιηθούν
οι ισχύοντες κανόνες και θα υποβάλει, εάν είναι

Η διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και

αναγκαίο, πρόταση αναθεώρησής τους.

περιβαλλοντικής αειφορίας του ευρωπαϊκού

Προθεσμία: 26 Απριλίου 2012

τουρισμού είναι κρίσιμη τόσο για τη συμβολή της

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_re
gional_stateaid/el.rtf
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Managing the Presidency of the Council of the EU -

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 23-24 Απριλίου 2012

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Πληροφορίες:

The Practicalities of Chairing Council Working Parties
Τόπος: Μάαστριχτ
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4964

European Public Procurement, Public-Private
Partnerships (PPP) and Concessions
Ημερομηνία: 24-25 Απριλίου 2012
Τόπος: Ντουμπρόβνικ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4901

CAF master class: innovation and improvement
planning
Ημερομηνία: 25-27 Απριλίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4892

Management and Control Structures for Migration
EU Delegated and Implementing Acts at a Glance
Ημερομηνία:16 Απριλίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4904

Funds
Ημερομηνία: 26-27 Απριλίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4926

European Public Procurement Reform

Financial Management of EU Structural Funds

Ημερομηνία: 19-20 Απριλίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ

Ημερομηνία: 26-27 Απριλίου 2012

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4941

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4990

Τόπος: Μάαστριχτ

Services of General Economic Interest and State
Aid: Challenges in the Application of the New Rules
Ημερομηνία: 23-24 Απριλίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4873

A New Energy Policy for Europe
Ημερομηνία: 23-24 Απριλίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4938
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Η Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πόλη, Από τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο Έως Σήμερα, τομ.2

Creative Cities, Cultural Clusters and Local
Economic Development

Σελ.306
Burgel Guy
Εκδ. ΠΛΕΘΡΟΝ
H ευρωπαϊκή πόλη καλλιεργεί τη διπλή κληρονομιά της urbs και της civitas. Τα τελευταία πενήντα χρόνια αυξήθηκαν οι αμφιβολίες σχετικά με
την αξιοποίηση αυτής της κληρονομιάς. Ο γενικευμένος περιορισμός του ρόλου του κράτους, οι
διαδικασίες αποκέντρωσης, οι πολύ συγκρατηΣελ.384
P. Cooke, L. Lazzeretti (επιμ.)
Εκδ. Edward Elgar Pub
Η οικονομική ανάπτυξη των πόλεων από την
άποψη της ‘πολιτιστικής οικονομίας’ και της
‘δημιουργικής βιομηχανίας’ αποτελεί το βασικό
αντικείμενο του βιβλίου. Πρόκειται για δύο
συσχετιζόμενες αλλά διαφορετικές όψεις των
σύγχρονων οικονομιών των πόλεων. Οι
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι μολονότι
συγχέονται, η πρώτη επιδοτείται σε υπερβολικό
βαθμό ενώ η δεύτερη είναι περισσότερο
επιχειρηματική. Και οι δύο όμως συμβάλλουν στην
εικόνα, την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα
των σημερινών πόλεων.

μένες, ό,τι κι αν λέγεται, κοινοτικές πολιτικές,
ενίσχυσαν τον πολιτικό και εντοπισμένο ρόλο των
πόλεων. Λόγω αυτού, θα μπορούσε κανείς να
ελπίζει ιδιαίτερα ότι το δεύτερο μισό του 20ού
αιώνα θα υπερέβαινε τις δύο αντιφατικές αρχές
της νεότερης Ευρώπης, που της κόστισαν πολλές
αποικιακές περιπέτειες, πολέμους και ολοκληρωτικά καθεστώτα: τον οικουμενιστικό κοσμοπολιτισμό των Φώτων κατά τον 18ο αιώνα και την
απόκτηση υπόστασης των εθνών κατά τον 19ο.
Ωστόσο, αυτή η σχεδόν χανσεατική, αν όχι
μεσαιωνική, αναβίωση της πόλης εγείρει ένα πολύ
επίκαιρο, τριπλό ερώτημα: τον εδαφικό
επανακαθορισμό των πολιτικών αρμοδιοτήτων
της πόλης, τη συνταγματική διαμόρφωση μιας
νέας αστικής διακυβέρνησης και την ικανότητα
κοινωνικής αφομοίωσης και πολιτικής ένταξης.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Σε αυτό το τεύχος

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

8

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

10

Ευρωπαϊκά Θέματα

16

1. Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2015
Μετά την πρόσφατη (18 Νοεμβρίου 2011) ανακήρυξη
της Θεσσαλονίκης ως Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Νεολαίας για το 2014, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας
(ΕΦΝ), η ομοσπονδία 90 και πλέον εθνικών συμβουλίων νέων και διεθνών ΜΚΟ νεολαίας, που εκπροσω-

Διεθνή Θέματα

22

Διαβουλεύσεις

23

Σεμινάρια Κατάρτισης

24

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

25

πεί πάνω από 10 εκατομμύρια νέους από όλη την
Ευρώπη, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων
σε όλους τους ΟΤΑ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την φιλοξενία της
«Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας» για το 2015. Ο
τίτλος της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας»
απονέμεται σε μια Ευρωπαϊκή πόλη για μια περίοδο
12 μηνών, στη διάρκεια της οποίας δίνεται η ευκαιρία

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος


Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας
2015



βάλλει αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στην οποία
θα περιγράφονται οι ετήσιοι στόχοι/δράσεις για το
2015, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, ο προβ-

Ευρωπαϊκά Βραβεία

Συνέδριο για τα Δίκτυα
Περιφερειών και Πόλεων



της. H ενδιαφερόμενη τοπική αρχή θα πρέπει να υπο-

Πολιτισμό, την Ενέργεια, τις ΤΠΕ

Επιχειρηματικότητας 2012


νικό, πολιτικό και οικονομικό δυναμικό της νεολαίας

Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τον
και τη Νεολαία



στην τοπική αρχή να επιδείξει το πολιτιστικό, κοινω-

Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για τα
Διαρθρωτικά Ταμεία



Βραβεία Europa Nostra 2012



Τοπικές Αρχές και Οικονομική Κρίση



Διαβούλευση για το Μέλλον των
Θαλάσσιων Μεταφορών

λεπόμενος προϋπολογισμός και οι τρόποι συμμετοχής
των νέων στις ανωτέρω προγραμματισμένες
εκδηλώσεις.
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Σκέλος 1.3.5: Σχέδια συνεργασίας με τρίτες χώρες
(διάρκειας έως είκοσι τέσσερις μήνες)
Στόχος της τέταρτης κατηγορίας είναι η στήριξη
σχεδίων πολιτιστικής συνεργασίας που αφορούν τις
πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των χωρών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τρίτων χωρών, οι
οποίες έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση
συμφωνίες σύνδεσης ή συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν πολιτισΠαράλληλα, στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται μια γραπτή απόδειξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την τοπική αρχή (υπογεγραμμένη από
το δήμαρχο), καθώς και μια γραπτή δήλωση
υποστήριξης από μια ανεξάρτητη τοπική ή περιφερειακή οργάνωση νεολαίας. Εάν δεν υπάρχει
τοπικό συμβούλιο νέων, μια συμμαχία τοπικών

τικές ρήτρες. Κάθε χρόνο επιλέγεται για το συγκεκριμένο έτος μία τρίτη χώρα (ή και περισσότερες).
Φέτος η επιλεγείσα χώρα είναι η Νότιος Αφρική. Η
δράση πρέπει να δημιουργεί μια πραγματική διάσταση διεθνούς συνεργασίας. Τα σχέδια συνεργασίας
προβλέπουν τη συμμετοχή τριών (3) τουλάχιστον
πολιτιστικών παραγόντων από τρεις τουλάχιστον

ΜΚΟ νεολαίας θα πρέπει να υποστηρίξει γραπτώς
την αίτηση της τοπικής αρχής.
Προθεσμία: 1 Μαΐου 2012
Πληροφορίες: http://www.youthforum.org

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
‘Πολιτισμός, 2007-2013’
Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους
ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική
κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών
δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία
ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:


ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας
των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού·



ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και
προϊόντων·



ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πολιτιστική συνεργασία με έναν τουλάχιστον οργανισμό
από την επιλεγείσα τρίτη χώρα και την υλοποίηση
πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην επιλεγείσα
τρίτη χώρα. Διατίθενται κονδύλια ύψους από
50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ κατά το μέγιστο,
αλλά η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
Προθεσμία: 4 Μαΐου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας
κ. Ειρήνη Κομνηνού
Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894
E-mail: ccp.greece@culture.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr
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γικών στόχων, κατάρτιση των μέσων και των

3. Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την

μηχανισμών για την παρακολούθηση, τον

Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα

έλεγχο και την αξιολόγηση του αντίκτυπου
των μέτρων που θεσπίζονται από την

(CIP): Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη

Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στους
τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω
πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την



Τόνωση των επενδύσεων, στο σύνολο των

Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του

κρατών μελών, σε νέες και ιδιαίτερα απο-

Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή

δοτικές τεχνολογίες στους τομείς της ενερ-

Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για

γειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών

την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων

ενέργειας και της ενεργειακής διαφοροποίη-

Πηγών Ενέργειας. Αποτελεί το κύριο εργαλείο της

σης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μη

μεταφορών, με τη γεφύρωση του χάσματος
μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης καινοτόμων
τεχνολογιών και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους στην αγορά, σε ευρεία κλίμακα,
προκειμένου να τονωθούν οι επενδύσεις του
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, να προωθηθούν οι καίριες στρατηγικές τεχνολογίες,
να περισταλούν οι δαπάνες, να αυξηθεί η
πείρα της αγοράς και να μειωθούν οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και άλλοι παράγοντες
που θεωρούνται κίνδυνοι ή φραγμοί οι οποίοι δυσχεραίνουν τις εν λόγω επενδύσεις.


τεχνολογικών εμποδίων στη διάδοση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και την προώθηση της
χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Ενδεικτικοί τύποι
δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα
είναι, μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή ανταλλαγή εμπειριών/τεχνογνωσίας, η διάδοση καλών πρακτικών, η ενίσχυση θεσμικής και διοικητικής ικα-

Άρση των μη τεχνολογικών φραγμών στα
αποτελεσματικά και ευφυή σχέδια για την
παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας με
την προώθηση της ενίσχυσης των θεσμικών
ικανοτήτων - μεταξύ άλλων, σε τοπικό και
σε περιφερειακό επίπεδο - με την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ιδίως μέσω του
εκπαιδευτικού συστήματος, με την ενθάρρυνση των ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνο-

νότητας, η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών κ.α.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ευφυής ΕνέργειαΕυρώπη αποβλέπει στα εξής:

 Παροχή των απαραίτητων στοιχείων για τη
βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη
του δυναμικού των πόλεων και των περιφερειακών, καθώς και για την εκπόνηση
των νομοθετικών μέτρων που απαιτούνται
για την επίτευξη των σχετικών στρατη-

3
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γνωσίας μεταξύ των βασικών
ενδιαφερομένων φορέων, των
επιχειρήσεων και των πολιτών γενικώς,
καθώς και με την εντονότερη διάδοση των
βέλτιστων πρακτικών και των καλύτερων
διαθέσιμων τεχνολογιών, ιδίως μέσω της
προώθησής τους σε κοινοτικό επίπεδο.
Οι προτεραιότητας του προγράμματος για το
2012 είναι οι εξής:


Αποδοτικότητα ενέργειας και ορθολογική
χρήση των πόρων (SAVE).






Νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ALTENER).

Καινοτομία (EACI), σχεδιάζει τη χρηματοδότηση

Ενέργεια στις μεταφορές για την προώ-

πρωτοβουλιών που είναι συμπληρωματικές σε σχέ-

θηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και

δια των τοπικών ή περιφερειακών αρχών. Το ποσο-

τη χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών

στό της κοινοτικής συνδρομής μπορεί να φθάσει το

ενέργειας στα μέσα μεταφοράς (STEER).

75% των επιλέξιμων δαπανών. Η δε μέγιστη διάρ-

Ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που περι-

κεια μιας πρωτοβουλίας μπορεί να φθάσει τα 3 έτη.

λαμβάνουν δράσεις, οι οποίες ενσωματώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νομικά

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε διάφο-

πρόσωπα, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, από τα

ρους τομείς της οικονομίας και συνδυάζουν

κράτη-μέλη της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας,

διάφορα εργαλεία και φορείς στο πλαίσιο

του Λιχενστάιν και της Κροατίας. Επίσης, οι αιτή-

της ίδιας δράσης ή πρωτοβουλίας.

σεις θα πρέπει να υποβάλλονται από ομάδα φορέων που προέρχονται από τρία τουλάχιστον νομι-

Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων,

κά πρόσωπα, το καθένα εκ των οποίων έχει την έδ-

για το 2012 θα χρηματοδοτηθούν κυρίως σχέδια

ρα του σε τρία διαφορετικά από τα ανωτέρω

και πρωτοβουλίες στους ανωτέρω τομείς. Αναμέ-

επιλέξιμα κράτη.

νεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 50 σχέδια με
το συνολικό ποσό των 67 εκατομμυρίων ευρώ. Η

Προθεσμία: 8 Μαΐου 2012

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού

Πληροφορίες:

Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/gettingfunds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
Εθνικά Σημεία Επαφής:
ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α.
Κα Ευφροσύνη-Εύα Κοτσάκη
Τηλ: +30 210 6965977
Fax: +30 210 6965948
Email: kotsakie@eka.ypeka.gr
Κος Δημήτρης Σοφιανόπουλος
Τηλ: +30 210 6969449
Fax: +30 210 6969448
Email: sofianopoulosD@eka.ypeka.gr
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υπηρεσιών ΤΠΕ και της αξιοποίησης του

Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα

ψηφιακού περιεχομένου τους.

(CIP): 6η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων



του Προγράμματος «Υποστήριξη

Την ξεκάθαρη ανάγκη για οικονομική επιδότηση σε κοινοτικό επίπεδο.

Πολιτικών για Τεχνολογίες Πληροφορίας



και Επικοινωνιών»

Την ετοιμότητα των ενδιαφερομένων μερών
να κινητοποιήσουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την

Το πρόγραμμα "Υποστήριξη Πολιτικών για τις ΤΠΕ
(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)" (ICT
PSP) αποτελεί το κύριο μέσο υλοποίησης της
πρωτοβουλίας "i2010: Ευρωπαϊκή Κοινωνία της
Πληροφορίας". Στόχος του προγράμματος είναι η

υλοποίηση των κοινοτικών στόχων.
Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, το πρόγραμμα εργασίας για το 2012 εστιάζεται σε πέντε θεματικές
ενότητες:

αξιοποίηση των εμπειριών από τα προγράμματα

(α) ΤΠΕ για Έξυπνες Πόλεις (27 εκ.€)

ICT, eTen, eContent, MODINIS και ο συντονισμός

(β) Ψηφιακό περιεχόμενο, προσβάσιμα δεδομένα και
δημιουργικότητα (41 εκ.€)
(γ) ΤΠΕ για την υγεία, την τρίτη ηλικία και την ένταξη (24 εκ. €)
(δ) Καινοτόμος κυβέρνηση και δημόσιες υπηρεσίες
(20 εκ.€)
(ε) Αξιόπιστες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και άλλες
δράσεις (12 εκ. €)
Αυτές οι θεματικές θα υποστηριχθούν από έναν
περιορισμένο αριθμό υψηλής απήχησης πιλοτικά
σχέδια ή βέλτιστες πρακτικές, καθώς και από
θεματικά δίκτυα στο πλαίσιο συμπράξεων από

τους για την ανάπτυξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού

φορείς προερχόμενους τουλάχιστον από 4 έως 7

χώρου πληροφοριών. Απευθύνεται σε πολίτες,

επιλέξιμα κράτη.

επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς και αναμένεται

Προθεσμία: 15 Μαΐου 2012

να ενισχύσει την εσωτερική αγορά και τις
επενδύσεις στις ΤΠΕ, να ενθαρρύνει την
καινοτομία και να προωθήσει την Κοινωνία της
Πληροφορίας, με αποτελεσματικές δημόσιες
υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.
Για την καλύτερη αξιοποίηση της κοινοτικής
χρηματοδότησης, το πρόγραμμα προσανατολίζει
τις δράσεις του σε ορισμένες θεματικές και
στόχους βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:


Τις προτεραιότητες της ΕΕ (Ψηφιακή
Ατζέντα για την Ευρώπη).



Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_
psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.ht
m
Εθνικά Σημεία Επαφής:
κα Μαρία Κουτροκόη
Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων
Τηλ: 210 7273917
E-mail: mkoutr@gsrt.gr
κ. Θεόδωρος Καρούμπαλης
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Τη βελτίωση της καινοτομικής δυνατότητας

Γενική Δ/νση Επικοινωνιών

της ΕΕ και των δυνατοτήτων ανοίγματος

Τηλ: 210 6508568

της ευρωπαϊκής αγοράς προϊόντων και

E-mail: t.karoubalis@yme.gov.gr
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5. Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης
Επιχειρηματικότητας 2012
Η Επιτροπή προκήρυξε πρόσφατα (8 Μαρτίου τ.ε.)
τον διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012. Στον διαγωνισμό αυτό βραβεύονται δημόσιοι φορείς και
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που σημείωσαν επιτυχία στην προώθηση των επιχειρήσεων
και της επιχειρηματικότητας. Ένα από τα θέματα
του διαγωνισμού για το 2012 είναι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για
τους επιχειρηματίες που σκοπεύουν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και να αποκτήσουν
πρόσβαση σε νέες αγορές. Με δεδομένη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, αναγνωρίζεται ότι
οι ΜΜΕ συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ότι οι δυνατότητές τους για δημιουργία θέσεων εργασίας
είναι εντυπωσιακές. Οι ΜΜΕ παρέχουν το 85% του
συνόλου των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Οι
δημόσιες αρχές υποστηρίζουν τις ΜΜΕ με πολυάριθμες πρωτοβουλίες. Μια κριτική επιτροπή
εμπειρογνωμόνων θα επιλέξει το μέτρο με το μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα του απονείμει το βραβείο στο πλαίσιο της συνέλευσης των ΜΜΕ για το
2012, που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στην
Κύπρο.



Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης



Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας

Περιφέρειες, δήμοι ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση
της τοπικής/περιφερειακής οικονομίας και την
προώθηση της επιχειρηματικότητας, καλούνται να
καταθέσουν τις προτάσεις τους στη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας.
Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε δύο
στάδια:
1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που

Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να
συμμετάσχετε, είναι οι εξής:


Προώθηση Επιχειρηματικότητας



Επένδυση στις Δεξιότητες



Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας των προτάσεων που θα
προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του
διαγωνισμού.
2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού
επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των
καλύτερων συμμετοχών (shortlist).
Προθεσμία: 18 Μαΐου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/bestpractices/european-enterprise-awards/index_el.htm
Εθνικό σημείο επαφής:
Υπουργείο

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας (ΕΥΔ&ΠΛΑΠ)
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Δ/νση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων
Υπόψιν κκ. Λήδα Σανιώτη και Όλγα Νικολοπούλου
Τηλ: 210 6969 174/210 6969739
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6. Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης
για τη Νεολαία (EURO-MED YOUTH IV)
Το Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα για τη Νεολαία
συνιστά έναν από τους πυλώνες του έργου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νεολαία στις χώρες
του τρίτου κόσμου. Πρόκειται για ένα από τα
περιφερειακά προγράμματα του τρίτου κεφαλαίου
της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ανεπίσημης εκπαίδευσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου στα ευρωμεσογειακά κράτη–εταίρους. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 1999 και μπορεί να θεωρηθεί προέκταση του Προγράμματος Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή αυτή. Το εν λόγω
Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω ειδικών διαρθρωμένων δομών που καλούνται Ευρωμεσογειακές
Μονάδες Νεολαίας (EMYU), και εδρεύουν στις Χώρες Εταίρους της Μεσογείου (Αλγερία, Αίγυπτος,
Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστινι-

5/2012

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την 4η πρόσκληση
υποβολής προτάσεων κυμαίνεται από 53.000€
(Ιορδανία) μέχρι και 70.000€ (Παλαιστινιακή Αρχή).
Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το
κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη
επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο:


Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα
σχέδιο: 5.000 ευρώ.



Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο:
25.000 ευρώ.

Προθεσμία: 31 Μαΐου 2012
Πληροφορίες:
http://www.euromedyouth.net/General-Questions

7. Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων
για το Βραβείο
«Παγκόσμιος Δήμαρχος 2012»
Το Ίδρυμα ‘Δήμαρχοι των Πόλεων’ δημοσίευσε

ακή Αρχή και Τυνησία).

πρόσφατα την 6η πρόσκληση για την υποβολή υπο-

Οι δράσεις του προγράμματος αφορούν:

2012». Το βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε

ψηφιοτήτων για το βραβείο «Παγκόσμιος Δήμαρχος

 Ευρωμεσογειακές ανταλλαγές Νέων
 Ευρωμεσογειακή Υπηρεσία Εθελοντών
 Ευρωμεσογειακή δικτύωση και κατάρτιση
Νέων
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ, τοπικές αρχές και οργανώσεις που εμπλέκονται σε θέματα νεολαίας και άτυπες μορφές εκπαίδευσης)
και εδρεύουν σε κάποια από τις 8 χώρες εταίρους
της Μεσογείου. Οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με αντίστοιχους φορείς από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές
επίπεδο.

εκείνο το δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται τουλάχιστον
στη δεύτερη θητεία του και έχει αποδεδειγμένα σημαντική συνεισφορά στην τοπική κοινότητα. Εν προκειμένω, οι διοργανωτές του βραβείου αναζητούν
εκείνους τους αιρετούς που διακρίνονται για την
ηγεσία και το όραμα, τις διαχειριστικές τους ικανότητες, την αξιοπρέπεια, την κοινωνική ευαισθησία
και την ικανότητά τους να παρέχουν ασφάλεια
στους δημότες τους, σεβασμό στο περιβάλλον και
αλληλεγγύη μεταξύ κοινοτήτων από διαφορετικό
πολιτιστικό, εθνοτικό και κοινωνικό υπόβαθρο.
Προθεσμία: Μέσα Μαΐου
Πληροφορίες:
http://www.worldmayor.com/contest_2012/wordmayor-nominations-2012.html
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

1. Δήμος Θεσσαλονίκης:
«Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Αρχών
για τη Νεολαία»
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Νεολαία σε
Δράση’)
Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο δημαρχείο της
Θεσσαλονίκης οι εργασίες της 3ης συνάντησης
του σχεδίου ΕΝSΑ-Υ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Αρχών για τη Νεολαία), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Νεολαία σε Δράση’.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από
50 εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων
από Ελλάδα, Ισπανία (Βαλένθια, Μαδρίτη), Ιταλία
(Βενετία) και Βέλγιο (Βρυξέλλες). Σκοπός της
συνάντησης ήταν να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή
κοινωνική συμμετοχή των νέων, να προάγει την
αλληλεγγύη και την ανοχή και να ενδυναμώσει
την κοινωνική συνοχή στην Ε.Ε., ενισχύοντας την
αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των νέων από διαφορετικές χώρες. Το πρόγραμμα επιδιώκει επίσης να αναπτύξει την ποιότητα των υποστηρικτικών συστημάτων για δράσεις νεολαίας και να
ενισχύσει τις δυνατότητες των οργανισμών για
την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν
δύο εργαστήρια με δύο θεματικές το καθένα:

Εργαστήρι 1:
α) "Νέοι και Φύση": δράσεις που αποσκοπούν στην
ευαισθητοποίηση του πολίτη και ιδιαίτερα των
νέων ανθρώπων για την προστασία του περιβάλλοντος.
β) "Ανάπτυξη της σχέσης των νέων με τη φύση
εντός του αστικού περιβάλλοντος": τα μικρά πάρκα και οι νησίδες πρασίνου αποτελούν ιδανικούς
τόπους για την προστασία και τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας μέσα στο αστικό τοπίο.
Εργαστήρι 2:
α) "Κοινωνική ενσωμάτωση νέων και παιδιών"
β) "Οι νέοι συνομιλούν με νεότερους – Δράσεις
από νέους για το παιδί": παρουσιάστηκαν οι
δυνατότητες που έχουν οι νέοι να αναπτύξουν
δράσεις και δημιουργικές πρωτοβουλίες για τα
παιδιά, ενώ έγινε ευρύτερη αναφορά στο ρόλο
και το πεδίο δράσης των ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης
που ασχολούνται με το παιδί ή με θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης
και στο πώς μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά
και διαδραστικά οι νέοι εθελοντές.
Οι εργασίες της 3ης συνάντησης του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος ΕΝSΑ-Υ, ολοκληρώθηκαν με επισκέψεις μελέτης των συνέδρων στο Παιδικό Χωριό
SOS του Φιλύρου, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό
Κέντρο και στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ,
προκειμένου να μελετηθούν οι δομές και η
λειτουργία τους που αφορούν στους νέους και
στις δράσεις τους.

- 8
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2. Δήμος Ρόδου: «Προώθηση καλών
πρακτικών γα την ανάπτυξη
ενεργειακά αποδοτικής συμπεριφοράς
των καταναλωτών σε Ευρωπαϊκά
νησιά» (PROMISE)
(Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την
Καινοτομία και την
Ανταγωνιστικότητα (CIP): Ευφυής
Ενέργεια - Ευρώπη)
Το έργο PROMISE στοχεύει να προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας και την ευαισθητοποίηση των
νοικοκυριών που βρίσκονται σε ορισμένα από τα
πιο όμορφα και απομακρυσμένα νησιά της Ευρώπης. Σχεδιάστηκε με βάση το γεγονός ότι η χρήση
οικιακής ενέργειας παραμένει ως επί το πλείστον
αθέατη στο χρήστη ενώ παράλληλα αυξάνεται με
ταχείς ρυθμούς λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων

Στην πορεία, το PROMISE θα συμπεριλάβει και
άλλα ευρωπαϊκά νησιά ώστε να προωθηθούν
οι βέλτιστες πρακτικές για την ενεργειακή
απόδοση, η διαφοροποίηση και η τεχνογνωσία.
Στόχος του PROMISE είναι να εμφυσήσει στα
νοικοκυριά των κατοικημένων νησιών μια
ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά, με τους
εξής τρόπους:


ανταλλαγή μεταξύ νήσων-εταίρων των
ορθών πρακτικών, που εφαρμόστηκαν
κυρίως στο Σάμσο, για την επιτυχή
θέσπιση και υλοποίηση προγραμμάτων
ενεργειακής απόδοσης˙



διεξαγωγή εργαστηρίων και πραγματοποίηση τοπικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης στις νήσους-στόχους, δηλα-

των κατοικιών, νέων υπηρεσιών και πρόσθετων

δή την Ισλανδία, τη Ρόδο και την Τενε-

οικιακών συσκευών. Μέσω ανταλλαγής πληροφο-

ρίφη, με σκοπό την ενθάρρυνση των

ριών και εμπειρίας, ενεργειακοί οργανισμοί από

νοικοκυριών να υιοθετήσουν ενεργειακά

το νησί Σάμσο της Δανίας, την Ισλανδία, τη Ρόδο

αποδοτική συμπεριφορά, τόσο στις

(Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου) και την ισπανική

αγοραστικές τους συνήθειες όσο και

νήσο Τενερίφη εργάζονται για την προαγωγή

στη χρήση του εξοπλισμού ενεργειακής

δοκιμασμένων μεθόδων μείωσης της ενεργειακής

κατανάλωσης˙

κατανάλωσης των νοικοκυριών. Η μεταβίβαση



παροχή πληροφοριών στους τοπικούς

γνώσεων και η ανταλλαγή εμπειριών θα επιτευχ-

σχεδιαστές πολιτικής ώστε να λαμβά-

θεί μέσω εργαστηρίων ανάπτυξης δυναμικού,

νεται υπ’ όψιν η ενεργειακά αποδοτική

καθώς και μέσω εξατομικευμένων εκστρατειών

συμπεριφορά των καταναλωτών στα

ευαισθητοποίησης στην Ισλανδία, τη Ρόδο και την

τοπικά σχέδια ενεργειακής δράσης˙

Τενερίφη, με επικεφαλής το Σάμσο που αποτελεί
επιτυχημένο υπόδειγμα ενεργειακής αυτάρκειας.



διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου
σε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών νήσων.
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Αειφόρος Ανάπτυξη και Υπεύθυνη
Επένδυση
(Βαντούζ, 2-4 Μαΐου 2012)
Η ετήσια Σύνοδος του Λίχτενστάιν προσφέρει μια
πρακτική ερευνητική πλατφόρμα και πεδίο
πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη και την
υπεύθυνη επένδυση. Βασικές θεματικές της Συνόδου

χανίας, της κοινωνίας πολιτών, του ακαδημαϊκού και ερευνητικού τομέα καθώς και τοπικών
και περιφερειακών αρχών με σκοπό τη διερεύνηση των τάσεων που διαμορφώνουν τις προοπτικές του συγκεκριμένου τομέα.
Πληροφορίες:
http://www.internationaltransportforum.org/2012/
index.html

Έξυπνη Ενέργεια και Αειφόρες ΤΠΕ
(Βρυξέλλες, 3-4 Μαΐου 2012)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει συνέδριο
για τις αειφόρες Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τις έξυπνες πόλεις. Το

είναι, μεταξύ άλλων, η εξέταση των οικονομικά
βιώσιμων αστικών συστημάτων και κτιρίων, οι
ανανεώσιμες πόλεις, αρχιτεκτονική, ιδιοκτησία και
υποδομές κ.α.
Πληροφορίες:
http://www.uni.li/li-congress

Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών
(Λειψία, 2-4 Μαΐου 2012)

διήμερο συνέδριο θα εξετάσει τις προκλήσεις
που προκύπτουν από την εφαρμογή έξυπνων
ηλεκτρικών δικτύων, τους τρόπους με τους
οποίους οι αειφόρες ΤΠΕ μπορούν να κάνουν τις

Το ετήσιο διεθνές φόρουμ για τις μεταφορές είναι

πόλεις περισσότερο πράσινες μέσω ανταλλαγές

το παγκόσμιο σημείο συνάντησης για συζητήσεις

πρακτικών.

σχετικά με το μέλλον των μέσων μεταφορών.

Πληροφορίες:

Υπουργοί από περισσότερες από 50 χώρες
παγκοσμίως συναντούν εκπροσώπους της βιομη-

http://ec.europa.eu/information_society/newsroo
m/cf/itemdetail.cfm?item_id=7845
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Ο Σχεδιασμός Αειφόρων Πόλεων,
Κοινοτήτων και Γειτονιών

Καινοτομία για την Αειφόρο Παραγωγή
(Μπρυζ, 6-9 Μαΐου 2012)

(Πόρτλαντ, 4 Μαΐου 2012)
Ο σχεδιασμός των πόλεων και των γειτονιών
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της

5/2012

Ο σχεδιασμός νέων ενεργειακών συστημάτων,
νέων εννοιών για τις μεταφορές και την
κινητικότητα, αειφόρων βιομηχανικών
διαδικασιών για τα υλικά και τα χημικά

ποιότητας ζωής. Τα πρόσφατα μοντέλα σχεδιασ-

προϊόντα και των νέων αστικών και αγροτικών

μού παρέχουν περαιτέρω έμπνευση για τη μετα-

σχεδίων που βασίζονται στις αρχές της

μόρφωση των κοινοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο,

αειφορίας αποτελούν μερικές από τις βασικές

εκτός από συζητήσεις, το συνέδριο που διοργα-

θεματικές διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνει

νώνει το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον θα παρέχει

το φλαμανδικό ινστιτούτο για την τεχνολογική

μια πλατφόρμα παρουσίασης αειφόρων καινοτο-

έρευνα.

μιών στον τομέα του σχεδιασμού.

Πληροφορίες:
https://www.isup2012.org/home/Pages/home.aspx

Πληροφορίες:
http://sustain.uoregon.edu/workshops/course_desc.
php?CourseKey=633659

2η Διεθνής Σύνοδος για Περιβαλλοντικά
ζητήματα και πολιτικές
(Τραπεζούντα, 4-6 Μαΐου 2012)

Ενεργειακά Συστήματα σε Τοπικό
Επίπεδο
(Λονδίνο, 8 Μαΐου 2012)
Με αφορμή την υλοποίηση του σχεδίου CLUES
που υλοποιείται από τη σύμπραξη έξι βρετανι-

Σκοπός της διεθνούς συνόδου για το περιβάλλον

κών πανεπιστημίων, διοργανώνεται συνέδριο

είναι η σύγκριση αστικών και περιβαλλοντικών

στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστούν

ζητημάτων και πολιτικών από διαφορετικές
χώρες.

πρακτικές από την υλοποίηση ενεργειακών
συστημάτων σε τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίες:
Πληροφορίες:
http://city.ktu.edu.tr/general.html

http://www.bartlett.ucl.ac.uk/planning/events/clue
s-conference-2012
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Διαχείριση της Κινητικότητας
(Καλιφόρνια, 9-10 Μαΐου 2012)
Η αμερικανική ένωση δημόσιων μεταφορών
διοργανώνει συνέδριο για τη μέτρηση της απόδο-

5/2012

συνάντηση, οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν
να απαντήσουν στα εξής ζητήματα: στους πολιτιστικούς παράγοντες που καθορίζουν τον
τρόπο και τους λόγους χρήσης και διαχείρισης
της ενέργειας με συγκεκριμένο τρόπο˙ καθώς
και τις εμπειρίες άλλων χωρών, περιφερειών
και πόλεων.
Πληροφορίες:
http://www.energy-cities.eu/Guimaraes

Δίκτυα και Αστικοί Ιστοί
(Λισσαβόνα, 7-12 Μαΐου 2012)
Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της πορτογαλικής
σης, το σχηματισμό συμπράξεων με διαφορετικές
οργανώσεις, τις τεχνολογίες επικοινωνίας και

πρωτεύουσας διοργανώνει διεθνές
σεμινάριο/εργαστήριο για την μέτρηση της

πληροφορίας στον τομέα των μεταφορών.
Πληροφορίες:
http://www.apta.com/mc/mobility/Pages
/default.aspx

Ενεργειακές Πόλεις
(Γκιμαράες, 9-11 Μαΐου 2012)
Η πορτογαλική πόλη Γκιμαράες, η Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2012, φιλοξενεί

αστικής μορφής σε σύγχρονα ζητήματα, όπως
στο σχεδιασμό και στη ρύθμιση μιας
εκτεταμένης πόλης. Εν προκειμένω, θα
συζητηθεί η σημασία των συνδυασμένων
ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων για την
έρευνα του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος
και των σχεδιαστικών στρατηγικών.
την ετήσια συνάντηση των ενεργειακών πόλεων,
ένα μήνα πριν το Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (RIO+20). Στην εν λόγω

Πληροφορίες:
http://www.measurb.org/en/home.html
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Ανθεκτικές Πόλεις 2012
(Βόννη, 12-15 Μαΐου 2012)
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση το 2010 και το
2011 των πρώτων δύο παγκόσμιων συνεδρίων, η
παγκόσμια σύμπραξη των Ανθεκτικών Πόλεων

5/2012

Το συνέδριο θα διερευνήσει θέματα σχετικά με
την ενσωμάτωση στην αστική ατζέντα της
αβεβαιότητας που συνοδεύει την κλιματική
αλλαγή. Τα έξυπνα δίκτυα αλλά και ο ρόλος της
τεχνολογίας στην αναζήτηση λύσεων στις
προκλήσεις του περιβάλλοντος αποτελούν
μερικά από τα ζητήματα που θα τεθούν προς
συζήτηση.
Πληροφορίες:
http://iwa-wcedublin.org/about/

Δίκτυα Περιφερειών και Πόλεων:
Δημιουργώντας Έξυπνες, Βιώσιμες και
Περιεκτικές Περιοχές
προσκαλεί τις τοπικές αρχές για να συζητηθούν
θέματα σχετικά με την ανθεκτικότητα των
αστικών ιστών και την κλιματική αλλαγή.
Πληροφορίες:
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2012/aboutthe-global-forum/

(Ντελφτ, 13-16 Μαΐου 2012)
Η Ένωση Περιφερειακών Σπουδών διοργανώνει
το ετήσιο συνέδριό της στο ολλανδικό
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ντελφτ με θέμα
τα δίκτυα των περιφερειών και των πόλεων

Παγκόσμια Σύνοδος για το Νερό, το Κλίμα
και την Ενέργεια
(Δουβλίνο, 13-18 Μαΐου 2012)
Η Διεθνής Ένωση Υδάτινων Πόρων εγκαινιάζει τη
διοργάνωση παγκόσμιων συνεδρίων για τους
υδάτινους πόρους, την κλιματική αλλαγή και την
ενέργεια.

και την εν γένει ευέλικτη μορφή διακυβέρνησης
που προκύπτει γύρω από τις παραδοσιακές
μορφές διοίκησης.
Πληροφορίες:
http://www.regionalstudies.org/events/2012/eurc
onf-may/cfp.pdf
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Αναμιγνύοντας την Πόλη: Προς την
Αειφορία και την Ανθεκτικότητα
(Σβέχατ, 14-16 Μαΐου 2012)
Το 17ο διεθνές συνέδριο για τον αστικό σχεδιασμό
και την περιφερειακή ανάπτυξη στην κοινωνία της
πληροφορίας θα εξετάσει τρόπους με τους οποί-

το ζήτημα της αστικοποίησης σε γοργά
αναπτυσσόμενες οικονομίες σε Ασία, Μέση
Ανατολή και Λατινική Αμερική.
Πληροφορίες:
http://www.newcitiessummit2012.org/

Σχεδιασμός και Γήρανση
(Πόρτο, 18 Μαΐου 2012)
Απόλυτα εναρμονισμένο με τους στόχους του
Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και τη
ους η ανάμιξη εκείνων των στοιχείων που
συνιστούν τις σύγχρονες πόλεις μπορεί να
οδηγήσει σε απαντήσεις στις προκλήσεις που
θέτουν η οικονομική κρίση και οι δημογραφικές
αλλαγές.
Πληροφορίες:
http://www.corp.at/
Διαγενεακή Αλληλεγγύη, το πορτογαλικό

Σύνοδος Νέων Πόλεων

ερευνητικό κέντρο για το έδαφος, τις μεταφορές

(Παρίσι, 14-16 Μαΐου 2012)

και το περιβάλλον διοργανώνει συνέδριο με θέμα

Το Ίδρυμα των Νέων Πόλεων, ένας ελβετικός μη
κερδοσκοπικός οργανισμός, διοργανώνει το
πρώτο συνέδριό του, το οποίο θα υπογραμμίσει

τη σημασία του σχεδιασμού για την τρίτη ηλικία.
Πληροφορίες:
http://citta-conference.fe.up.pt/

Υγιείς Περιεκτικές Κοινότητες
(Πόρτλαντ, 20-24 Μαΐου 2012)
Το 49ο ετήσιο συνέδριο του διεθνούς κινήματος
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να γίνουν οι πόλεις βιώσιμες επικεντρώνει το

πάρκων και την ηγεσία που διοργανώνεται από

θεματικό ενδιαφέρον του στη φυσική και

το αυστραλιανό Υπουργείο Περιβάλλοντος και

κοινωνική ευημερία των κατοίκων των

Φυσικών Πόρων επιδιώκει να καταστήσει τα

σύγχρονων πόλεων.

μέλη των τοπικών κοινωνιών συμμέτοχους στη
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Πληροφορίες:
http://www.livablecities.org/conferences/49th-

Πληροφορίες:

conference-portland

http://parks.asnevents.com.au/

2ο Ετήσιο Φόρουμ για τη Διαχείριση

Ενεργά Αποδοτικές Πόλεις-Περιφέρειες

Στερεών Αποβλήτων

(Κέιμπριτζ, 24-26 Μαΐου 2012)

(Άμστερνταμ, 22-24 Μαΐου 2012)
Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων αλλά και η παρουσίαση πρακτικών

Το τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του
Κέιμπριτζ διοργανώνει το 2ο ετήσιο συμπόσιο
για την εφαρμογή μοντέλων αστικής προσομοίωσης με σκοπό να διερευνήσεις την πολύπλοκη

δήμων στον τομέα της διαχείρισης των
απορριμμάτων αποτελούν μερικές από τις
θεματικές ενότητες του εν λόγω συνεδρίου.
Πληροφορίες:
http://energy.flemingeurope.com/solid-wastemanagement/

Πάρκα πέρα από Σύνορα
(Αδελαΐδα, 22-24 Μαΐου 2012)
Το 5ο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση των

δυναμική των αλλαγών που επέρχονται στις
πόλεις-περιφέρειες.
Πληροφορίες:
http://www.crassh.cam.ac.uk/events/1713/
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Ευρωπαϊκά Θέματα
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νωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής),

Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο:
Το προγραμματικό εργαλείο για τα
διαρθρωτικά ταμεία
Μετά τις προτάσεις της πολιτικής συνοχής της
6ης Οκτωβρίου 2011 και για να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη να προετοιμαστούν για την επόμενη
προγραμματική περίοδο, η Επιτροπή παρουσίασε στις 14 Μαρτίου 2012 το «Κοινό Στρατηγικό
Πλαίσιο» (ΚΣΠ).
Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο έχει ως στόχο να

ενισχύοντας την ολοκλήρωση των πολιτικών της
Ε.Ε. και εξασφαλίζοντας καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο θα εγκριθεί στην
τελική του μορφή μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη
δέσμη νομοθετικών μέτρων που προτάθηκαν στις 6
Οκτωβρίου 2011 και αφορούν τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
Πληροφορίες:

συμβάλει στον καθορισμό στρατηγικής κατεύθυν-

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/in

σης για την επόμενη δημοσιονομική προγραμμα-

dex_en.cfm

τική περίοδο 2014-2020 στα Κράτη Μέλη και τις

Βραβεία Europa Nostra 2012

περιφέρειές τους. Αυτό θα επιτρέψει έναν πολύ
καλύτερο συνδυασμό των διαφόρων ταμείων που θα

Οι νικητές του βραβείου πολιτιστικής

μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των επενδύσεων

κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Europa

της Ε.Ε. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές θα

Nostra για το 2012 ανακοινώθηκαν στις 21

χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο ως βάση για

Μαρτίου τ.ε. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και

να διαμορφώσουν το προσχέδιο των δικών τους

την Europa Nostra.

«συμβάσεων εταιρικής σχέσης» με την Επιτροπή,
δεσμευόμενοι να επιτύχουν τους στόχους ανάπτυξης και θέσεων εργασίας της Ευρώπης για το
2020.
Το Πλαίσιο αυτό αντικαθιστά τις υφιστάμενες
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την
πολιτική συνοχής, την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και για την αλιευτική και θαλάσσια πολιτική και παρέχει μια μοναδική βάση καθοδήγησης
για τα πέντε μελλοντικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό ΚοιΑπό τα 28 σχέδια που βραβεύτηκαν, τα έξι θα
χαρακτηρισθούν ως τα σημαντικότερα
επιτεύγματα πολιτιστικής κληρονομιάς του
2012 (grand prix) και καθένας από τους έξι
νικητές θα λάβει 10. 000 ευρώ. Τα βραβεία
χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες- συντήρηση,
έρευνα, ειδικές υπηρεσίες και εκπαίδευση,
κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Για κάθε
κατηγορία υπάρχει ειδική κριτική επιτροπή που
αποτελείται από ανεξάρτητους

16

Τεύχος 23

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5/2012

εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη.
Όλοι οι νικητές θα λάβουν αναμνηστική πλάκα ή
έπαθλο. Οι 28 νικητές του βραβείου πολιτιστικής
κληρονομιάς της ΕΕ Europa Nostra για το 2012,
επιλέχθηκαν μεταξύ 226 σχεδίων από 31 χώρες.
Στην κατηγορία "Συντήρηση", βραβεύτηκαν,
μεταξύ άλλων, από ελληνικής πλευράς, το σχέδιο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
της Αθήνας για το "Κτίριο Αβέρωφ", οι "Ανεμό-

μυλοι της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου"
στην Πάτμο και η "Αρχαία Ακρόπολη Αγίου
Ανδρέα" στη Σίφνο. Επιπλέον, στην κατηγορία
"Ειδικές υπηρεσίες", βραβεύτηκε το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
Τα βραβεία θα απονεμηθούν την 1η Ιουνίου κατά
τη διάρκεια τελετής στο Μοναστήρι Jerónimos
της Λισαβόνας.
Πληροφορίες:
http://www.europanostra.org/news/213/

Η πρόταση 6 πόλεων της Δανίας για την
ανεργία των νέων

φθάνει στο 14,3%. Οι βασικές προτάσεις των εν
λόγω τοπικών αρχών μπορούν να συνοψιστούν
στα εξής:


Μεταρρύθμιση του συστήματος της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του δικτύου Πό-



λεις για Ενεργό Ένταξη του μεγαλύτερου δικτύου
ευρωπαϊκών πόλεων EUROCITIES, το Ρότερνταμ

Παροχή ευκαιριών σε νέους χωρίς
προσόντα.



Υποστήριξη αποφοίτων πανεπιστημια-

μαζί με άλλες πέντε μεγάλες πόλεις της Δανίας

κών ιδρυμάτων ώστε σε πολύ σύντομο

(Άαλμποργκ, Άαρχους, Οντένσε, Έσμπεργκ και

διάστημα να ενταχθούν στο εργατικό

Ράντερς) συνέταξαν ένα κείμενο προτάσεων, ένα

δυναμικό της χώρας.

χάρτη για την αντιμετώπιση της ανεργίας των
νέων. Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η

Πληροφορίες:

ανεργία στη Δανία ανέρχεται στο 7,6% (2010),

http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/toward
s%20the%20future_final.pdf

ενώ για τις ηλικίες 15-24 ετών το ποσοστό
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Οι Τοπικές Αρχές βασική συνιστώσα για

Έναρξη Ισχύος του Κανονισμού για την

την αντιμετώπιση της οικονομικής

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

κρίσης
Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το
Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και

Τέθηκε από 1 Απριλίου τ.ε. σε ισχύ η εφαρμογή
του Κανονισμού αριθ.211/2011 για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Περιφερειών (CEMR) δημοσίευσε πρόσφατα (21
Μαρτίου τ.ε.) έναν οδηγό με τίτλο Οι Τοπικές

Αρχές σε Κρίσιμες Εποχές: Πολιτικές για την
Κρίση, την Ανάκαμψη και για ένα Βιώσιμο
Μέλλον. Ουσιαστικά το εν λόγω έργο συνοψίζει

Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί
μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για να προτείνει νομοθεσία σε τομείς όπου η ΕΕ
έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί. Μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να υποστηρίζεται από
τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ
που θα προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα
27 κράτη μέλη. Σε καθένα από τα 7 κράτη μέλη
απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων. Μια πρωτοβουλία πολιτών είναι δυνατή
σε οποιονδήποτε τομέα όπου η Επιτροπή έχει
τις αποφάσεις της 17ης Υπουργικής Συνόδου του
ΣτΕ που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο τον
περασμένο Νοέμβριο. Από την αρχή της κρίσης,
το CEMR συνεχώς υποστηρίζει ότι η παρούσα
κατάσταση αποτελεί μια ευκαιρία για την
Ευρώπη να προσδιορίσει ένα νέο παραγωγικό
μοντέλο, βασισμένο στην ενδογενή ανάπτυξη
των περιφερειών της. Εκτός από την ανάλυση
των επιμέρους διαστάσεων της κρίσης, το
κείμενο αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο των
τοπικών και περιφερειακών αρχών για την

την εξουσία να προτείνει νομοθεσία, π.χ.
περιβάλλον, γεωργία, μεταφορές και δημόσια
υγεία. Για να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία
πολιτών, οι πολίτες πρέπει να συγκροτήσουν
μια "επιτροπή πολιτών" αποτελούμενη από
τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε
τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη. Τα μέλη
της επιτροπής πολιτών πρέπει να είναι πολίτες
της ΕΕ σε ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα
ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου

ανάκαμψη των οικονομιών.

το όριο ηλικίας είναι 16 ετών).

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_cr
itical_times.EN.pdf

http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/basic-facts
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για το ΕΤΠΑ) για τη χρηματοδότηση και-

1ο Φόρουμ για τα Αστικά Κέντρα:

νοτόμων δράσεων στις αστικές περιοχές.

Οι Πόλεις στο επίκεντρο της

Οι καινοτόμες αστικές δράσεις θα είναι

αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ

αστικά πιλοτικά προγράμματα, σχέδια
επίδειξης και συναφείς μελέτες ευρω-

Στο πρώτο Αστικό Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16 Φεβρουαρίου τ.ε., οι
προσκεκλημένοι δήμαρχοι και εκπρόσωποι των
πόλεων και των οργάνων της Ε.Ε. εξέτασαν τον
τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο
μιας δυναμικότερης προσέγγισης για την
ανάπτυξη των αστικών περιοχών. Πιο
συγκεκριμένα, στη μελλοντική πολιτική 20142020 για την αστική ανάπτυξη προτείνεται:


Χρηματοδότηση αποκλειστικά για την
ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη:
Τουλάχιστον 5% των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
σε κάθε κράτος μέλος θα επενδύεται σε

5/2012

παϊκού ενδιαφέροντος.


Πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης: Με βάση
καταλόγους πόλεων που έχουν προταθεί
από τα κράτη μέλη, θα δημιουργηθεί μια
πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση του
απευθείας διαλόγου μεταξύ των ίδιων
των πόλεων και μεταξύ των πόλεων και
της Επιτροπής.

Τα βασικότερα παραδείγματα βασικών έργων
που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του φόρουμ
αφορούσαν τις εξής δράσεις:
(α) Αναζωογόνηση μιας παραμελημένης συνοικίας της Βουδαπέστης στο διαμέρισμα
Józsefváros

συντονισμένες δράσεις που θα δημιουργούν μακροπρόθεσμη, ενεργειακά αποδοτική και καινοτόμο αστική ανάπτυξη.


Ενιαία επενδυτική στρατηγική: Τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να στηρίζουν
στρατηγικές που απαντούν ταυτόχρονα
στις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές.



Καινοτόμες αστικές δράσεις: Η Επιτροπή
προτείνει τη χορήγηση ενός μέρους του
προϋπολογισμού (το 0,2% των κονδυλίων

Το πρόγραμμα «Συνοικία Magdolna IΙ» σηματοδοτεί το δεύτερο στάδιο ενός ολοκληρωμένου
κοινωνικού προγράμματος αστικής ανάπλασης
με τη στήριξη της ΕΕ και στόχο την αναγέννηση
της συνοικίας Magdolna στη Βουδαπέστη.
(β) Αναμόρφωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Καμπανία
Περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα ζουν στο κέντρο
και στα περίχωρα της Νάπολης, με αποτέλεσμα
οι συχνές, βολικές και άνετες σιδηροδρομικές
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λούσαν μνημεία της ιστορίας των περιοχών
τους.
μεταφορές να αποτελούν πλέον προτεραιότητα
στην Καμπανία. Το έργο «περιφερειακό σύστημα
μετρό» απαντά σ’ αυτήν την προτεραιότητα,

(ε) Πράσινες αστικές κατοικίες στην περιοχή
της Βαλτικής Θάλασσας – Γερμανία, Βαλτικές
Χώρες, Πολωνία και Λευκορωσία

ενσωματώνοντας τη βιώσιμη κινητικότητα και
φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.
(γ) Η ολλανδική επαρχία Gelderland μειώνει τα
αυξανόμενα επίπεδα αστικού θορύβου
Μια ολλανδική επαρχία μειώνει τα επίπεδα
θορύβου από την κίνηση στους δρόμους και, μ’

Οι κατοικίες είναι ένας από τους μεγαλύτερους
καταναλωτές ενέργειας και μία από τις
σημαντικότερες πηγές εκπομπών CO2. Με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και καθώς οι
ενεργειακές πηγές προσπαθούν με δυσκολία να
ικανοποιήσουν τη ζήτηση, το πρόγραμμα
αυτόν τον τρόπο, περιορίζει τις σοβαρές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και βελτιώνει
τις συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους της
περιοχής.
(δ) Αναβίωση γειτονιών – το πρόγραμμα REVIT
για την αναζωογόνηση βιομηχανικών περιοχών
της Γερμανίας, της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών
και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Χάρη στο πρόγραμμα REVIT, έξι ευρωπαϊκές πόλεις αντάλλαξαν εμπειρίες σχετικά με την αναζωογόνηση βιομηχανικών χώρων που αποτε-

Urb.Energy που εγκαινιάστηκε πρόσφατα
αποβλέπει στην ενθάρρυνση της μεγαλύτερης
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέροντας καινοτόμα χρηματοδοτικά προγράμματα για σχετικές δραστηριότητες και εισάγοντας πέντε στρατηγικές για ολοκληρωμένη
αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων
κατευθυντήριων γραμμών και εγχειριδίων.
Πληροφορίες:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/12/133&format=HTML&aged=0&langua
ge=EL&guiLanguage=fr
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O Ευρωπαϊκός Ιστός του 21ου Αιώνα
Η 5η Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και
των Δήμων της Ευρώπης, με τίτλο "Ο ευρωπαϊκός αστικός ιστός του 21ου αιώνα", διοργανώθηκε από την ΕτΠ σε συνεργασία με την πόλη
της Κοπεγχάγης και την Περιφέρεια-Πρωτευούσης της Δανίας στις 22-23 Μαρτίου τ.ε.

5/2012

Κατά την καταληκτήρια συνεδρίαση της Διάσκεψης, η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) κα Mercedes Bresso υπογράμμισε το
κεντρικό μήνυμα της Διάσκεψης: "Το μέλλον της
Ευρώπης εξαρτάται από τις πόλεις μας. Στο
πλαίσιο της αλλαγής του κλίματος και της
υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων, οι
πόλεις μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του
αγώνα για αειφόρο ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή
πρέπει να επιτευχθεί μέσω πολιτικών στους
τομείς της στέγασης, της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου και της κατανάλωσης
νερού, της καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων, και των καθαρότερων μέσων μαζικής
μεταφοράς. Δεδομένου ότι οι πόλεις διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημοκρατική

Παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Πρωθυπουργού της Δανίας, οι
300 δήμαρχοι και οι πρόεδροι περιφερειών από
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν τη "Διακήρυξη της Κοπεγχάγης" με την οποία δεσμεύονται

διαδικασία, έχουν ζωτική σημασία για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των
πολιτών της. Από αυτή την άποψη, είναι το
"κλειδί" για μια πραγματική ευρωπαϊκή "αναγέννηση".

να καταστήσουν τις πόλεις πιο πράσινες, πιο
ανταγωνιστικές από οικονομική άποψη και με
μεγαλύτερες ικανότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η Διακήρυξη εκφράζει την πολιτική
βούληση των πόλεων και των περιφερειών της
Ευρώπης να δώσουν κεντρική σημασία στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη κατά τη Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη "Ρίο+20" που θα πραγματοποιηθεί στις 20 - 22 Ιουνίου. Οι πόλεις και οι
περιφέρειες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να
μοιραστεί σε παγκόσμιο επίπεδο βέλτιστες
πρακτικές όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων και
οι Πράσινες Πρωτεύουσες της Ευρώπης.
Στη "Διακήρυξη της Κοπεγχάγης" καθορίζονται
σαφείς στόχοι για τις πόλεις της Ευρώπης:
προσπάθειες για την επίτευξη "ουδετερότητας
σε σχέση με το κλίμα", κοινωνική ένταξη, αύξηση
των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο,

Στη σύνοδο κορυφής συμμετείχαν επίσης και
κορυφαίοι αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και ερευνητές στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, με
στόχο να εξασφαλιστεί ότι η βιώσιμη αστική
ανάπτυξη θα προβληθεί καλύτερα στην
ευρωπαϊκή και παγκόσμια ατζέντα.

βελτίωση της εκπαίδευσης και της υγείας,

Πληροφορίες:

υλικές υποδομές και νέες τεχνολογίες, όπως και

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref

για την καλύτερη ένταξη των πόλεων στο

erence=COR/12/20&format=HTML&aged=0&langu

περιβάλλον τους.

age=EN&guiLanguage=en
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Διεθνή Θέματα
6η Λατινο-Αμερικανική Σύνοδος των
Πόλεων και Τοπικών Αρχών
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Οι ‘Αστικές Ασθένειες’
των Κινεζικών Πόλεων
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών, οι μεγάλες πόλεις της
αναδυόμενης παγκόσμιας υπερδύναμης βρίσκονται

Περισσότεροι από 1.500 συμμετέχοντες από
23 χώρες της Λατινικής Αμερικής, και όχι
μόνον, έλαβαν μέρος στην 6η Λατινο-Αμερικανική Σύνοδο των Πόλεων που πραγματοποι-

ήθηκε στις 21-23 Μαρτίου τ.ε. στο Σαντιάγκο
της Χιλής. Στη διάρκεια των εργασιών της
Συνόδου τονίστηκε η σημαντική συνεισφορά
του αυτοδιοικητικού κινήματος στην εμπέδωση
των δημοκρατικών θεσμών στις χώρες της
Λατινικής Αμερικής. Η πλειονότητα των
συνέδρων είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει
εμπειρίες και πρακτικές από διαδικασίες
αποκέντρωσης, ενώ συζητήθηκαν επίσης τα
εξής θέματα: ο ρόλος των τοπικών αρχών σε
έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο˙ δικαιώματα
και συμμετοχή των γυναικών στην

ενώπιον του κινδύνου μεγάλων ελλείψεων σε
πόρους και υποδομές που συνοψίζονται στον όρο
«αστικές ασθένειες». Αυτές αντανακλούν την
ανισορροπία ανάμεσα στην πληθυσμιακή πύκνωση
των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα πόλεων όπως το
Πεκίνο και η Σαγκάη, και την επάρκεια των πόρων
τους. Η αυξανόμενη αστικοποίηση τα τελευταία
χρόνια έχει μεταλλάξει την πληθυσμιακή δομή της
παραδοσιακά αγροτικής χώρας. Οι κάτοικοι των
πόλεων έχουν πλέον ξεπεράσει αριθμητικά τον
αγροτικό πληθυσμό αφού συνιστούν το 51.27%

τοπική αυτοδιοίκηση˙ περιβαλλοντική
διαχείριση˙ τοπική οικονομική ανάπτυξη˙
πρόληψη φυσικών καταστροφών˙ δημοτικό
ενωσιακό κίνημα˙ αποκέντρωση και τοπική
αυτοδιοίκηση.
Πληροφορίες:
http://www.citieslocalgovernments.org/upload/docs/climate_chan
ge/DECLARACION_FINAL_SNTESIS_VI_CUMBRE_CH
ILE.....pdf

(690.79 εκατ.) του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Αυτό αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για έναν
αστικό σχεδιασμό που θα προβλέπει πολιτικές
βιώσιμες στους τομείς των μεταφορών και του
περιβάλλοντος.
Πληροφορίες:
http://www.chinabookshop.net/annual-reportchina’s-balanced-urban-rural-development（2012）-p13337.html?osCsid=mbj9rlanbv3baqc16ambrfm625
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Διαβουλεύσεις
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Η παρούσα διαβούλευση προσφέρει στα κράτη
μέλη, σε άλλους οργανισμούς και στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να εκφράσουν τις
απόψεις τους σχετικά με τα ποικίλα ζητήματα
που τίθενται. Η Επιτροπή θα αναλύσει επιμελώς
τα αποτελέσματα της διαβούλευσης πριν αποφασίσει σε ποιο βαθμό επιβάλλονται τροποποιήσεις στους ισχύοντες κανόνες και, αν το κρίνει
αναγκαίο, θα παρουσιάσει πρόταση για την
αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών στον
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Στο παρόν
στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη θέση
όσον αφορά ενδεχόμενη τροποποίηση των
υφιστάμενων κατευθυντηρίων γραμμών.
Τα κράτη μέλη και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη
καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο.
Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε όλες
τις επίσημες γλώσσες. Λόγω των ενδεχόμενων
καθυστερήσεων στη μετάφραση των παρατηρή-

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές
για το μέλλον των θαλάσσιων
μεταφορών

σεων που υποβάλλονται σε ορισμένες γλώσσες,
η μετάφραση των απαντήσεων στα αγγλικά,
γαλλικά ή γερμανικά θα επιτρέψει στην
Επιτροπή να προχωρήσει ταχύτερα στην
επεξεργασία τους.

Το 2004, η Επιτροπή εξέδωσε τις τελευταίες
κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων
μεταφορών (στο εξής «κατευθυντήριες γραμμές
για τις θαλάσσιες μεταφορές»). Στο κείμενο
διευκρινίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα
επανεξεταστούν εντός επτά ετών από την

Ορισμένες ερωτήσεις απευθύνονται συγκεκρι-

ημερομηνία εφαρμογής τους.

μένα σε δημόσιες αρχές ή σε ορισμένους ενδια-

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να

φερομένους και, ως εκ τούτου, οι ερωτώμενοι

καλέσει τα κράτη μέλη, άλλα όργανα και τα
ενδιαφερόμενα μέρη να παράσχουν πληροφορίες
σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο,
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των
κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες
μεταφορές και τα αποτελέσματά τους, καθώς

δεν οφείλουν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Ευπρόσδεκτη θα είναι κάθε υποβαλλόμενη
παρατήρηση και πληροφορία πέραν των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ιδίως άλλα έγγραφα, εκθέσεις, μελέτες, πηγές δεδομένων κ.λπ.
που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

και τυχόν σχόλια και προτάσεις σχετικά με τις
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων

Προθεσμία: 14 Μαΐου 2012

μεταφορών.

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/20
12_maritime_transport/index_en.html
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Important Developments in the EU Internal Market:

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Institutional Capacity

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Τόπος: Μάαστριχτ

Free Movements of Goods in Services and
Ημερομηνία: 14-15 Μαΐου 2012
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4875

Regions and Cities after Lisbon: New Challenges
Implementing EU Law
Ημερομηνία: 14-15 Μαΐου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4982

Public Sector Budget Review and Service Reform in a
cold economic climate
How to Develop a Convincing Project Strategy for
EU-Funding: Dos and Donts for Local and Regional

Ημερομηνία: 16-17 Μαΐου 2012
Τόπος: Δουβλίνο
Πληροφορίες:

Actors

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4919

Ημερομηνία:7-9 Μαΐου 2012

Writing for the Internet: New Approaches to

Τόπος: Βαρκελώνη

Producing Concise and Compelling Texts

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: 21-22 Μαΐου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4969

Managing the Project Pipeline for EU Structural

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5048

Funds Programmes
Ημερομηνία: 9-11 Μαΐου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4922

Internal and External Audit of the EU Funded
Programmes and Projects
Ημερομηνία: 9-11 Μαΐου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:

Budgetary Decision-Making After Lisbon: Actors,
Procedures and Dynamics
Ημερομηνία: 24-25 Μαΐου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4837

Embracing the Future of Communication: Putting
Social Media to use in Public Administration
Ημερομηνία: 24-25 Μαΐου 2012

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4985

Τόπος: Μάαστριχτ

How to Set Up and Implement a Successful

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4937

Twinning Project in EU Candidate, Potential
Candidate and Neighbourhood Countries
Ημερομηνία: 10-11 Μαΐου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4942

Πληροφορίες:

Managing in Crisis: Public Sector Reform and the Path
to Recovery
Ημερομηνία: 31 Μαΐου-1 Ιουνίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4987
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

Χωρική Διακυβέρνηση. Θεωρία,

Αυτοδιοίκησης

Ελλάδας

5/2012

Ευρωπαϊκή Εμπειρία και η Περίπτωση της

Cities and Global Governance
New Sites for International Relations

Σελ.352
Λ.Κ. Βασενχόβεν, Κ. Σαπουντζάκη, Ευ.
Σελ.244
M. Amen, N.J.Toly, P. L. McCartney, K.Segbers (επιμ.)
Εκδ. Ashgate
Πλούσιο από βέλτιστες πρακτικές και
παραδείγματα, το εν λόγω έργο αρκετά πειστικά
υποστηρίζει ότι πλέον οι πόλεις διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Οι
επιμελητές του τόμου καινοτομούν στο χώρο της
θεωρίας των διεθνών σχέσεων με περιπτώσεις
πόλεων που πιστοποιούν την ανάγκη θεωρητικής
εμβάθυνσης του ρόλου του υποεθνικού επιπέδου
στις παγκόσμιες υποθέσεις. Κάθεμιά από τις
οκτώ εξεταζόμενες περιπτώσεις αναδεικνύει την
αλληλόδραση μεταξύ του τοπικού και του
παγκόσμιου μέσα από τρεις θεματικές: τον
αντίκτυπο των πόλεων και περιφερειών στην
εξωτερική πολιτική του εθνικού κράτους˙ τις
διάφορες διαστάσεις του ρόλου των πόλεων στην
παγκόσμια πολιτική για το περιβάλλον˙ και τις
πολλαπλές μεθόδους μέτρησης του ειδικού βάρους
των παγκόσμιων πόλεων.

Ασπρογέρακας, Ηλ. Γιαννίρης, Θ. Παγώνης
Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ
Αντικείμενο του βιβλίου είναι η θεωρία και η ως
τώρα εμπειρία της χωρικής διακυβέρνησης στην
Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Αποτέλεσμα
μακρόχρονης ερευνητικής προσπάθειας, το εν
λόγω έργο αναζητεί μια κεντρική θέση στην
περιορισμένη σχετική ελληνική βιβλιογραφία, στα
πεδία της χωροταξίας και πολεοδομίας, της
αστικής και περιφερειακής γεωγραφίας, της
δημόσιας διοίκησης και άλλων κοινωνικών
επιστημών. Οι συγγραφείς επιχειρούν να
απαντήσουν σε ερωτήματα όπως κατά πόσο
έχουν διεισδύσει οι αρχές της διακυβέρνησης
(άνοιγμα προς την κοινωνία, εξωστρέφεια,
συμμετοχή, διαβούλευση, οριζόντια και κάθετη
συνεργασία, αποδοτικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία και συνεκτικότητα πολιτικής) στην πρακτική
της διοίκησης, αν συνδέονται οι αλλαγές με μια
φθίνουσα πορεία του κεντρικού κράτους, η έρευνα
για τις καινοτομικές εμπειρίες που υιοθετήθηκαν
σε ευρωπαϊκές χώρες κ.α.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»
Tο 2012 αποτελεί το έκτο έτος υλοποίησης των
επιμέρους δράσεων του Προγράμματος, του οποίου το
Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το εθνικό σημείο
επαφής. Οι ετήσιες προτεραιότητες του προγράμματος για το 2012 εστιάζονται σε δύο βασικούς
άξονες:


προώθηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας του
πολίτη και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ,
των αξιών της και των συνεπειών της για την
καθημερινότητα των πολιτών˙

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος



ευαισθητοποίηση και άμεση εμπλοκή των
πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα
(Στρατηγική ΕΕ2020, οικονομική διακυβέρνηση,





Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη

ρόλος των νέων στην αγορά εργασίας, κλιμα-

για τους Πολίτες, 2007-2013’

τική αλλαγή, αειφόρος ενέργεια, μεταφορές,

Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τη
Νεολαία



Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις
Έξυπνες Πόλεις



Παγκόσμιο Συνέδριο για τις
Πόλεις-Λιμάνια



Καινοτόμες Περιφερειακές
Στρατηγικές



Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων



Διαβούλευση για το 7ο Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Δράσης

καινοτομία, Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό
Γήρανση και τη Διαγενεακή Αλληλεγγύη (2012).
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Δράση 1 Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη
Στόχος της δράσης «Ενεργοί πολίτες για την
Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτομα από
τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να
συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες,
απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα
από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον.
Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις ανταλλαγές και
τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από
διαφορετικές χώρες μέσω των αδελφοποιήσεων
πόλεων (μέτρο 1) και των σχεδίων πολιτών και
των μέτρων υποστήριξης (μέτρο 2).
Συναντήσεις Πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων
(Μέτρο 1.1)
Οι συναντήσεις πολιτών αφορούν στην άμεση
συμμετοχή των πολιτών αδελφοποιημένων
πόλεων ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο της
προετοιμασίας της επισημοποίησης της
σχέσης τους. Οι εκδηλώσεις που οργανώνονται
στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν
θεματικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις
προτεραιότητες του Προγράμματος.
Η µέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι 21
ηµέρες, ενώ η επιδότηση που µπορεί να δοθεί ανά
σχέδιο είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ.

Σχέδια Πολιτών (Δράση 1 - Μέτρο 2.1)
Στόχος του μέτρου «Σχέδια των πολιτών» είναι η
διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων
για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των
πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την παρότρυνση
του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στο πλαίσιο
του παρόντος μέτρου θα υποστηριχθούν διάφορα
σχέδια διεθνικής και διατομεακής διάστασης, στα
οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες. Δίνεται
προτεραιότητα σε σχέδια που στοχεύουν στην
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.
Οι στόχοι του εν λόγω μέτρου μπορούν να
επιτευχθούν μέσω της σύστασης επιτροπών
πολιτών οι οποίες είναι ικανές να διατυπώσουν
συστάσεις και μπορούν να ενσωματωθούν στη
διαδικασία χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της
υλοποίησης του σχεδίου πρέπει να ενθαρρύνεται
μια γνήσια προσέγγιση από τη βάση προς την
κορυφή. Οι συστάσεις των πολιτών που απορρέουν
από τις διαδικασίες αυτές αποτελούν πολύτιμη
συνεισφορά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή
είναι διαφορετικές και προστίθενται στα είδη των
συνεισφορών που λαμβάνει η Επιτροπή μέσω των
συμβατικών διαύλων διαβούλευσης.
Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι είτε
τοπικές αρχές είτε οργανώσεις της κοινωνίας
πολιτών. Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις/θεσμικά όργανα από τουλάχιστον 5 συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να
είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να
αφορά τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες.

2
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στοχεύουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση όλων
των δράσεων του προγράμματος, συμβάλλοντας με
τον τρόπο αυτό στην εύρυθμη εφαρμογή του προγράμματος και διασφαλίζοντας ευρεία διεθνική
κάλυψη προς όφελος των δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος μέσω των ακόλουθων
τύπων δραστηριοτήτων:


μαθήματα κατάρτισης, τα οποία επιτρέπουν
στους δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» να
αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές

Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το

τους όσον αφορά τη διαχείριση σχεδίων

κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη
επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά
σχέδιο:


καλής ποιότητας,


το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» ή
το συγκεκριμένο μέτρο του και στοχεύουν

Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα

στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων

σχέδιο: 100.000 ευρώ.


πρακτικών μεταξύ των υφιστάμενων και των

Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα

δυνητικών ενδιαφερομένων του

σχέδιο: 250.000 ευρώ.
Η επιδότηση δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το
60% των επιλέξιμων δαπανών της σχετικής
δράσης. Επομένως, τουλάχιστον 40% των
συνολικών εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών
πρέπει να προέρχεται από πηγές εκτός του
προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ποσό που θα
χορηγηθεί δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση
το ποσό για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση. Σας
επισημαίνουμε ότι σε αυτό το μέτρο εφαρμόζεται
προχρηματοδότηση 50% της συνολικής
επιδότησης.
Μέτρα Υποστήριξης (Δράση 1- Μέτρο 2.2)
Σκοπός του μέτρου είναι η υποστήριξη
δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να έχουν ως
αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση μακροχρόνιων
εταιρικών σχέσεων και δικτύων που θα
προσεγγίσουν σημαντικό αριθμό διαφορετικών
ενδιαφερομένων που προωθούν την ενεργό
συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά,
συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ανταπόκριση
στους στόχους του προγράμματος και
μεγιστοποιώντας τον συνολικό αντίκτυπο και την
αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Τα
μέτρα υποστήριξης αναμένεται να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες που υλοποιούνται από
δομές όπως πλατφόρμες και δίκτυα που
στοχεύουν στην ανάπτυξη και

την ενίσχυση όλων
των δράσεων του προγράμματος, συμβάλλοντας
με τον τρόπο αυτό στην εύρυθμη εφαρμογή του

μαθήματα ενημέρωσης, τα οποία προωθούν

προγράμματος,


δημιουργία πλατφορμών, οι οποίες διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων και τη
δικτύωση μεταξύ υφιστάμενων και
δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι είτε
δημόσιες αρχές είτε μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
με νομική προσωπικότητα. Εν προκειμένω, στο εν
λόγω μέτρο προκρίνονται κυρίως ομοσπονδίες/
ενώσεις τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με ειδικές
γνώσεις/πείρα σε θέματα συμμετοχής στα κοινά. Το
δε σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις από
τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων
τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ.
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Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το
κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη
επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά
σχέδιο:


Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα
σχέδιο: 30.000 ευρώ.



Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα
σχέδιο: 100.000 ευρώ.

Η επιδότηση δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το
80% των επιλέξιμων δαπανών της σχετικής
δράσης. Επομένως, τουλάχιστον 20% των συνολικών εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών πρέπει
να προέρχεται από πηγές εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ποσό που θα χορηγηθεί δεν θα
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό για το
οποίο υποβλήθηκε αίτηση. Και σε αυτό το μέτρο
εφαρμόζεται προχρηματοδότηση 50% της
συνολικής επιδότησης.
Δράση 4 Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε θεμελιώδεις
αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και ο
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την
πλήρη εκτίμηση της σημασίας τους, είναι
σημαντικό να διατηρηθεί η μνήμη των
παραβιάσεων των αρχών αυτών από τον ναζισμό
και τον σταλινισμό στην Ευρώπη.
Διαφυλάσσοντας τη μνήμη των θυμάτων,
διατηρώντας τους τόπους και τα αρχεία που
συνδέονται με εκτοπίσεις, οι Ευρωπαίοι θα
διατηρήσουν τη μνήμη του παρελθόντος,
συμπεριλαμβανομένων των σκοτεινών πλευρών
του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
πραγματοποιηθεί αυτό τώρα, καθώς οι μάρτυρες
των γεγονότων αυτών σταδιακά χάνονται.

Ο αιτών πρέπει να είναι:


ΜΚΟ



Ενώσεις επιζώντων.



Νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τη
μνήμη.



Μουσεία.



Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές.



Ομοσπονδίες γενικού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος.

Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις από μία (1)
επιλέξιμη χώρα του προγράμματος. Οι προτάσεις
σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που
σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση
που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο:


Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα
σχέδιο: 10.000 ευρώ.



Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο:
55.000 ευρώ.

Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών
Εθνικό σημείο επαφής: Αντώνης Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Φαξ: 210 3744713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Regions/
EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCooper
ations/
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2. Νεολαία Εν Δράσει
Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» για την
περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και
ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του
προγράμματος «Νεολαία» της περιόδου 2000-06
και του προγράμματος 2004-06 για την
προώθηση των οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Με
σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων στην
κοινωνία ως πολιτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί
στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην
Ευρώπη. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης να
συμβάλει στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση
με την ευρεία έννοια και να καταστήσει δυνατή
την ανάπτυξη της αίσθησης της αμοιβαίας
αλληλεγγύης και κατανόησης των νέων. Το
πρόγραμμα με τον τρόπο αυτό αποτελεί επίσης τη
συνέχεια των στόχων της διαδικασίας της
Λισσαβόνας.
Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη

1.2. Πρωτοβουλίες Νέων
Είστε ομάδα (18-30 ετών) και θέλετε να

1.1. Ανταλλαγές νέων

υλοποιήσετε μαζί ένα σχέδιο τοπικής, εθνικής ή και

Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες

«Πρωτοβουλίες Νέων» σας δίνει τη δυνατότητα!

νέων και οργανώσεις νέων και δίνουν τη
δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες νέων,
ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή
να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας,
προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε κοινό
πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

ευρωπαϊκής εμβέλειας; Το πρόγραμμα
Δικτυωθείτε με νέους ανά την Ευρώπη και
πραγματοποιήστε την ιδέα σας, αξιοποιώντας τα
αποτελέσματα που θα προκύψουν και
κοινοποιώντας τα στο ευρύ κοινό.
1.3. Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους
Θέλετε να συμμετάσχετε στην ενίσχυση της
δημοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο; Η δράση
Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους σας δίνει αυτή τη
δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-30 ετών.
Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να προσφέρετε
εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του εξωτερικού
για διάστημα 2 ως 12 μηνών; Το Πρόγραμμα
«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» σας δίνει τη
δυνατότητα αυτή!
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Ένα σχέδιο στο πλαίσιο της Δράσης 5.1 αναπτύσσεται με στόχο την υλοποίηση μιας ή περισσοτέρων
εκ των κατωτέρω δραστηριοτήτων:


Εθνική Συνάντηση Νέων: πραγματοποιείται
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
στις χώρες του Προγράμματος με στόχο (α)
την παροχή ενός χώρου για συζήτηση, διαβούλευση, ενεργό συμμετοχή και πληροφόρηση σχετικά με θέματα που συνδέονται με
το Διαρθρωμένο Διάλογο ή τις πολιτικές και
τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή (β) την
προετοιμασία για την επίσημη διάσκεψη για
τη νεολαία που διοργανώνεται από το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή (γ) την οργάνωση δρασ-

Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο

τηριοτήτων που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας, ή (δ) την ενίσχυση

3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους

του διατομεακού διαλόγου και της συνεργασίας ανάμεσα στους τομείς της τυπικής

Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλει στη

και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Μια Εθνική

συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της

Συνάντηση Νέων μπορεί επίσης να αποτε-

διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντας

λείται από μια σειρά ή ένα συνδυασμό των

το διαπολιτισμικό διάλογο, την αμοιβαία
κατανόηση και ανοχή μεταξύ των νέων, μέσα από
τις ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης
και δικτύωσης.
Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία
4.3. Κατάρτιση και Δικτύωση
Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας,
μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή
εμπειριών & καλών πρακτικών και τους ωθεί στην
ευρωπαϊκή σύμπραξη προς όφελος των νέων.
Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της
Νεολαίας
5.1. Συναντήσεις νέων
Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την

ανωτέρω δραστηριοτήτων.


Διακρατικό Σεμινάριο Νεολαίας:
συγκέντρωση νέων και υπευθύνων χάραξης
πολιτικής με στόχο τη συζήτηση, την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών ή/και την
έγκριση συστάσεων σχετικά με θέματα που
εστιάζονται στις προτεραιότητες και στους
στόχους του διαρθρωμένoυ διαλόγου και του
ανανεωμένου πλαισίου πολιτικής στον τομέα
της νεολαίας.

Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2012
Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Συντονίστρια Προγράμματος:
Αναστασία Φιλίνη,
τηλ. 210 2599360, 210 2599363
E-mail: a.filini@neagenia.gr
Ιστοσελίδα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/
portal.asp? cpage=NODE&cnode=45

ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας,
ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου
διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη
πολιτικής και των νέων.
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Κομοτηνής:
«Επέκταση δραστηριοτήτων τοπικών
οικονομιών με τη χρήση καινοτόμων
κοινωνικοοικονομικών μεθόδων αστικής
ανάπτυξης σε μειονεκτικές περιοχές»
(Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία URBACT II)
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του
Δήμου Κομοτηνής και μελών της Τοπικής Ομάδας
Υποστήριξης στη διακρατική συνάντηση που
έλαβε χώρα στο Dun Laoghaire Rathdown της
Ιρλανδίας, στo πλαίσιo του έργου Fostering
diversification of local economies by using

πρόγραμμα. Εν προκειμένω, στο έργο SURE,
συμμετέχουν πέραν του Δήμου Κομοτηνής οι
πόλεις: Eger (Ουγγαρίας), Pori (Φινλανδίας), Dun
Laoghaire (Ιρλανδίας), Alcobaca (Πορτογαλίας),
Λάρνακα (Κύπρου), Ottignies Louvain la Neuve
(Βελγίου), Gheorgheni (Ρουμανίας) και ο φορέας
Business Innovation Center –Albacete (Ισπανίας).

innovative Socio-economic methods of Urban
REhabilitation in deprived urban areas/ SURE της
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Urbact II. Το εν λόγω
έργο αφορά στην προώθηση της επέκτασης
δραστηριοτήτων των τοπικών οικονομιών,
χρησιμοποιώντας καινοτόμες κοινωνικοοικονομικές μεθόδους αστικής ανάπτυξης σε
μειονεκτικές περιοχές και ο Δήμος Κομοτηνής
συμμετέχει ως εταίρος.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή
απόψεων για το σχεδιασμό των δράσεων και τη
χάραξη νέων πολιτικών για τις μειονεκτικές
περιοχές των Δήμων που συμμετέχουν στο

Πρόκειται για ένα θεματικό δίκτυο πόλεων, το
οποίο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη
δημιουργία στρατηγικών ανάπτυξης μέσα από
κοινωνικές και οικονομικές παρεμβάσεις σε
υποβαθμισμένες περιοχές που βρίσκονται κοντά
στο κέντρο της πόλης.
Πληροφορίες:
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Α.ΜακεδονίαςΘράκης
Τηλ: 2531352342
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2. Περιφέρεια Κρήτης: ‘Ευρωπαϊκό
Ενεργειακό Βραβείο σε Μεσογειακές
Περιοχές’- MEDEEA (Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREG IIC)

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «MEDEEA : Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού

Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (ΕΕΒ) είναι ένα

Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περι-

σύστημα Διαχείρισης και Πιστοποίησης για τις

οχές» υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης

Ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες πραγματοποιούν

και το Ενεργειακό της Κέντρο με τη συμμετοχή

προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής

και δραστηριοποίηση 10 Δήμων της Κρήτης.

τους αποδοτικότητας και την επέκταση της
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μη

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα περιοχές

αποδοτική χρησιμοποίηση της ενέργειας επιφέρει

από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την

απώλεια χρημάτων και διαθέσιμων φυσικών

Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και τη

πόρων ενώ συγχρόνως προκαλεί σοβαρή

Σλοβενία, με κοινό στόχο τη βελτίωση του

ρύπανση του περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό

τρόπου διαχείρισης της ενέργειας και τη

Ενεργειακό Βραβείο ενισχύει το μήνυμα προς

γνωστοποίηση και ευρεία εφαρμογή των

τους καταναλωτές ενέργειας ότι με μερικές

καλύτερων ευρωπαϊκών ενεργειακών

απλές αλλαγές στον τρόπο χρήσης της ενέργειας

πρακτικών που αφορούν στη βελτίωση της

και των φυσικών πόρων, μπορούν να επιτύχουν

ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικό

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και να

επίπεδο.

συμβάλουν σημαντικά για την επίτευξη μιας
βιώσιμης ανάπτυξης. Στις περισσότερες
Ευρωπαϊκές χώρες, η ενεργειακή νομοθεσία έχει
αναβαθμιστεί και σημαντικές γνώσεις για την
τεχνολογία έχουν γίνει διαθέσιμες. Παρόλ’ αυτά,
ακόμα υπάρχει έλλειψη συστηματικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των μέτρων.
Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο βοηθάει στον
υπερκερασμό των εμποδίων, με το σχήμα
πιστοποίησης, τα αποτελεσματικά εργαλεία
διαχείρισης και τα εκπαιδευτικά και
επικοινωνιακά μέτρα.

Σε πρόσφατη (23 Φεβρουαρίου τ.ε.) συνεδρίαση
των εταίρων στο Μάριμπορ της Σλοβενίας
αναλύθηκε η εξέλιξη της εφαρμογής του
προγράμματος από τις συμμετέχουσες χώρες,
δόθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες για τον τρόπο
εφαρμογής της κοινής μεθοδολογίας ενεργειακού ελέγχου και αποδοτικότητας, τονίστηκαν
τα πλεονεκτήματα εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας για τους Δήμους, προσδιορίστηκαν
οι δυσκολίες υλοποίησης, έγινε ανταλλαγή
εμπειριών και προγραμματίστηκαν οι
επόμενες δραστηριότητες ανά χώρα καθώς και
η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων σε
εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις με θέμα τη
διαχείριση ενέργειας σε επίπεδο δήμων.
Πληροφορίες:
Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης:
Πλατεία Κουντουριώτη
71202 Ηράκλειο-Κρήτη
Τηλέφωνο: +30 2810 224854
Fax: +30 2810 343873
Ε-mail: enrg_bur@crete-region.gr
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Παγκόσμια Σύνοδος των δημοτικών
μηχανικών
(Ελσίνκι, 4-10 Ιουνίου 2012)
Η φινλανδική Ένωση των δημοτικών μηχανικών

ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων, τη

διοργανώνει την παγκόσμια με θέμα ‘Το σχέδιο, την

μέτρηση της αποτελεσματικότητας και τη

κατασκευή, τη συντήρηση για ένα καλύτερο μέλλον’.

διασφάλιση των μέγιστων ωφελειών από τη
συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα.
Πληροφορίες:
http://www.aic.gov.au/en/events/aic%20upcoming
%20events/2012/prevention.aspx

Έξυπνες Πόλεις στη Μέση Ανατολή
(Ντουμπάι, 4-6 Ιουνίου 2012)
Λόγω της αυξανόμενης αστικοποίησης, των
ισχνών υποδομών και της μείωσης των πόρων,
οι κυβερνήσεις της Μέσης Ανατολής στρέφονται

Η παγκόσμια σύνοδος πραγματοποιείται κάθε τρία
χρόνια (η προηγούμενη έλαβε χώρα το 2009 στη
Μελβούρνη).
Πληροφορίες:
http://www.ifme2012.com/

Στρατηγικές για ασφαλείς γειτονιές
(Σίδνευ, 4-5 Ιουνίου 2012)
Το αυστραλιανό Ινστιτούτο Εγκληματολογίας
διοργανώνει συνέδριο με θέμα τις κοινωνικές και

στην καινοτομία για να βελτιστοποιήσουν τις

περιβαλλοντικές στρατηγικές για πιο ασφαλείς

παρεχόμενες υπηρεσίες των πόλεών τους,

γειτονιές. Καθώς η αποτροπή εγκληματικών

διοργανώνοντας παγκόσμιο συνέδριο για το

ενεργειών εμπίπτει στα επιστημονικά πεδία της

στρατηγικό και τεχνολογικό σχεδιασμό έξυπνων

εγκληματολογίας, του αστικού σχεδιασμού και της

αστικών υποδομών.

κοινωνιολογίας, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα
έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τα ζητήματα
της υλοποίησης από μέρους των τοπικών αρχών
σχεδίων αποτροπής εγκληματικών πράξεων, την

Πληροφορίες:
http://www.terrapinn.com/middle-east/smartcities-world-mena/index.stm
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Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Δημόσια και

6o Διεθνές Συνέδριο για τους Πεζούς

Αειφόρα Μέσα Μεταφοράς

(Ζυρίχη, 6-8 Ιουνίου 2012)

(Παρίσι, 5-7 Ιουνίου 2012)
Η τριήμερη έκθεση Transport Publics 2012 για τα
δημόσια μέσα μεταφοράς αποτελεί τη σημαν-

Ο πολύπλοκος χαρακτήρας του δομημένου
οικιστικού περιβάλλοντος και η ανάγκη
προετοιμασίας του αστικού πληθυσμού για
γεγονότα έκτακτης φύσης (π.χ. πυρκαγιές,
σεισμοί, τρομοκρατικές επιθέσεις, οικολογικές
καταστροφές μεγάλης κλίμακας) καθιστούν

τικότερη ευρωπαϊκή εκδήλωση για τα πλέον
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και πολιτικές για
την αειφόρο κινητικότητα.
επίκαιρο το διεθνές συνέδριο που πραγματοποι-

Πληροφορίες:
http://www.transportspublics-expo.com/

Υγιείς Πόλεις
(Βικτόρια, 6-8 Ιουνίου 2012)

είται στην Ελβετία και εξετάζει μια σειρά παραμέτρων της ανθρώπινης συμπεριφοράς για το
σχεδιασμό και τη διαχείριση της κυκλοφορίας
των πεζών στις σύγχρονες πόλεις και την
αντιμετώπιση συνθηκών εκκένωσης κτιρίων.
Πληροφορίες:

Το 5ο συνέδριο των υγιών πόλεων που

http://www.ped2012.org/

πραγματοποιείται στη Βικτόρια της Αυστραλίας
εστιάζει το ενδιαφέρον του στην υγιεινή του

Πολιτιστικές & Θρησκευτικές Διαδρομές
(Παβία, 6-10 Ιουνίου 2012)
Τα ‘Σταυροδρόμια της Ευρώπης’ αποτελούν
ετήσια εκδήλωση υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των

αστικού πληθυσμού, την αειφορία, τη διαχείριση
φυσικών πόρων, τις μεταφορές, την κλιματική
αλλαγή, τον αστικό σχεδιασμό κ.α.
Πληροφορίες:
http://city.ktu.edu.tr/general.html

ανταλλαγών και της συνεργασίας με σκοπό την
ευαισθητοποίηση για το δυναμικό μιας νέας
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την ανταλλαγή τοπικών στρατηγικών για τους
αστέγους, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα τις
προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη στρατηγική

τις διαδρομές προσκυνήματος’.

για το ζήτημα της αστικής στέγασης εν μέσω

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/cult
ural-routes/pavia-2012/index_en.htm

Μετασχηματισμός των Πόλεων
(Μιλάνο, 7-10 Ιουνίου 2012)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αρχιτεκτονική
Εκπαίδευση και η Αρχιτεκτονική Σύμπραξη

δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
http://feantsa.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=14
01

Παγκόσμιο Σχέδιο 2012
(Όσλο, 11-13 Ιουνίου 2012)
Υπό την αιγίδα του φινλανδικού Υπουργείου
Παίδων, Ισότητας και Κοινωνικής Ένταξης
διοργανώνεται συνέδριο για το παγκόσμιο
σχέδιο σε δημόσιους χώρους. Κατά τη διάρκεια

ερευνητικών κέντρων διοργανώνουν φόρουμ για τη
διάχυση και συζήτηση αρχιτεκτονικών ζητημάτων
ερευνητικού χαρακτήρα σχετικών με
τους μετασχηματισμούς του αστικού τοπίου.

των τριών ημερών του συνεδρίου θα συζητηθούν
ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό, τις
καλές πρακτικές και την προστιθέμενη αξία του
σχεδίου στην πολιτική, τη νομοθεσία, την
εκπαίδευση, τις τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνιών και τις δημόσιες μεταφορές.

Πληροφορίες:
http://www.eaae-arcc2012.polimi.it/

Στρατηγικές Χρηματοδότησης για
Αστέγους
(Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2012)

Πληροφορίες:
http://www.ud2012.no/home.cfm

Διαχείριση Κινητικότητας
(Φραγκφούρτη, 12-15 Ιουνίου 2012)
Ο δήμος της Φραγκφούρτης διοργανώνει το 16 ο
διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση της

Η Επιτροπή των Περιφερειών, σε συνεργασία με

κινητικότητας, προσφέροντας την ευκαιρία

την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εθνικών οργανώσεων
για τους αστέγους και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για
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Ασφάλεια του Πανεπιστημίου της Βαλένθια.

εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης της
κινητικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πληροφορίες:
http://conference2012.humanist-

Πληροφορίες:

vce.eu/index.html

http://www.ecomm2012.eu/

Παγκόσμιο Συνέδριο για την
Κλιματική Αλλαγή

5η Παγκόσμια Σύνοδος των Πόλεων της

(Βιέννη, 14-15 Ιουνίου 2012)

Γνώσης
(Ματέρα, 13-15 Ιουνίου 2012)

Η εξέταση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για
την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του

Η γνώση, η καινοτομία και η αειφορία, οι τρεις

θερμοκηπίου αποτελούν βασικά θεματικά

βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη στον 21ο

αιώνα και βασικοί όροι για την ανταγωνιστικότητα των τοπικών αρχών, εξετάζονται στην
παγκόσμια σύνοδο των πόλεων της γνώσης.
Πληροφορίες:
http://www.knowledgeasset.org/IFKAD/

Ανθρωποκεντρικό Σχέδιο για Ευφυή
Συστήματα Μεταφορών
(Βαλένθια, 14-15 Ιουνίου 2012)
Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στα
συστήματα πληροφόρησης των μέσων μεταφοράς

αντικείμενα παγκόσμιου συνεδρίου που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της
Βιέννης.
Πληροφορίες:
http://www.viennaconference.com/worldclimate/contact.php

Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή
(Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2012)
Το 5ο Συνέδριο των Περιφερειών για την
Οικονομική Αλλαγή θα διερευνήσει προκλήσεις,

αποτελεί βασικό θέμα διεθνούς συνεδρίου που

οφέλη και πιθανούς περιορισμούς κατά την

διοργανώνει το Ερευνητικό Κέντρο για την Οδική

υλοποίηση της ευφυούς εξειδίκευσης μέσω των
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13ο Παγκόσμιο Συνέδριο

προσαρμογής της ευφυούς εξειδίκευσης στα

για τις Πόλεις- Λιμάνια

διαφορετικά εθνικά/περιφερειακά πλαίσια.

(Ναντ, 18-21 Ιουνίου 2012)

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/str
ategies2012/index_en.cfm

Το AVIP, το παγκόσμιο δίκτυο πόλεων με λιμάνια,
διοργανώνει παγκόσμια συνέδρια σε διετή βάση

Αστικός Ακτιβισμός
(Ταλίν, 17-24 Ιουνίου 2012)
Η 22η συνάντηση του διεθνούς δικτύου αστικής
έρευνας και δράσης έχει ως κεντρικό θέμα

με αποκλειστικό αντικείμενο την ανάδειξη έργων,
την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών καθώς
και την έναρξη διαβούλευσης σε ζητήματα άμεσου
ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες:
συζήτησης τις διάφορες μορφές ακτιβισμού στα

http://www.citiesandports2012.com/en/

αστικά κέντρα.

Ανταγωνιστικές Πόλεις
(Αδελαΐδα, 18-19 Ιουνίου 2012)

Πληροφορίες:
http://inura2012tallinn.wordpress

Δημιουργώντας Υγιείς, Βιώσιμες Πόλεις
(Άμστερνταμ, 17-20 Ιουνίου 2012)

Το πρώτο συνέδριο για τις ανταγωνιστικές πόλεις
θα φιλοξενήσει εκπροσώπους μεγάλων πόλεων με

Μετά το επιτυχημένο συνέδριο της Βοστόνης το
2010, η επιστημονική επιθεώρηση ELSEVIER διορ-

γανώνει συνέδριο για την επιβάρυνση του
περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα με επίκεντρο
του ενδιαφέροντος τη διερεύνηση των
επιπτώσεων της περιβαλλοντικής μόλυνσης στην
ανθρώπινη υγεία και ευημερία.
Πληροφορίες:
http://www.uepconference.com/index.html

σκοπό τη διερεύνηση των προκλήσεων και των
ευκαιριών για την αστική ανάπτυξη. Οι καινοτομίες στο αστικό σχέδιο, η τεχνολογία στις κατασκευές και η χρηματοδότηση μικτής χρήσης χώρων
είναι μερικά από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πληροφορίες:

http://cities2012.org/
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Κληρονομιά και Αειφόρος Ανάπτυξη

Παγκόσμια Σύνοδος για τη Βιώσιμη

(Πόρτο, 19-22 Ιουνίου 2012)

Ανάπτυξη- Ρίο+20

Η οικονομία, το περιβάλλον, η κοινωνία και ο
πολιτισμός – οι τέσσερις διαστάσεις της αειφόρου

(Ρίο Ντε Τζανέιρο, 20-22 Ιουνίου 2012)
Οι βασικοί στόχοι της Παγκόσμιας Συνόδου των
Ηνωμένων Εθνών «Rio+20» είναι τρεις:


εξασφάλιση ανανεωμένης πολιτικής
δεσμεύσεων για θέματα βιώσιμης
ανάπτυξης,

ανάπτυξης – διερευνώνται στο 3ο διεθνές
συνέδριο για την πολιτιστική κληρονομιά και την
αειφόρο ανάπτυξη για να προσδιοριστεί μια
ενιαία προσέγγιση για τη συντήρηση της



αξιολόγηση προόδου έως σήμερα και
εξέταση των κενών που εξακολουθούν να

κληρονομιάς πέραν από τα παραδοσιακά πρότυ-

υπάρχουν σχετικά με την εφαρμογή των

πα.

υφιστάμενων συμφωνιών, και


Πληροφορίες:
http://heritage2012.greenlinesinstitute.org/H2012website/

Αστικά Κέντρα, Ύπαιθρος, Ευρώπη:
Ενισχύοντας Συνεργασίες
(Βερολίνο, 19 Ιουνίου 2012)
Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο για τις
Μεταφορές, τα Έργα και την Αστική Ανάπτυξη
διοργανώνει ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα τις

αντιμετώπιση νέων διαφαινόμενων
προσκλήσεων.

Πληροφορίες:
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html

Έξυπνες Πόλεις
(Άμστερνταμ, 27-28 Ιουνίου 2012)
Επιτυχημένα σχέδια έξυπνων πόλεων θα
παρουσιαστούν στο μεγαλύτερο συνέδριο σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο.

συνεργασίες αστικών κέντρων και αγροτικών
περιοχών ως κινητήριος δύναμη για τη διαρθρω-

Βασικός θεματικός άξονας των σχεδίων είναι

τική ανάπτυξη των περιφερειών στην Ευρώπη.

υλοποίηση των στόχων για την κλιματική αλλαγή
και την ενεργειακή μετάβαση.

Πληροφορίες:
http://www.bmvbs.de

Πληροφορίες:
http://www.smartcityevent.com/
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Πρόσβαση στο Νερό: Μείζονα
Προτεραιότητα για το Ρίο+20 σύμφωνα
με την Επιτροπή των Περιφερειών
Κατά το 6ο παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό (1217 Μαρτίου, Μασσαλία), η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Mercedes Bresso και ο
αντιπρόεδρός της Ramón Luis Valcárcel Siso,
τάχθηκαν υπέρ μίας ολοκληρωμένης, αποκεντρωμένης και συμμετοχικής διαχείρισης του
νερού. Απηύθυναν έκκληση να καταστεί η προσβαση στο νερό προτεραιότητα μείζονος σημα-

Η γνωμοδότηση υιοθετήθηκε το 2011 ως συμβολή της ΕτΠ στην νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για την προστασία των υδάτινων πόρων στην ΕΕ (Blue Print Water) που περιλαμβά-

σίας κατά την σύνοδο κορυφής για τον πλανήτη,

νει και μία αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου

που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στο Ρίο. Ως

για τα ύδατα, η οποία πρόκειται να υιοθετηθεί

σημαντικό γεγονός στην διεθνή πολιτική και

το φθινόπωρο 2012.

περιβαλλοντική ατζέντα, στο οποίο εκπροσω-

Πληροφορίες:

πήθηκαν περισσότερες από 180 χώρες, το

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/in

Φόρουμ για το νερό συνιστά ουσιαστικό βήμα

dex_en.cfm

προς την προετοιμασία της Διάσκεψης των
Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη ανάπτυξη

Παρουσίαση Ανάπλασης του Πεδίου του

(γνωστή ως «Ρίο+20») που θα πραγματοποιηθεί

Άρεως στην 5η Συνδιάσκεψη Δήμων και

από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου και στην οποία θα

Περιφερειών της Ευρώπης

συμμετάσχει η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)
ως μέρος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής

Το έργο της ανάπλασης του Πεδίου του Άρεως

Ένωσης. Η συμμετοχή της ΕτΠ στο Φόρουμ συνά-

επιλέχθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών

δει με τη ισχυρή βούλησή της να συμβάλει στην

ως μία από τις έξι πιο καινοτόμες δράσεις στην

κινητοποίηση υπέρ του θέματος του νερού και

ΕΕ στο πλαίσιο της ενότητας "Όμορφες Πόλεις".

στην δημιουργία δικτύου γύρω από το θέμα αυ-

Η παρουσίαση του έργου από την Περιφέρεια

τό, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και με την

Αττικής έγινε στην 5η Συνδιάσκεψη Δήμων και

ευρύτερη προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης σε

Περιφερειών της Ευρώπης, η οποία

παγκόσμια κλίμακα. Η ΕτΠ έχει ήδη διατυπώσει

πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 22 και

πρόταση για επέκταση του Συμφώνου των

23 Μαρτίου τ.ε.

Δημάρχων στην ορθολογική διαχείριση του νερού
στη γνωμοδότησή της με θέμα ‘Ο ρόλος των

Η έκθεση αυτή στόχο είχε την προβολή των

τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην

βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της

προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των

αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, της

υδάτων’, στην οποία τάσσεται επίσης υπέρ μίας

καινοτομίας, της ενεργειακής απόδοσης, των

πολυεπίπεδης προσέγγισης της διαχείρισης των

μεταφορών, της βιώσιμης ανάπτυξης και της

λεκανών απορροής ποταμών.

προώθησης της απασχόλησης.
αστικών περιοχών. Η χρήση ψυχρών υλικών
στους πεζοδρόμους και νέων τεχνολογιών
άρδευσης δημιουργούν ένα καταφύγιο δροσιάς
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Η Διακήρυξη της Κοπεγχάγης
Παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Πρωθυπουργού της
Δανίας, οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι περιφερειών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν
κατά την 5η Συνδιάσκεψη Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης τη "Διακήρυξη της

Κοπεγχάγης" με την οποία δεσμεύονται να
καταστήσουν τις πόλεις πιο πράσινες, πιο
ανταγωνιστικές από οικονομική άποψη και με
μεγαλύτερες ικανότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η Διακήρυξη αυτή εκφράζει την πολιτική
βούληση των πόλεων και των περιφερειών της
Ευρώπης να δώσουν κεντρική σημασία στη
βιώσιμη αστική ανάπτυξη κατά τη Διάσκεψη
κορυφής για τον πλανήτη "Ρίο+20".

Η ανάπλαση του πάρκου αποτελεί μία από τις
πιο καινοτόμες δράσεις με στόχο τη βιώσιμη
ανάπτυξη αστικών περιοχών. Η χρήση ψυχρών
υλικών στους πεζοδρόμους και νέων τεχνολογιών άρδευσης δημιουργούν ένα καταφύγιο
δροσιάς για τους πολίτες, ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, καθώς επιτυγχάνεται η
μείωση της θερμοκρασίας κατά δύο έως
τέσσερις βαθμούς Κελσίου.
Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στο
κοινό στο τέλος Ιουλίου. Η Έκθεση θα συνεχιστεί
στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2012, στο πλαίσιο
της "Πράσινης Εβδομάδας" που διοργανώνει η

Η "Διακήρυξη της Κοπεγχάγης" καθορίζει σαφείς
στόχους για τις πόλεις της Ευρώπης: προσπάθειες για την επίτευξη "ουδετερότητας σε σχέση
με το κλίμα", κοινωνική ένταξη, αύξηση των
επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, βελτίωση
της εκπαίδευσης και της υγείας, υλικές υποδομές και νέες τεχνολογίες, όπως και για την
καλύτερη ένταξη των πόλεων στο περιβάλλον

Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και με την

τους. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι περιφερειών

ευκαιρία της ημέρας ανοιχτής εισόδου στο

απηύθυναν έκκληση στην ΕΕ να εξασφαλίσει

κοινό στα ευρωπαϊκά όργανα στις 12 Μαΐου,

επαρκή χρηματοδοτική υποστήριξη για μια

στην έδρα της Επιτροπής των Περιφερειών.

εγκάρσια αστική πολιτική και να δώσει στις
πολιτικές της μεγαλύτερη προτεραιότητα στην

Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/en/regions/greece/highlights
/Pages/Παρουσίαση-Ανάπλασης-του-Πεδίουτου-΄Αρεως-στην-5η-Συνδιάσκεψη-Δήμων-καιΠεριφερειών-της-Ευρώπης.aspx

εδαφική συνεργασία μεταξύ των πόλεων της
Ευρώπης.
Πληροφορίες:
http://www.cor.europa.eu/en/news/summits/Docu
ments/Copenhagen%20Summit%202012%20Declar
ation/EL.pdf
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Πράσινες, Έξυπνες και Περιεκτικές
Πόλεις
Με κεντρικό θέμα την 5η Συνδιάσκεψη Δήμων και
Περιφερειών της Ευρώπης στην Κοπεγχάγη

πράσινου αστικού μοντέλου και για τις άλλες
πόλεις παγκοσμίως. Εν προκειμένω, το σχέδιο
προβλέπει τη δημιουργία 10.000 διαμερισμάτων
και 30.000 νέων θέσεων απασχόλησης. Εκτός
από κατοικίες και γραφεία το σχέδιο θα
περιλαμβάνει αστικά πάρκα, χώρο έκθεσης
καλλιτεχνικών έργων καθώς και ένα λιμάνι για
κρουαζιερόπλοια.
Πληροφορίες:
http://sustainablecities.dk/en/blog/2010/09/doub
le-up-on-sustainability-in-stockholm

Πράσινη Πρωτεύουσα
της Ευρώπης 2014

Με τον τωρινό τίτλο της πιο «πράσινης»
πρωτεύουσας της Ευρώπης 2012 να βρίσκεται
δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή των
Περιφερειών το 76ο τεύχος του ενημερωτικού
δελτίου ‘Regions & Cities of Europe’.

στην κατοχή της πόλης Vitoria-Gasteiz της
Ισπανίας εξελίσσεται ο διαγωνισμός για τα πιο
οικολογικά μέρη στην ήπειρο. Μεταξύ 18
υποψήφιων του τελικού σταδίου, το Μπρίστολ, η
Κοπεγχάγη και η Φρανκφούρτη επιλέχθηκαν ως

Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/en/news/regions-and-citiesof-europe/Documents/February-March2012-

οι τρεις πρωτεύουσες που διεκδικούν το
«πράσινο» βραβείο του 2014.

EN.pdf

Στοκχόλμη: Ανάπτυξη πράσινου
μοντέλου αστικού διαμερίσματος
Η πρωτεύουσα της Σουηδίας πραγματοποίησε
ένα ακόμη βήμα για την εμπέδωση της φήμης
της ως παγκόσμιου ηγέτη στον πράσινο αστικό
σχεδιασμό με το πρόσφατο σχέδιό της Stockholm
Royal Seaport. Αυτή η φιλόδοξη πρωτοβουλία
είναι μέρος του σχεδίου για τη δημιουργία ενός
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Αειφορία), του Γραφείου Συμφώνου των
Δημάρχων και του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, οι δώδεκα τομείς που στηρίζουν και
κατευθύνουν το «πράσινο» βραβείο κάθε
Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας είναι οι εξής:
Συγκεκριμένα, οι τρεις πόλεις πρόκειται να
παρουσιάσουν στις 8 Ιουνίου 2012 στις



αντιμετώπιση της παγκόσμιας

Βρυξέλλες το πρόγραμμα της δράσης τους, τα
σχέδιά για την επικοινωνία και τον τρόπο
παραδειγματικής λειτουργίας τους. Ο σκοπός
δεν είναι άλλος… από το να πείσουν μια ομάδα
εμπειρογνωμόνων ότι αποτελούν υποψηφιότητες-πρότυπα σε 12 διαφορετικούς και
οικολογικούς τομείς. Η τελική επιλογή θα

Συμβολή, σε τοπικό επίπεδο, στην
κλιματικής αλλαγής.



Τοπικές μεταφορές.

 Πράσινες αστικές περιοχές με αειφόρο
χρήση της γης


Φύση και βιοποικιλότητα.



Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα της
περιοχής.

ανακοινωθεί στις 29 Ιουνίου κατά την τελετή
απονομής των βραβείων στην πόλη VitoriaGasteiz.
Σημαντικό κριτήριο για την απόκτηση του
βραβείου είναι η πρωτοπορία και η δύναμη μιας
πόλης σε σχέση με το περιβάλλον και τους
τρόπους αστικής διαβίωσης. Συνολικά δώδεκα
«περιβαλλοντικοί» δείκτες με υψηλά στάνταρ και
στόχους κρίνουν τις ενέργειες και την οικολογική
κατάσταση και τις επιδόσεις κάθε πόλης, ώστε
να προωθήσουν την ανάγκη για προστασία του
πλανήτη. Παράλληλα, η κριτική επιτροπή
παρατηρεί αν επιτεύχθηκαν οι φιλόδοξες
τεχνικές τους στην ανάπτυξη και το περιβάλλον,
ενώ παράλληλα επιλέγει ανάλογα με το ποια
πόλη θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα για
την υπόλοιπη Ευρώπη.



Ηχορρύπανση.



Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων.



Κατανάλωση νερού.



Επεξεργασία λυμάτων.



Οικολογική καινοτομία και βιώσιμη
απασχόληση.



Διαχείριση του περιβάλλοντος από τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.



Ενεργειακή απόδοση.

Μέχρι σήμερα, ο τίτλος της Ευρωπαϊκής
«πράσινης» πρωτεύουσας έχει κατακτηθεί από
ακόμα τρείς πόλεις: την πρωτοπόρα Στοκχόλμη
το 2010, το όμορφο Αμβούργο το 2011, ενώ το
2013 ο τίτλος θα απονεμηθεί στην ιδιαίτερη
Νάντη. Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιτροπή
αποτελείται από αντιπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών,
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του
ICLEI (Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/europeangreenc
apital/index_en.htm
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Δημιουργικές Πόλεις

Η γαλλική Διυπουργική Επιτροπή για την

Ο τομέας της δημιουργικής βιομηχανίας

Εδαφικής Ανάπτυξη δημοσίευσε πρόσφατα

αποτελεί ζωτικό παράγοντα για μια

έκθεση με θέμα τις καινοτόμες στρατηγικές των

περισσότερο καινοτόμο και ανταγωνιστική

γαλλικών Περιφερειών, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού

Ευρώπη. Το διεθνικό δίκτυο ‘Δημιουργικές

προγράμματος για την ενίσχυση της αποδοτικό-

Πόλεις’, με τη συμμετοχή των πόλεων του

τητας των επενδύσεων στην Ευρώπη.

Γκντάνσκ (Πολωνία), της Γένοβας (Ιταλία), της
Λειψίας (Γερμανία), της Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)
και του Πετς (Ουγγαρία) αποβλέπει στην

ανάπτυξη νέων εργαλείων για την αξιοποίηση
του αχρησιμοποίητου δυναμικού των δημιουργικών βιομηχανιών στις κεντρο-ευρωπαϊκές
πόλεις. Το εν λόγω έργο επιδοτείται από το
Μεταξύ των ετών 2007 και 2010, στο πλαίσιο της
πολιτικής της συνοχής της ΕΕ, ζητήθηκε από τις
26 γαλλικές Περιφέρειες να εκπονήσουν μια
καινοτόμο περιφερειακή στρατηγική για την
αύξηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων
στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης,
της καινοτομίας και της υποστήριξης των
επιχειρήσεων, πάντοτε, βέβαια, εντός του
εύρους των τοπικών, εθνικών και κοινοτικών
προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής.
Πληροφορίες:
http://territoires.gouv.fr/sites/default/files/datar_s
ummary_of_french_regions_ris.pdf

πρόγραμμα για την Κεντρική Ευρώπη ύψους
2.555.268 ευρώ, συστήνοντας διεθνικές
συμπράξεις για να καταστήσουν τις πόλεις
περισσότερο ελκυστικές και να ενισχύσουν την
επιχειρηματικότητά τους. Οι δράσεις και στόχοι
του δικτύου συμβάλουν στην υλοποίηση της
Ατζέντας της Λισσαβόνας καθώς παρέχονται
κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών σε
κεντρο-ευρωπαϊκές πόλεις και δημιουργούνται
περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.
Πληροφορίες:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/12/133&format=HTML&aged=0&langua
ge=EL&guiLanguage=fr
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Αστική Διακυβέρνηση στην ΕΕ:

Το σχέδιο της Λιόν για τη φύλαξη

Προκλήσεις και Προοπτικές

ποδηλάτων

Η έκδοση της Επιτροπής των Περιφερειών για

Η μητροπολιτική περιοχή της Λιόν (Grand Lyon)

την Αστική Διακυβέρνηση στην ΕΕ επικεντρώνει

εγκαινίασε σε συνεργασία με την εταιρία Lyon

το ενδιαφέρον της πρωταρχικά στον στρατηγικό

Parc Auto πρόσφατα 227 θέσεις για την ασφαλή
φύλαξη ποδηλάτων με σκοπό να αυξήσει το
ποσοστό των χρηστών αυτού του εναλλακτικού
μέσου αστικής μεταφοράς. Αποτέλεσμα
συνεργασίας δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, το εν
λόγω έργο, ύψους 1.2 εκ. ευρώ, αναμένεται να
αποφέρει 1.350 θέσεις στάθμευσης για

και μελλοντικό αστικό σχεδιασμό σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Συγκεντρώνει υλικό από αρκετά
συνέδρια για αστικά ζητήματα όπως η εδαφική

ποδήλατα σε ήδη υπάρχοντες χώρους
διακυβέρνηση και το περιβάλλον ή η
δημογραφική αλλαγή.
Πληροφορίες:
http://www.eukn.org/E_library/Urban_Policy/Urban
_governance_in_the_EU_strategic_and_forward_urb
an_planning_across_Europe

στάθμευσης αυτοκινήτων. Απώτερος στόχος
της διοίκησης της μητροπολιτικής περιοχής
είναι ο τριπλασιασμός του αριθμού των
χρηστών των ποδηλάτων μέχρι το 2020.
Πληροφορίες:
http://www.lyon.fr/actualite/deplacements/desplaces-securisees-pour-stationner-son-velo.html
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Διεθνή Θέματα
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οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον εάν δεν
υιοθετηθούν πιο φιλόδοξες πολιτικές για την
καλύτερη διαχείριση των φυσικών περιουσιακών

Ατμοσφαιρική ρύπανση των Πόλεων:
Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή
για τον αστικό πληθυσμό
Η ατμοσφαιρική ρύπανση των αστικών
κέντρων θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή
για τη ζωή του πληθυσμού τους τα προσεχή
χρόνια, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ.
Μάλιστα, επισημαίνεται ότι τόσο στις
ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες
χώρες, 3.6 εκατ. πρόωροι θάνατοι (οι
περισσότεροι εκ των οποίων θα σημειωθούν
στην Κίνα) το χρόνο μέχρι το 2050 θα
οφείλονται αποκλειστικά σε αυτόν τον
παράγοντα.

στοιχείων. Κατόπιν εξετάζονται μερικές πολιτικές
που θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα αυτή
προς το καλύτερο. Η έκθεση αυτή εστιάζεται στους
τέσσερις εκείνους τομείς όπου η ανάγκη ανάληψης
δράσης είναι η πλέον επείγουσα: κλιματική αλλαγή,
βιοποικιλότητα, νερό και επιπτώσεις στην υγεία
από τη ρύπανση. Συμπεραίνεται ότι απαιτείται
επείγουσα -και ολιστική- ανάληψη δράσης σήμερα
για να αποφευχθεί το σημαντικό κόστος και οι
συνέπειες από την αδράνεια, τόσο για την
οικονομία όσο και την ανθρώπινη ζωή και ευημερία.
Πληροφορίες:
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecdenvironmental-outlook-to-2050_9789264122246-en

Διεθνές Βραβείο για την Αστική Καινοτομία
Στις 28 Μαρτίου τ.ε. εκπρόσωποι του διεθνούς
δικτύου των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών
Αυτοδιοικήσεων (UCLG), της Παγκόσμιας Ένωσης
Μεγάλων Μητροπολιτικών Κέντρων (Metropolis) και
της κινεζικής πόλης Γκουανγκτζού εγκαινίασαν το
Διεθνές Βραβείο για την Αστική Καινοτομία. Το εν

λόγω βραβείο, το οποίο φέρει το όνομα της
Στην έκθεση του ΟΟΣΑ «Περιβαλλοντική

ανωτέρω κινεζικής πόλης, αποβλέπει στην

προοπτική έως το 2050» προβλέπονται οι

ανάδειξη της σημασίας της καινοτομίας στο

δημογραφικές και οι οικονομικές τάσεις για τις

δημόσιο τομέα για την προώθηση του κοινωνικο-

επόμενες τέσσερις δεκαετίες βάσει μοντέλων

οικονομικού περιβάλλοντος και της αειφορίας των

που διαμορφώθηκαν από κοινού από τον ΟΟΣΑ

πόλεων και περιφερειών.

και τον Οργανισμό Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (PBL) των Κάτω Χωρών. Αξιολογούνται

Πληροφορίες:
http://www.guangzhouaward.org/en/index.html
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Οι Αμερικανικές Πόλεις κινητήριος δύναμη
της παγκόσμιας οικονομίας

Η πόλη Μεντεγίν της Κολομβίας, αντίθετα με
την πρωτεύουσα Μπογκοτά, διέρχεται μια

Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού Ινστιτούτου

φάση δραματικού μετασχηματισμού την

οικονομικών συμβούλων McKinsey Global, οι ΗΠΑ

τελευταία 10ετία.

εμφανίζονται πλουσιότερες από τα ευρωπαϊκά
κράτη διότι το κύριο τμήμα του πληθυσμού του
βρίσκεται σε μεγάλες και παραγωγικές πόλεις. Το
83% του ΑΕΠ των ΗΠΑ προέρχεται από τις
μεγαλουπόλεις της, δηλαδή πόλεις με πληθυσμό
άνω των 150.000 κατοίκων. Τα αντίστοιχα ποσοστά
για την Κίνα και την Ευρώπη είναι 78% και 65%!

Η Μεντεγίν, γνωστή τη δεκαετία του ’90 για τα
φαινόμενα βίας και εμπορίας ναρκωτικών, με
την υλοποίηση αρχιτεκτονικών έργων
‘κοινωνικού αστισμού’, όπως το σύμπλεγμα

Μάλιστα, στα επόμενα 10 χρόνια, οι μεγάλες
αμερικανικές πόλεις αναμένεται να παράγουν
δημόσιας πισίνας, υβριδικών βιβλιοθηκών-

περισσότερο από 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στην

πάρκων, δύο συστημάτων τελεφερίκ και

ίδια έκθεση υπογραμμίζονται τα οικονομικά και

ιδιαίτερα της υπαίθριας κυλιόμενης σκάλας

δημογραφικά πλεονεκτήματα της δεύτερης

έκτασης 400 μέτρων που διαπερνά την

κατηγορίας αμερικανικών πόλεων σε σχέση με τα

κακόφημη γειτονιά Comuna 13, δημιούργησε

αντίστοιχα ευρωπαϊκών πόλεων. Η Βοστόνη, το

δημόσιους χώρους για τους φτωχούς

Σικάγο, η Ουάσινγκτον και το Σαν Φραντσίσκο

κατοίκους της, και σε σημαντικό βαθμό, η

συνεισφέρουν περισσότερα στο εθνικό ΑΕΠ σε

μείωση της εγκληματικότητας τα τελευταία

σύγκριση με τις πρώτες 30 ευρωπαϊκές πόλεις.

χρόνια στην πόλη, εν μέρει οφείλεται και σε
αυτές τις παρεμβάσεις.

Πληροφορίες:
http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-

Πληροφορίες:
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2012/a
pr/11/colombia-architecture-bogota-medellin

klein/post/why-is-the-us-wealthier-than-europegive-credit-to-itscities/2012/04/17/gIQABfOfOT_blog.html
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Διαβουλεύσεις

6/2012

συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη και να
αποδώσει καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής.
Θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στράτευση όλων
των ενδιαφερομένων φορέων – θεσμικά όργανα
της ΕΕ, κράτη μέλη, περιφερειακές και τοπικές
διοικήσεις, επιχειρήσεις και κλάδοι του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ και κοινωνία των πολιτών – σε
μια κοινή ατζέντα. Τα αποτελέσματα της
δημόσιας διαβούλευσης, μαζί με τις απόψεις
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των
Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής, θα συμβάλουν στην
περαιτέρω διαμόρφωση της πρότασης της
Επιτροπής για το 7ο ΠΔΠ, το οποίο σχεδιάζει να
παρουσιάσει πριν από τα τέλη του τρέχοντος
έτους.
Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2012

7ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/7e
ap_en.htm

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια
διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής

Επιλογές πολιτικών για το Σχέδιο
προστασίας των Ευρωπαϊκών υδάτινων
πόρων

Δράσης (7ο ΠΔΠ), το οποίο θα καθορίσει τους
στόχους προτεραιότητας που πρέπει να
επιδιωχθούν μέχρι το 2020. Τους τελευταίους
μήνες, η Επιτροπή έχει εγκρίνει σειρά
στρατηγικών πρωτοβουλιών για την πολιτική
περιβάλλοντος – τον Χάρτη πορείας για την
αποδοτικότητα των πόρων, τη Στρατηγική 2020
για τη βιοποικιλότητα και μια ανακοίνωση
σχετικά με τη βελτίωση της εφαρμογής του
ενωσιακού δικαίου. Στόχος τους είναι η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης
και η ενίσχυση της οικολογικής ανθεκτικότητάς
της, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το
7ο ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει ένα γενικό,
συνεκτικό πλαίσιο για τις στρατηγικές αυτές
πρωτοβουλίες, καθορίζοντας τους στόχους
προτεραιότητας και δείχνοντας με σαφήνεια
πώς η περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να

Μέχρι τέλος του έτους, η Ευρωπαϊκής Επιτροπή
θα παρουσιάσει Σχέδιο για την Προστασία των
Ευρωπαϊκών Υδάτινων Πόρων που θα
αξιολογήσει την υλοποίηση και τα επιτεύγματα
της κοινοτικής πολιτικής για τους υδάτινους
πόρους καθώς και θα αναδείξει τα κενά και τις
ελλείψεις. Σε αυτή τη βάση, το Σχέδιο θα
παρουσιάσει δράσεις για την ενδυνάμωση της
πολιτικής υδάτινων πόρων. Στο πλαίσιο της
παρούσας διαβούλευσης, η Επιτροπή ζητά από
τους ενδιαφερόμενους φορείς τις απόψεις τους
για τη βελτίωση της κοινοτικής πολιτικής
διαχείρισης υδάτινων πόρων και τη διαφύλαξη
των υδάτινων πόρων για όλους τους χρήστες.
Προθεσμία: 7 Ιουνίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/bl
ueprint_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Understanding EU Decision-Making: Principles,

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 14-15 Ιουνίου 2012

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Procedures, Practice
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4823

Recent Developments in European Public
Procurement and Case Law
Ημερομηνία: 14-15 Ιουνίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4853

A New Energy Policy for Europe
Ημερομηνία:4-5 Ιουνίου 2012

Managing Negotiations with the European Parliament

Τόπος: Μάαστριχτ

- European Negotiations III

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: 14-15 Ιουνίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4938

Πληροφορίες:
From Project Proposal to Final Report: Formal

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4945

Writing in English for Public Officials
Ημερομηνία: 4-5 Ιουνίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ

Health and Structural Funds - sharing good practice

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: 14-15 Ιουνίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4989

EPSA 2011 Knowledge-Transfer Conference on
Cities of Excellence in the Public Sector: The

to prepare for the post 2013 period

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5059

Innovation Front with their New Practices and

European Regions in EU Policy-Making and

Formulas

Implementation after Lisbon

Ημερομηνία: 4-5 Ιουνίου 2012

Ημερομηνία: 18-19 Ιουνίου 2012

Τόπος: Μπιλμπάο

Τόπος: Βαρκελώνη

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5058

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4983

Managing Communication and Intercultural
Challenges in the EU - European Negotiations II
Ημερομηνία: 5-6 Ιουνίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4949

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical
Guide
Ημερομηνία: 6-8 Ιουνίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4881

How to work with the EU Institutions: A Winning
Strategy. A Practical Guide to Effective Influence
Ημερομηνία: 25-27 Ιουνίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4840

Summer School on EU Economic Integration and
Regional Development
Ημερομηνία: 25-29 Ιουνίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4984
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Αυτοδιοίκησης
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Έξυπνες Πόλεις: Παγκόσμιες ΠροκλήσειςΤοπικές Λύσεις

Creative Industries and Innovation in
Europe: Concepts, Measures and Comparative Case Studies (Regions and Cities)

Σελ.157
Αλ. Μπρέγιαννης
Εκδ. ΙΒΙΣΚΟΣ
Στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο επιτακτική η
ανάγκη να προωθήσουμε ένα νέο -πολύ διαφορεΣελ.336

τικό από το σημερινό- σύγχρονο μοντέλο αστικής

L. Lazzeretti (επιμ.)

ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας

Εκδ. Routledge

των πόλεων, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Τα τελευταία χρόνια η μελέτης της
δημιουργικότητας έχει στραφεί από την ανάλυση
του πολιτισμού ως αυτοσκοπού προς εκείνη της
οικονομικής ανάπτυξης και του δυναμικού του να
δημιουργεί πλούτο και θέσεις απασχόλησης.
Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες
αξιοποιούν τις τέχνες για την ενδυνάμωση των
οικονομικών τους. Έτσι, η βιβλιογραφία σταδιακά
αυξάνεται αναφορικά με την καινοτομική
διάσταση των πολιτιστικών και δημιουργικών
βιομηχανιών. Πολιτισμός και δημιουργικότητα
μπορεί να αποτελούν το μέσο για την έξοδο από
την παρούσα κρίση και για την αναδιατύπωση
ενός οικονομικού μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης.
Το ανωτέρω βιβλίο εξετάζει την ευρωπαϊκή
δημιουργικότητα με επίκεντρο τις πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανίες και τις καινοτόμες
πρακτικές που τις συνοδεύουν.

σε αυτές, αλλά και τη βιωσιμότητα του ίδιου του
πλανήτη. Δηλαδή να διαμορφώσουμε "Έξυπνες
Πόλεις" που αναλαμβάνουν δράση σε τομείς οι
οποίοι άλλοτε αποτελούσαν μονοπώλιο της
κεντρικής διοίκησης, όπως η βιώσιμη πολεοδόμηση, οι αστικές αναπλάσεις, ο ενεργειακός και
περιβαλλοντικός σχεδιασμός, οι μεταφορές και η
κινητικότητα, η οικονομία και η απασχόληση, οι
νέες τεχνολογίες κ.ά.
Στις σελίδες αυτού του βιβλίου θα γνωρίσουμε
μέσα από σύντομες ιστορίες πώς μερικές πόλεις
του κόσμου αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα
προβλήματα και τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Πρόκειται ουσιαστικά για βιώσιμες και
ρεαλιστικές πολιτικές που έχουν ήδη τεθεί σε
εφαρμογή σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα,
γνωρίζοντας πως η αντιστροφή της πορείας στην
οποία βαδίζει ο πλανήτης βρίσκεται στα χέρια.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνι ος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Προσκλήσεις-Προθεσμίες
1. Προπαρασκευαστική δράση στον τομέα
του αθλητισμού
Σύμφωνα με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής
προτάσεων στον τομέα του αθλητισμού που δημοσίευσε η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χρηματοδοτηθούν διακρατικά σχέδια και πρωτοβουλίες δημόσιων
οργανισμών ή φορέων της κοινωνίας πολιτών για να
εντοπιστούν και να δοκιμαστούν κατάλληλα δίκτυα και
ορθές πρακτικές στο χώρο του αθλητισμού. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως σκοπό να
συμπληρώσει την «προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό» σύμφωνα με την

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα
ετήσια προγράμματα εργασίας του 2012 για τις επιχορηγήσεις και τις συμβάσεις που αφορούν την «προ-



Ευρωπαϊκή επιδότηση για τον
Αθλητισμό

παρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον
αθλητισμό» και το «πιλοτικό σχέδιο: εταιρικές σχέσεις
γνώσης».



Κοινοτική Πρωτοβουλία JESSICA



Διεθνές Συνέδριο για τις
Αδελφοποιήσεις Πόλεων



Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την
Αναθεώρηση του Κανονισμού
1082/2006 (ΕΟΕΣ)



Οδηγός για τους ΟΤΑ και το
Κοινοτικό Κεκτημένο



Διαδικτυακή Πύλη για την
Αποκεντρωμένη Συνεργασία



Οι Οικονομικά Παγκόσμιες Πόλεις



Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τα Διαρθρωτικά Ταμεία
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Ο κύριος στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής
δράσης είναι η προετοιμασία μελλοντικών
δράσεων της ΕΕ στον εν λόγω τομέα με βάση το
κεφάλαιο «Αθλητισμός» του προταθέντος
προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση,
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για
την περίοδο 2014-2020 «Erasmus για όλους»,
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που τέθηκαν στη
λευκή βίβλο του 2007 για τον αθλητισμό και στην
ανακοίνωση του 2011 σχετικά με την ανάπτυξη
της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα
στηρίξει διακρατικά σχέδια που θα υποβληθούν
από δημόσιους οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να
εντοπιστούν και να δοκιμαστούν κατάλληλα
δίκτυα και ορθές πρακτικές στο χώρο του
αθλητισμού, στους ακόλουθους τομείς:


καταπολέμηση του φαινομένου των

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι περιορίζονται σε:


δημόσιους οργανισμούς



μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

«στημένων» αγώνων,


προώθηση της σωματικής άσκησης για την
υποστήριξη της ενεργού γήρανσης,



ευαισθητοποίηση για αποτελεσματικά
μέτρα προώθησης του αθλητισμού σε
επίπεδο δήμων και κοινοτήτων,



κοινοί διασυνοριακοί αγώνες μαζικού
αθλητισμού σε γειτονικές περιφέρειες και
κράτη μέλη.

Η αρμόδια για την εφαρμογή και τη διαχείριση της
εν λόγω δράσης υπηρεσία της Επιτροπής είναι η
μονάδα αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:


να διαθέτουν νομική υπόσταση



να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να υποβάλουν
υποψηφιότητα στην παρούσα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων.
Βάσει της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή
προτάσεων, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες
προτάσεις:


προτάσεις που υποβάλλονται με τη χρήση
του επίσημου εντύπου της αίτησης και

Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του,
πλήρως συμπληρωμένου και
υπογεγραμμένου


προτάσεις που λαμβάνονται εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων



προτάσεις που αφορούν ενέργειες οι οποίες
εκτελούνται στο σύνολό τους εντός των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης



προτάσεις στις οποίες περιλαμβάνεται
διεθνικό δίκτυο με εταίρους από τουλάχιστον
5 κράτη μέλη της ΕΕ.
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2. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία JESSICA
(Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες
επενδύσεις σε αστικές περιοχές)
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JESSICA
(“Joint European Support for Sustainable Investment in
City Areas” - Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για
βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) δημοσιεύτηκαν πρόσφατα Ανοικτές Προσκλήσεις των
Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου,
Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Αττικής, Δυτικής
Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης για την επιλογή
έργων αστικής ανάπτυξης.
Η πρωτοβουλία JESSICA αναπτύχθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την
παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι
3.500.000 ευρώ βάσει του τίτλου «Προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον
αθλητισμό» (άρθρο 15.05.20). Θα διατεθεί συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέχρι μέγιστου ποσοστού
60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
Τουλάχιστον το 20 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτική
χρηματοδότηση από τρίτα μέρη. Οι δαπάνες για
προσωπικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50%
του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Οι συνεισφορές σε είδος δεν είναι αποδεκτές ως συγχρηματοδότηση. Ανάλογα με τον αριθμό και την ποιοτητα των σχεδίων που θα υποβληθούν, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην
διαθέσει το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων.
Η έναρξη των έργων πρέπει να είναι μεταξύ 1ης
Ιανουαρίου 2013 και 31 Μαρτίου 2013 και η ολοκ-

Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα
Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Η
πρωτοβουλία JESSICA αποτελεί ένα νέο μέσο
αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των
διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη σχεδίων
αστικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη μέσω του
JESSICA αποκτούν την ευχέρεια να χρηματοδοτήσουν
έργα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο
ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της
βιώσιμης ανάπτυξης, με τη μορφή επιστρεπτέων
χρηματοδοτήσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν τη
μορφή ιδίων κεφαλαίων ή/και δανείων. Ο πυρήνας
λειτουργίας του JESSICA είναι τα Ταμεία Αστικής
Ανάπτυξης (ΤΑΑ) τα οποία και πραγματοποιούν τις
χρηματοδοτήσεις. Ειδικότερα είναι τα Ταμεία που
επενδύουν σε Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού
Τομέα και σε άλλα επιλέξιμα έργα, τα οποία
περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια
αειφόρου αστικής ανάπτυξης.

λήρωσή τους όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου
2014.
Η περίοδος επιλεξιμότητας για τις δαπάνες είναι
η διάρκεια του έργου όπως προσδιορίζεται στη
σύμβαση.
Προθεσμία: 31 Ιουλίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eacs06-2012_en.htm
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Για τον προσδιορισμό των σχεδίων που μπορούν να
χρηματοδοτηθούν μέσω του JESSICA, επιβάλλεται να
ακολουθείται ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οι πόροι
του JESSICA μπορούν ειδικότερα να διοχετεύονται σε
σχέδια στους εξής τομείς:


Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων
των μεταφορών, της ύδρευσης και
αποχέτευσης, της ενέργειας κ.λπ.



Χώροι της ιστορικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες
αειφόρους χρήσεις.



Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων
βιομηχανικών εκτάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης
εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης.

Το JESSICA προσφέρει τη δυνατότητα στις
Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών



Χώροι γραφείων για μικρομεσαίες

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ να αξιοποιήσουν την

επιχειρήσεις και για τους τομείς της

εμπειρία και την τεχνογνωσία εξωτερικών φορέων

πληροφορικής και/ή της έρευνας και

καθώς επίσης προσφέρει τη δυνατότητα άντλησης

ανάπτυξης.

πρόσθετης ιδιωτικής χρηματοδότησης με στόχο



Πανεπιστημιακά κτίρια,

την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης.

συμπεριλαμβανομένων ιατρικών,

Στην περίπτωση που κάποια Διαχειριστική Αρχή

βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων
εγκαταστάσεων.

επιθυμεί να αξιοποιήσει το χρηματοδοτικό μέσο
JESSICA μπορεί να συνεισφέρει πόρους από το



Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης.

Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα ενώ οι
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα τραπεζικά
ιδρύματα και άλλοι επενδυτές μπορούν να
συνεισφέρουν πρόσθετους πόρους. Δεδομένου ότι
τα έργα δεν θα χρηματοδοτηθούν με
επιχορηγήσεις, η συνεισφορά του Επιχειρησιακού
Προγράμματος στα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης θα
είναι ανακυκλώσιμη (η χρηματοδότηση των έργων
γίνεται είτε μέσω δανείων, παροχής εγγυήσεων ή
ιδίων κεφαλαίων), ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο
την αειφορία της επενδυτικής δραστηριότητας. Οι
συνεισφορές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη
χρηματοδοτικών προϊόντων (είτε με τη μορφή
δανείων ή εγγυήσεων ή ιδίων κεφαλαίων) τα
οποία θα παρέχονται από τα Ταμεία Αστικής
Ανάπτυξης στους τελικούς δικαιούχους. Κρατικές
εγγυήσεις για την παροχή δανείων δεν θα δίνονται
και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία επίπτωση
στη δημοσιονομική θέση και στο δημόσιο χρέος
των κρατών μελών.

4

Τεύχος 25

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

7/2012

Στην Ελλάδα, η υλοποίηση της πρωτοβουλίας
JESSICA ξεκίνησε ουσιαστικά με την υπογραφή της
σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τον Ιούλιο του 2010 για τη
σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας
ως διακριτή χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΤΕπ.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας για την ίδρυση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA κατέβαλε προς την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων το συνολικό ποσό των 258
εκατομμυρίων ευρώ από τα πέντε Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το



Για τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής
Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και για το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Η επιλογή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Αειφόρος Ανάπτυξη» το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η

που θα λειτουργήσουν ως Ταμεία Αστικής



Για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και

Ανάπτυξης (ΤΑΑ) στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε

Πελοποννήσου το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η EFG

μέσω δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Eurobank.

Ενδιαφέροντος που διενεργήθηκε από την



Για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι διαδικασίες

και Θεσσαλίας το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η

επιλογής και ανάθεσης των Ταμείων Αστικής

Τράπεζα Πειραιώς.

Ανάπτυξης ολοκληρώθηκαν καλύπτοντας το σύνολο



Για την Περιφέρεια Κρήτης το αρμόδιο ΤΑΑ

των περιφερειών που συνεισέφεραν πόρους στο

είναι η Κοινοπραξία Παγκρήτιας

Ταμείο Χαρτοφυλακίου:

Συνεταιριστικής Τράπεζας και Ταχυδρομικού



Ταμιευτηρίου.

Για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής
Μακεδονίας και Ηπείρου το αρμόδιο ΤΑΑ

Πληροφορίες:
http://www.jessicafund.gr/

είναι η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδoς (Όμιλος
Laiki Bank Group).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
υλοποίηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας JESSICA
στη χώρα μας οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να
επικοινωνούν με τον αρμόδιο εθνικό συντονιστικό
φορέα:
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ)
Υπόψιν κ. Ιωάννη Λυπιρίδη
E-mail: i.lipiridis@mnec.gr
Τηλ: 210 – 3332449, 210-3332000

5

Τεύχος 25

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις

7/2012

Μελέτες για την ανάδειξη του πολιτιστικού και
ιστορικού αποθέματος και προώθηση της
ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας Θράκης"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χαλκιδικής
Προθεσμία: 15/7/2012

Υποδομές στον Τομέα της Υγείας στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2140

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου

Νήσων Αιγαίου"

"Αποκατάσταση Ποταμού Σούλου"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας -

Προθεσμία: 2/7/2012

Θράκης"

Πληροφορίες:

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Κοζάνης

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=777

Προθεσμία: 15/7/2012

Προώθηση της βιοποικιλότητας και της

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2137

προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων
των περιοχών του Natura 2000) στην Περιφέρεια

Ανάπτυξη Πολιτιστικής Υποδομής στην

Κρήτης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προθεσμία: 6/7/2012

Προθεσμία: 20/7/2012

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1909

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2067

Τεχνική Υποστήριξη και Εκπόνηση Μελετών για
την ωρίμανση του έργου "Ναυταθλητικό Κέντρο
Μεσολογγίου"
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας
- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Προθεσμία: 15/7/2012
Πληροφορίες:

Βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προθεσμία: 20/7/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2032

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2136

Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου
"Έργα Αναβάθμισης και ανάπτυξης του
Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων"
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας
- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Αχαΐας
Προθεσμία: 15/7/2012
Πληροφορίες:

Ανάπτυξη, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των
Υποδομών Τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προθεσμία: 31/7/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1499

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2135
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Λοκρών: ‘Χτίζοντας την
Αλληλεγγύη στις Κοινότητες’
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για
τους Πολίτες, 2007-2013’)
Ο Δήμος Λοκρών με επιτυχία συμμετέχει στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Ευρώπη
για τους Πολίτες, 2007-2013’, σε σχέδιο
ανταλλαγής με άλλους εννέα (9) ευρωπαϊκούς
δήμους από την Ελλάδα, την Ιταλία, την
Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Τσεχία, την Πολωνία,
τη Ρουμανία και την ΠΓΔΜ, με τίτλο «Χτίζοντας
την αλληλεγγύη στις Κοινότητες».
Το εν λόγω σχέδιο προβλέπεται να ολοκληρωθεί
σε 18 μήνες στη διάρκεια των οποίων προγραμματίστηκαν να πραγματοποιηθούν όλες οι
συναντήσεις.

Στις 25-29 Μαϊου 2012 ο Δήμος Λοκρών
πραγματοποίησε τη δεύτερη συνάντηση
μεταξύ των εταίρων, υποδεχόμενος και
φιλοξενώντας τις αποστολές των υπόλοιπων
δήμων.
Το θέμα του συνεδρίου αφορούσε την
αλληλεγγύη στις κοινότητες, στις γενεές, το
δημογραφικό πρόβλημα, τον εθελοντισμό και
τις δράσεις κοινωνικής προστασίας κ.α.
Η πρώτη συνάντηση των κρατών είχε
πραγματοποιηθεί στο Δήμο Diosd της
Ουγγαρίας στις 25-29 Απριλίου τ.ε. με την
αρμόζουσα υποδοχή και φιλοξενία,
επεξεργασία κοινωνικών θεμάτων και
επισκέψεις σε κοινωνικές δομές, όπως και με
ξεναγήσεις στο Δήμο.
Πληροφορίες:
Δήμο Λοκρών
Γραφείο Δημάρχου
Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.35200 Αταλάντη
Τηλ: 22330 23707
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2. Δήμος Ανατολικής Μάνης:
«Greenculture»
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Νεολαία σε
Δράση, 2007-2013’)
Με επιτυχία υλοποιήθηκε η ανταλλαγή νέων, η
οποία έλαβε χώρα στο Capaccio της Ιταλίας, από
6 έως 14 Μαΐου 2012 και στην οποία συμμετείχαν
ο Δήμος Ανατολικής Μάνης με 16 νέους και ο
οργανισμός Fare Ambiente που δραστηριοποιείται
στην Ιταλία σε θέματα περιβάλλοντος, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Νεολαία
σε Δράση’.
Οι νέοι συμμετείχαν σε ένα βιωματικό σεμινάριο

οποίος είναι στολισμένος με τον Κροκεάτη Λίθο

όπου εφαρμόστηκαν μορφές άτυπης εκπαίδευσης

(που προέρχεται από τις Κροκεές Λακωνίας και

και είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις από-

είναι μοναδικός στον κόσμο) και το Μουσείο της

ψεις τους σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και

Ιστορίας της Ιατρικής, ενώ παρευρέθησαν ως

την εφαρμογή των εναλλακτικών πηγών ενέρ-

επίτιμοι καλεσμένοι σε ομιλία του Εθνικού

γειας της περιοχής μας, αλλά και να αλληλε-

Συντονιστή του Fare Ambiente σχετικά με τη

πιδράσουν στα θέματα αυτά με τους νέους της

Μεσογειακή Δίαιτα.

Ιταλίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης οι συμμε-

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Έλληνες

τέχοντες επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο

και Ιταλοί συνεργάστηκαν σε ομάδες και

του Paestum (μεγάλη ελληνική αποικία) και το

παρήγαγαν προωθητικό υλικό σχετικά με τα

σχετικό αρχαιολογικό μουσείο, μια παραδοσιακή

θέματα της συνάντησης. Το υλικό αυτό θα

φάρμα εκτροφής βουβαλιών εξαιρετικό

διανεμηθεί στα σχολεία και των δύο περιοχών,

παράδειγμα της βιώσιμης ανάπτυξης, το Εθνικό

ενώ στο Facebook έχει ήδη δημιουργηθεί γκρουπ

Πάρκο του Cilento όπου φιλοξενούνται προστα-

με την ονομασία GREENCULTURE PROJECT. Οι νέοι

τευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας, στην

του ελληνικού δήμου παρουσίασαν την ιδιαίτερη

μεσαιωνική πόλη του Salerno τον Καθεδρικό Ναό ο

τοπική κουλτούρα τους, τα ήθη και τα έθιμα τους,
χάρισαν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα στους
διοργανωτές, χόρεψαν μανιάτικους παραδοσιακούς χορούς και έλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο
στις διαπολιτισμικές συναντήσεις εντυπωσιάζοντας τους Ιταλούς με την Μανιάτικη ταυτότητά
τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι
νέοι θα λάβουν το Youthpass, ένα πιστοποιητικό
το οποίο περιγράφει και βεβαιώνει την εμπειρία
της μη τυπικής και άτυπης μάθησης που αποκτάται κατά τη διάρκεια ενός σχεδίου Νέα Γενιά σε
Δράση και είναι αναγνωρισμένο σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Πληροφορίες:
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Υπεύθυνη Προγράμματος: κα Λένα Καραμπάση
Skype: eleni.karampasi@windowslive.com
Ιστοσελίδα: http://www.anatolikimani.gov.gr
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έξυπνων πρακτικών για τους υδάτινους πόρους
στον αστικό σχεδιασμό.
Πληροφορίες:

Παγκόσμια Σύνοδος Πόλεων 2012

http://www.siww.com.sg/about-singapore-

(Σιγκαπούρη, 1-4 Ιουλίου 2012)

international-water-week

Με θέμα τις βιώσιμες και αειφόρες πόλεις στο
πλαίσιο ολοκληρωμένων αστικών λύσεων στα
προβλήματα που συνεπάγεται η αυξανόμενη
αστικοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο, η εν λόγω

3ο Διεθνές Φόρουμ για τις Διεθνείς
Συνεργασίες των ΟΤΑ
(Παρίσι, 2-3 Ιουλίου 2012)
Το γαλλικό Ινστιτούτο για τις διεθνείς
συνεργασίες των ΟΤΑ διοργανώνει για τρίτη

χρονιά διεθνές φόρουμ με θεματικά αντικείμενα
Σύνοδος που διοργανώνεται από το Κέντρο Αειφόρων Πόλεων και την Αστική Αναπτυξιακή Αρχή της
Σιγκαπούρης θα εξετάσει τρόπους δημιουργίας
ανθεκτικών υποδομών και βελτίωσης της ποιότητας
ζωής και του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα.
Πληροφορίες:
http://www.worldcitiessummit.com.sg/aboutus.php

Διεθνής Εβδομάδα Υδάτινων Πόρων
(Σιγκαπούρη, 1-5 Ιουλίου 2012)
Η διεθνής εβδομάδα υδάτινων πόρων παρέχει εκείνη
την πλατφόρμα για την αντιμετώπιση προκλήσεων
και διερεύνηση ευκαιριών για την ενσωμάτωση

όπως τη γεωπολιτική στη Μέση Ανατολή, την
αστική κινητικότητα, τη διχείριση των φυσικών
πόρων και την εκπαίδευση στην αναπτυξιακή
πολιτική κ.α.
Πληροφορίες:
http://www.coopdec-icic.org/linstitut-et-sonforum

Παγκόσμια Σύνοδος για την Αστική
Κινητικότητα
(Σίδνευ, 4-5 Ιουνίου 2012)
Οι ασφαλείς δρόμοι ως στρατηγική των
βιώσιμων πόλεων αποτελεί το κεντρικό θέμα
παγκόσμιας Συνόδου, στο πλαίσιο της οποίας
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θα διερευνηθεί ο ρόλος του αστικού σχεδιασμού

για τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης,

και των δημόσιων χώρων, της εκπαίδευσης και

παρέχοντας ένα επιμορφωτικό και διαδραστικό

της συμπεριφοράς πεζών και οδηγών, των

περιβάλλον για την ανταλλαγή εμπειριών και

υποδομών και της τεχνολογίας για την

βέλτιστων πρακτικών αλλά και γνώσεων γύρω

αποτελεσματική αντιμετώπιση της οδικής

από τις τελευταίες τάσεις στη διπλωματία των

ασφάλειας.

πόλεων.
Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://sistercitiesconference.org/
http://www.cities-for-

Καινοτόμος Πόλη

mobility.net/index.php/events/world-congress-

(Tορόντο, 18-19 Ιουλίου 2012)

2012

Κοινωνική Εργασία,
Κοινωνική Ανάπτυξη 2012
(Στοκχόλμη, 8-12 Ιουλίου 2012)

Η δημιουργία ψηφιακών δικτύων, υποδομών, οι
συνέργειες με ερευνητικά ιδρύματα και
πολιτιστικούς οργανισμούς αποτελούν βασικούς
όρους για μια καινοτόμο πόλη. Σε αυτό το

Η Στοκχόλμη θα φιλοξενήσει παγκόσμιο συνέδριο
με θέμα την ανταλλαγή εμπειριών και πολιτικών

πλαίσιο πραγματοποιείται διεθνές συνέδριο
στον Καναδά που θα διερευνήσει τα ανωτέρω
στο ζήτημα της κοινωνικής εργασίας, της

ζητήματα σε σχέση με τη νέα οικονομία, τις

κοινωνικής έρευνας και κοινωνικής πολιτικής και

ψηφιακές μητροπόλεις, την επανάσταση στις

εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου

μεταφορές, την τοπική οικονομία και την

προνοιακού συστήματος για το μέλλον.

ικανότητα προσέλκυσης νέων ταλέντων.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:
http://www.theinnovationcity.org/

http://www.swsd-stockholm-2012.org/

Προηγμένα Συστήματα Δημόσιων
56Ο Διεθνές συνέδριο Αδελφοποιημένων

Μεταφορών

Πόλεων

(Σαντιάγκο, 23-27 Ιουλίου 2012)

(Φλόριντα, 12-14 Ιουλίου 2012)

Οι όψεις του σχεδιασμού και της λειτουργίας
των νέων συστημάτων δημόσιων μεταφορών

Το ετήσιο διεθνές συνέδριο αδελφοποιημένων
πόλεων αποτελεί μια πλατφόρμα δικτύωσης

αποτελεί αντικείμενο διεθνούς συνεδρίου στη
Χιλή.
Πληροφορίες:

http://www.caspt.org/
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Διοργανικό Συνέδριο της Επιτροπής
των Περιφερειών: Η Αναθεώρηση του
Κανονισμού 1082/2006 (ΕΟΕΣ)
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του διοργανικού
συνεδρίου που διοργάνωσε πρόσφατα η
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), παρουσία της
Προέδρου της κας Mercedes Bresso, με θέμα την
αναθεώρηση του Κανονισμού 1082/2006 για
τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), υπογραμμίστηκαν από όλους τους
συμμετέχοντες (εκπρόσωποι των ΕΟΕΣ, των

τώντας τους ΕΟΕΣ ελκυστικούς από οικονομική
άποψη˙ και η επιβεβλημένη συνεργασία με τις
αρμόδιες εθνικές αρχές σε όλα τα ανωτέρω
ζητήματα.
Επίσης, στη διάρκεια των συζητήσεων
αναδείχθηκαν οι μεγάλες προσδοκίες για τους
Ομίλους ως εργαλεία διαχείρισης
προγραμμάτων και δικαιούχοι και ενδιάμεσοι
φορείς σε δράσεις ευρωπαϊκής εδαφικής

κοινοτικών οργάνων, των κρατών-μελών,

συνεργασίας˙ εξετάστηκε το ενδεχόμενο

τοπικών/περιφερειακών αρχών) η ανάγκη της

εκπόνησης ενός προτύπου κειμένου για τις

ταχείας υιοθέτησης του αναθεωρημένου

συμβάσεις και τα καταστατικά των ΕΟΕΣ˙ και

κειμένου του Κανονισμού˙ η ανάγκη συνεργα-

επισημάνθηκε η σημασία του εν λόγω

σίας της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ευαισθητοποίηση των υπηρεσιών της
τελευταίας για την προστιθέμενη αξία και το
δυναμικό των ΕΟΕΣ˙ η δημιουργία προϋποθέσεων χρηματοδότησης των ΕΟΕΣ μέσω ΣΔΙΤ και
σχετικών πολιτικών για τη φορολογία, καθισ-

εργαλείου, όχι απλώς ως μέσου περιφερειακής πολιτικής, αλλά και άλλων πεδίων
πολιτικής. Τέλος, παρουσιάστηκε έντυπο, το
οποίο περιλαμβάνει επιτυχημένα παραδείγματα δράσεων των υφιστάμενων ΕΟΕΣ.
Πληροφορίες:
http://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/Proceeding
s.aspx

Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
των Διαρθρωτικών Ταμείων 2014-2020
Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΣΠ)
δίδει κατευθυντήριες γραμμές, στο οποίο η
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μία έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
μεταφράζεται σε συγκεκριμένα μέτρα που
συνδέονται με τα πέντε διαρθρωτικά ταμεία: το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το
Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Το τελευταίο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου
της Επιτροπής των Περιφερειών Regions & Cities
Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στο
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Η ΕτΠ ζητεί να προωθηθεί η δυνατότητα
πολυταμειακών προγραμμάτων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ,
Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) και να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε μέτρο για
τη δημιουργία και την εφαρμογή των εν λόγω
προγραμμάτων με τη δέουσα τήρηση της
αρχής της αναλογικότητας. Επίσης, ζητεί
μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, με ρεαλιστικότερη προσαρμογή στις ανάγκες των
περιφερειών, μέσω της άμεσης συμμετοχής
των τοπικών και των περιφερειακών αρχών˙
η εν λόγω ευελιξία πρέπει να εφαρμόζεται
στην κατανομή μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ
και στη θεματική συγκέντρωση των Ταμείων
σε ορισμένους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να
μειωθούν ή να καταστούν πιο ευέλικτα τα
κατώτατα όρια που προβλέπονται στους
ειδικούς κανονισμούς. Τέλος, η ΕτΠ
υποστηρίζει τη δομή που προτείνεται από την
of Europe είναι αφιερωμένο στο ΚΣΠ, το οποίο,

Επιτροπή, ήτοι την αναγνώριση δύο σημαν-

όχι μόνον αντικαθιστά τις προηγούμενες
κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές,
αλλά και ενισχύει επιπλέον το νόημα και τη
σημασία των θεμάτων που καλύπτει.
Μάλιστα σε πρόσφατη (3-4/5/2012) συνεδρίαση
της Ολομέλειας της ΕτΠ, σχετικά με την
υιοθέτηση ενός Γενικού Κανονισμού για τα
Ταμεία του ΚΣΠ υπογραμμίστηκε η υποστήριξη
για τη στρατηγική προσέγγιση του Κοινού
Στρατηγικού Πλαισίου, με την ενσωμάτωση όλων
των ταμείων που προορίζονται για περιφερειακούς σκοπούς, γεγονός που θα επιτρέψει τον
καλύτερο συντονισμό μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΤΘΑ˙
επίσης, τονίστηκε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται
περισσότερο υπόψη η αρχή της εδαφικής
συνοχής, μέσω δράσεων για τις αστικές
περιοχές, δράσεων για την τοπική ανάπτυξη,
ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων και
κοινών σχεδίων δράσης, αλλά θα ήταν επίσης
επιθυμητό να δοθεί περισσότερη προσοχή σε
περιφέρειες στις οποίες συντελούνται
βιομηχανικές μεταλλαγές ή οι οποίες
αντιμετωπίζουν δημογραφικό μειονέκτημα.

τικών στόχων («επένδυση στην ανάπτυξη και
την απασχόληση» και «εδαφική συνεργασία»),
τη διατήρηση του ΕΚΤ στη σφαίρα της πολιτικής συνοχής και τη δημιουργία της νέας κατηγορίας των «περιφερειών μετάβασης», η
οποία παρέχει δίχτυ ασφαλείας για περιφέρειες που δεν είναι πλέον επιλέξιμες για
πλήρη ενίσχυση σύγκλισης.
Πληροφορίες:
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.
aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSEvIGSIIH17uwpLYK1u0D
aeoJJ4tL7WYIw%3d&ViewDoc=true
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Ο ρόλος των Πόλεων και Περιφερειών

Δωρεάν Μετακινήσεις

στη διαμόρφωση του κοινοτικού

στο Ταλίν από το 2013

κεκτημένου
Βάσει της ετήσιας έκθεσης συνεπειών της
Επιτροπής των Περιφερειών, που
παρουσιάστηκε πέρυσι τον Ιούνιο από το Γενικό
Γραμματέα της κ. Gerhard Stahl, η ΕτΠ
δημοσίευσε πρόσφατα φυλλάδιο στο οποίο
καταγράφεται ο ρόλος και η επιρροή των
τοπικών και περιφερειακών αρχών στη

7/2012

Η δημοτική αρχή του Ταλίν, της πρωτεύουσας
της Εσθονίας, θα προσφέρει στους κατοίκους
της από το 2013 δωρεάν μετακινήσεις με τα
δημόσια μέσα μεταφοράς, ως απόρροια του
τοπικού δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο και στο οποίο
το 75.5% των συμμετεχόντων τάχθηκε υπέρ μιας
τέτοιας πολιτικής. Συνολικά 68.059 ψηφοφόροι,
δηλ. το 20% των κατοίκων του Ταλίν συμμετείχαν
στο δημοψήφισμα. Η δημοτική αρχή είχε ταχθεί
εξαρχής υπέρ της ελεύθερης χρήσης των δημό-

σιων λεωφορείων, των τρόλεϊ και του τραμ για
τους κατοίκους της πόλης αλλά το μεγάλο
στοίχημα για εκείνην είναι η ανεύρεση 20 εκατ.

διαμόρφωση της κοινοτικής νομοθεσίας σε επτά
τομείς:


Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση



Περιφερειακή ανάπτυξη



Εδαφική συνεργασία



Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή



Αποκεντρωμένη συνεργασία



Ενεργός ιδιότητα του πολίτη



Πολιτιστική πολυμορφία

ευρώ που ισούται με το 40% των λειτουργικών
δαπανών των δημόσιων μέσων μεταφοράς για
να ξεκινήσει το εν λόγω εγχείρημα.

Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures
/Documents/4b9934c3-c5e4-4560-990922c5a5ddd0e3.pdf

Πληροφορίες:
http://www.balticcourse.com/eng/transport/?doc=55107
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Oldenburg: Η Ευρωπαϊκή Πόλη για τα

To Παρατηρητήριο της Χάρτας για την

Παιδιά (2012)

Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο

Στη γερμανική πόλη Oldenburg απονεμήθηκε
πρόσφατα (14 Μαΐου τ.ε.) το βραβείο αριστείας
των Ευρωπαϊκών Πόλεων που είναι φιλικές για
τα Παιδιά για το σχέδιο της που αφορά την

Σε εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες (16 Μαΐου τ.ε.), στο πλαίσιο του έργου
κοινωνικού διαλόγου με τίτλο ‘Το μέλλον του

ανάπλαση της περιοχής Donnerschwee. Το
φετινό βραβείο ήταν αφιερωμένο στον φιλικό
για τα παιδιά σχεδιασμό της γειτονιάς.
Σύμφωνα με το δήμαρχο της Στουτγκάρδης,
πρόεδρο του CEMR αλλά και του δικτύου Πόλεων
για τα Παιδιά, ‘δεν πρόκειται για ένα
μεμονωμένο σχέδιο αλλά για μια ολόκληρη
διαδικασία με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο’,
υπογραμμίζοντας τις θετικές επιπτώσεις στις

εργασιακού χώρου’ το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών παρουσίασε το
νεοσύστατο Παρατηρητήριο της Χάρτας για την
Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο. Στη
διάρκεια των εργασιών του εργαστηρίου τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τον Κοινωνικό Διάλογο με το
Παρατηρητήριο για την υποστήριξη με προτάσεις των εκπροσώπων εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων.
Πληροφορίες:
http://www.ccre.org/en/actualites/view/2247

Οδηγός του Δημοτικού Συμβούλου
Η βρετανική ένωση των τοπικών αρχών
δημοσίευσε πρόσφατα έναν οδηγό για τα μέλη
άλλες περιοχές του Oldenburg. Άλλωστε, το εν
λόγω βραβείο αναγνωρίζει καινοτόμα σχέδια
που περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για
τη συμμετοχή των παιδιών στην οικονομική και
κοινωνική ζωή της πόλης’. Κατά το τελικό
στάδιο της επιλογής, οι πόλεις της Ρέτζιο Εμίλια
(Ιταλία), του Μάριμπορ (Σλοβενία) και του Hamn
(Γερμανία) ήταν μεταξύ των υποψήφιων
νικητριών. Υπενθυμίζουμε ότι το δίκτυο των
Πόλεων για τα Παιδιά δημιουργήθηκε το 2007
και απαριθμεί ήδη 71 πόλεις από 32 ευρωπαϊκά
κράτη.
Πληροφορίες:
http://www.citiesforchildren.eu/165.0.html
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των τοπικών συμβουλίων, ο οποίος
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έναν Άτλαντα με μία σειρά από διαδρασ-

περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει ένας

τικούς χάρτες που αντικατοπτρίζουν τις

αιρετός της αυτοδιοίκησης, ενώ γίνεται λόγος

κυριότερες τάσεις της αποκεντρωμένης

και για τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπί-

συνεργασίας στην ΕΕ και τις χώρες εταί-

ζει η τοπική αυτοδιοίκηση στις μέρες μας.

ρους. Ο Άτλαντας παρουσιάζει με λεπτο-

Πληροφορίες:

μέρειες τις αποκεντρωμένες συνεργασίες
για την ανάπτυξη που διεξάγονται από

http://www.local.gov.uk/c/document_library/get_fi

τους ΟΤΑ της ΕΕ, καθώς και την γεωγρα-

le?uuid=c26abbde-e57b-46bd-9ad3-

φική κατανομή τους και την κατανομή

fb6ce9f90e89&groupId=10171

H Διαδικτυακή πύλη της

τους ανά τομέα·


(«χρηματιστήριο») για τη διευκόλυνση των

αποκεντρωμένης συνεργασίας

επαφών μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών που αναζητούν εταίρους και

Η ευρωπαϊκή Διαδικτυακή πύλη αποκεντρω-

επιθυμούν να συμμετέχουν σε νέες συνερ-

μένης συνεργασίας για την ανάπτυξη αποτελεί

γασίες. Ο σκοπός είναι να συνδυαστούν

κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφε-

οι ανάγκες που δηλώνει η μία πλευρά με

ρειών (ΕτΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκο-

τις προτάσεις της άλλης πλευράς. Για να

πός της Πύλης είναι να διευκολύνει τις επαφές

συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, οι

και τις σχέσεις μεταξύ των τοπικών και των

εγγεγραμμένες τοπικές αρχές πρέπει

περιφερειακών αρχών της ΕΕ και των αναπτυσ-

απλώς να συμπληρώσουν ένα ειδικό

σόμενων χωρών, να καταγράψει τις συνεργασίες

δελτίο˙

που προαγάγουν οι ΟΤΑ της ΕΕ και να συνδυάσει
τις δεξιότητες και ικανότητες με τις ανάγκες



μένη συνεργασία και γενικότερα την

να επισημανθούν οι δυνατότητες ευρωπαϊκής

αναπτυξιακή συνεργασία. Στόχος της

χρηματοδότησης και να παρέχεται κάθε χρήσιμη

είναι, επίσης, να συμβάλει στην ευρύτερη

πληροφορία σχετικά με τα σχέδια συνεργασίας

διάδοση των δυνατοτήτων χρηματοδό-

μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών.

βασικά μέρη:

μία βιβλιοθήκη για την ανταλλαγή
εγγράφων σχετικών με την αποκεντρω-

στις οποίες αντιστοιχούν. Στόχος είναι επίσης

Η Διαδικτυακή πύλη αποτελείται από τέσσερα

μία πλατφόρμα ανταλλαγής σχεδίων

τησης της αναπτυξιακής συνεργασίας˙


ένα φόρουμ: Σκοπός της Πύλης είναι
επίσης να λειτουργήσει ως διαδικτυακός
τόπος συνάντησης, προετοιμασίας και
παρακολούθησης των συζητήσεων για
την αποκεντρωμένη συνεργασία. Το φόρουμ φέρνει σε επαφή τις ενδιαφερόμενες πλευρές ώστε να μπορούν να ανταλλάξουν τις πληροφορίες, τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη που
διαθέτουν σχετικά με κάθε θέμα που
συνδέεται με την αναπτυξιακή
συνεργασία.

Πληροφορίες:
http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/en/Pages/welc
ome.aspx
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Νέοι Κανόνες για το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο
Σε γνωμοδότηση της Επιτροπής των
Περιφερειών (ΕτΠ) που κατάρτισε ο κ.
Κωνσταντίνος Σιμιτσής, Δήμαρχος Καβάλας, με
θέμα τους νέους κανόνες για το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), επικροτείται η
προσπάθεια της Επιτροπής να δώσει
μεγαλύτερη βαρύτητα σε έργα του ΕΚΤ στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών των
κρατών μελών και των περιφερειών.
Ταυτόχρονα, οι περιφέρειες και οι πόλεις ζητούν

Πάντως, οι περιφέρειες και οι πόλεις εκφράζουν

τη μείωση των ελάχιστων ποσοστών

τη λύπη τους για την έλλειψη αναφοράς στην

συμμετοχής, ούτως ώστε να δοθεί στα κράτη

προώθηση της ευελιξίας με ασφάλεια

μέλη και στις περιφέρειες η δυνατότητα να

(flexicurity) στην αγορά εργασίας, μολονότι η

προσαρμόσουν τα προγράμματα στις

ευελιξία με ασφάλεια αποτελεί ολοκληρωμένη

πραγματικές τους ανάγκες.

κατευθυντήρια γραμμή της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».

Αναφορικά με την αποστολή του ΕΚΤ, η ΕτΠ

Η ΕτΠ παραμένει προσηλωμένη στο πρόγραμμα

προειδοποιεί σχετικά με τον κίνδυνο, το ΕΚΤ,

διανομής τροφίμων για τους απόρους της

από βασικό μοχλό της κοινωνικής συνοχής να

Κοινότητας (MDP), τονίζει, όμως, την ανάγκη να

καταστεί εργαλείο αποκλειστικά αφιερωμένο

προσδιοριστεί διαφορετική νομική βάση απ' ό,τι

στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στη

το ΕΚΤ.

γνωμοδότηση υπογραμμίζεται επίσης ότι το ΕΚΤ

Σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης, η ΕτΠ

θα συνεχίσει να υπηρετεί τη βασική κατά τη

επιδοκιμάζει τα μέτρα απλοποίησης που

Συνθήκη αποστολή του, που συνίσταται στη

προτείνει η Επιτροπή με στόχο τη μείωση της

«βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των

διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους

εργαζομένων» και, συγχρόνως, θα ανταποκριθεί

και τις διαχειριστικές αρχές. Συγκεκριμένα, οι

στις ανάγκες της κοινωνίας, που δημιουργεί η

περιφέρειες και οι πόλεις υποστηρίζουν τον

εξαιρετικά δυσμενής οικονομική συγκυρία, με την

περιορισμένο αριθμό των κανόνων

«προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την

επιλεξιμότητας, ώστε να διευκολυνθεί η

καταπολέμηση της φτώχειας», που αναβαθμί-

πρόσβαση των μικρότερων δικαιούχων και

ζονται από επενδυτική προτεραιότητα σε

δράσεων μικρού μεγέθους στη χρηματοδότηση

διακεκριμένο θεματικό στόχο.

του ΕΚΤ, την επιλεξιμότητα των συνεισφορών σε
είδος, την ευρύτερη χρήση των συνολικών
επιχορηγήσεων και τις απλουστευμένες
επιλογές κόστους, όπως τα κατ’ αποκοπή ποσά,
συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης της
υποχρεωτικής χρήσης τους για τις μικρότερες
παρεμβάσεις (έως 50.000 ευρώ).
Πληροφορίες:
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments
.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSEvIGSIIH17uwpLYK1u0D
aeoJJ4tL7WYIw%3d&ViewDoc=true
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Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νέα στρατηγική της Ε.Ε. για τις δημόσιες

για τις δυσκολίες πρόσβασης στα

προμήθειες σε ηλεκτρονική μορφή

Διαρθρωτικά Ταμεία
Σε μελέτη, που παρουσιάστηκε στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή "Περιφερειακή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την
απλοποίηση των δημόσιων προμηθειών μέσω
της υποβολής προσφορών με τη χρήση

Ανάπτυξη", αναλύονται οι παράγοντες που
διευκολύνουν ή αποθαρρύνουν τους τοπικούς
φορείς και τις επιχειρήσεις στην υποβολή
αιτήσεων για χρηματοδότηση από τα

ηλεκτρονικών μέσων παρά με τη χρήση
Διαρθρωτικά Ταμεία. Η μελέτη επισημαίνει ως
βασικά εμπόδια την ανεπάρκεια των διοικητικών
υπηρεσιών στην παροχή στήριξης και
ενημέρωσης προς τους αιτούντες, την
γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στην
παροχή της χρηματοδότησης. Για τη βελτίωση
των αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων,
προτείνεται η ενίσχυση της διαφάνειας και η
απλούστευση των διαδικασιών, η σαφή
κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των
εθνικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και η
επαρκής στήριξη των υποψηφίων που διαθέτουν
περιορισμένες ικανότητες και πόρους.
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/stu
diesdownload.html?languageDocument=EN&file=6
7631

έντυπων προσφορών. Με αυτό τον τρόπο,
εκτιμά ότι θα περιοριστεί ο διοικητικός
φόρτος, θα μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών και θα
τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά.
Παράλληλα, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για
τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της
Ε.Ε., που αποβλέπουν στη διασφάλιση της
εύκολης χρήσης και στη διαλειτουργικότητα
των συστημάτων, και ευελπιστεί ότι μέχρι τα
μέσα του 2016, θα ολοκληρωθεί η μετάβαση
προς ένα σύστημα δημόσιων προμηθειών σε
ηλεκτρονική μορφή.
Πληροφορίες:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2012:0179:FIN:EL:DOC
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Διεθνή Θέματα
Οι Οικονομικά Ισχυρότερες Πόλεις του
Κόσμου
Η νέα έκθεση της αμερικανικής μηνιαίας
επιθεώρησης Atlantic επικεντρώνεται στο
παρελθόν και στο μέλλον των παγκόσμιων
μητροπολιτικών κέντρων, θέτοντας το απλό
ερώτημα για εκείνη την πόλη που κυριαρχεί
παγκοσμίως σε οικονομικό επίπεδο.
Σύμφωνα με τον πολυγραφότατο σε θέματα
αστικής δημιουργικότητας Richard Florida, η
Νέα Υόρκη είναι η αδιαμφισβήτητη οικονομικά
πιο ισχυρή μητρόπολη παγκοσμίως με το
Λονδίνο, το Τόκυο και το Σικάγο να
ακολουθούν. Ο πιο κοινός τρόπος κατάταξης
των πόλεων είναι ο πληθυσμός τους. Ωστόσο,
αυτός δεν συνιστά το πλέον αξιόπιστο μέτρο
της οικονομικής ισχύος μιας πόλης καθώς η
τελευταία δεν είναι παρά η αντανάκλαση της
παραγωγικότητας, της τεχνολογίας και του
ανθρώπινου κεφαλαίου ή των δεξιοτήτων που
διαθέτει. Πράγματι, μέχρι πρόσφατα, η
μέτρηση της οικονομικής δύναμης μιας πόλης
δεν εδραζόταν σε συγκριτικά και συστηματικά
δεδομένα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ένας
αριθμός ερευνητικών ομάδων και εταιρειών
συμβούλων έχουν αναδείξει καινοτόμους τρόπους μέτρησης της οικονομικής ισχύος των
παγκόσμιων πόλεων.

Από τις πέντε πρόσφατες μετρήσεις, βάσει
συγκεκριμένων πολυδιάστατων δεικτών (δείκτης
παγκόσμιας οικονομικής ισχύος, δείκτης
ανταγωνιστικότητας παγκόσμιας πόλης, δείκτης
παγκόσμιων πόλεων, δείκτης παγκόσμιων
οικονομικών κέντρων και ΑΕΠ παγκόσμιας πόλης
2025), η Νέα Υόρκη καταλαμβάνει την πρώτη θέση
στις τρεις, καθώς αναδεικνύεται η πιο ανοιχτή και
πολύμορφη παγκόσμια πόλη. Μάλιστα, ο δήμαρχος
της πόλης, κ.Michael Bloomberg, υπογραμμίζει ότι
το κλειδί για να παραμείνει παγκόσμια
ανταγωνιστική μια πόλη βρίσκεται στην ικανότητά
της να προσελκύει το καλύτερο και πιο ευφυές
τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού από κάθε γωνιά
του πλανήτη. Οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι
επιθυμούν να ζουν σε χώρες που προστατεύουν τις
προσωπικές ελευθερίες, επιβραβεύουν την
πολυμορφία και προσφέρουν σε αφθονία
πολιτιστικές ευκαιρίες. Με εξαίρεση το Χονγκ Κονγκ,
οι ασιατικές πόλεις δεν διαθέτουν αυτό το επίπεδο
της ανοχής και ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους
για την περιφερειακή αλλά και παγκόσμια
ηγεμονία.
Πληροφορίες:
http://www.theatlantic.com/business/archive/2012/0
5/what-is-the-worlds-most-economically-powerfulcity/256841/
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Οδηγός για την Ολοκληρωμένη

Μέξικο Σίτυ: Πρόγραμμα ανταλλαγής

Διαχείριση των Πλημμυρών

ανακυκλούμενων υλικών με τρόφιμα

Ομάδα ερευνητών της Παγκόσμιας Τράπεζας

Η πόλη του Μεξικό ξεκίνησε ένα φιλόδοξο

δημοσίευσαν έναν ολοκληρωμένο και

πρόγραμμα ανταλλαγής ανακυκλωμένων υλικών με

λειτουργικό οδηγό για τη διαχείριση των

τρόφιμα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και εν

για να δείξει στους πολίτες πώς είναι δυνατόν τα

προκειμένω του κινδύνου των πλημμυρών.

απορρίμματα να μετατραπούν σε πρώτες ύλες. Οι
λαϊκές αγορές αποδέχονται το γυαλί, το χαρτί, το
αλουμίνιο, τα πλαστικά μπουκάλια και επιστρέφει
«πράσινους πόντους» που αντιστοιχούν σε
αγροτικά προϊόντα, τα οποία καλλιεργούνται στην
πόλη του Μεξικό (π.χ. μαρούλια, φραγκόσυκα,
σπανάκι, ντομάτες). Πρόθεση της αρμόδιας
κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης είναι να
ευαισθητοποιηθεί το κοινό για την τοπική
παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Η συλλογή και
επεξεργασία των ανακυκλούμενων απορριμμάτων
έχει διαδοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες, ωστόσο,
δεν αποτελεί καθημερινή συνήθεια για αρκετά

νοικοκυριά. Ενδεχομένως, η σύνδεση ανάμεσα στην
Πρόκειται για ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τα
στελέχη της αυτοδιοίκησης για την εκπόνηση
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη
διαχείριση των πλημμυρών των αστικών
κέντρων.

ανακύκλωση και τα αγροτικά προϊόντα να
προκαλέσει το ενδιαφέρον των κατοίκων για την
αξία της ανακύκλωσης υλικών. Στην πρώτη αγορά
που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο
διατέθηκαν περίπου τρεις τόνοι 60 αγροτικών
προϊόντων ως αντάλλαγμα για ανακυκλούμενα
υλικά.

Πληροφορίες:
http://www.gfdrr.org/gfdrr/sites/gfdrr.org/files/
urbanfloods/pdf/Cities%20and%20Flooding%20G
uidebook.pdf

Πληροφορίες:
http://www.fastcoexist.com/1679706/mexico-citynow-lets-you-trade-trash-for-food
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Σκοπός της δημόσιας αυτής διαβούλευσης είναι
να συγκεντρώσει τις απόψεις ενός μεγάλου
κύκλου ενδιαφερόμενων δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων, καθώς και πολιτών σχετικά με πιθανή
ανάληψη δράσης από την ΕΕ στον συγκεκριμένο
τομέα.
Μεταξύ των πιθανών δράσεων που προτίθεται
να προτείνει η Επιτροπή είναι η καθιέρωση ενός
ευρωπαϊκού σήματος για τα συστήματα
ποιότητας στον τουρισμό, το οποίο θα συμβάλει
στη μεγαλύτερη διαφάνεια και συνοχή στην
αξιολόγηση της ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Σήμα για τα συστήματα
ποιότητας στον τουρισμό
Σήμερα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και
ιδιωτικών πρωτοβουλιών για τον καθορισμό των
αρχών και κριτηρίων που πρέπει να
χρησιμοποιούν οι φορείς του ευρωπαϊκού
τουριστικού τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η
παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών στην
ΕΕ.
Ωστόσο, αυτά τα συστήματα ποιότητας
στερούνται συχνά συνοχής και συντονισμού
δεδομένου ότι επικεντρώνονται συνήθως σε
μεμονωμένους τομεακούς ή εδαφικούς στόχους
χωρίς να ακολουθούν μια ολοκληρωμένη
ευρωπαϊκή προσέγγιση.
Ο κατακερματισμός αυτός θα μπορούσε να
αποτελέσει εμπόδιο στην επίτευξη ισότιμων
όρων ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά

Για το ευρωπαϊκό αυτό σήμα θα λαμβάνονται
υπόψη τα υφιστάμενα και μελλοντικά
συστήματα ποιότητας στον τουρισμό που είναι
σύμφωνα με τα κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια.
Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης θα
βοηθήσουν να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της

την παροχή υψηλής ποιότητας τουριστικών

προτεινόμενης πρωτοβουλίας.

υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη και, κατά

Προθεσμία: 13 Ιουλίου 2012

συνέπεια, να βλάψει την ανταγωνιστικότητα του
ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα.

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/pu
blic-consultation-etq/index_el.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Recent Developments in State Aid Issues of Concern

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 9-10 Ιουλίου 2012

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

to Regional and Local Authorities
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4828

Delivering better results from the European Social
Fund (ESF) in 2007-2013
Ημερομηνία: 12-13 Ιουλίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5010

Summer School on EU law and its implementation
Ημερομηνία: 2-13 Ιουλίου 2012
Τόπος: Λουξεμβούργο
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4831

Managing the EU Policy Cycle: A Comprehensive
One-Week Course on EU Decision-Making in
Practice
Ημερομηνία:2-6 Ιουλίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4836

Delivering better SME and Enterprise support
through EU Programmes and Policies
Ημερομηνία: 5-6 Ιουλίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5007

The Future of the Common Agricultural Policy:
Reform Proposals, Financial Implications and
Conflicting Interests
Ημερομηνία: 5-6 Ιουλίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5057
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Αύριο οι ΠΟΛΕΙΣ

Αυτοδιοίκησης
IMAGINE: How Creativity Works

Σελ.279

Σελ.177

J. Lehrer

Π. Λέφας, W.Siebel, J.Binde

Εκδ. Houghton Mifflin Harcourt (HMH)

Εκδ. ΠΛΕΘΡΟΝ

Η ανθρώπινη φαντασία συνιστά μια πολύπλοκη
διαδικασία και το νέο βιβλίο του Jonah Lehrer

Η αχαλίνωτη ανάπτυξη των πόλεων σε ολόκληρο

επιχειρεί να εξερευνήσει τον κόσμο της

τον κόσμο δημιουργεί ένα περιβάλλον ριζικά

δημιουργικότητας, αφιερώνοντας ένα ολόκληρο

διαφορετικό από αυτό στο οποίο ζούσαμε μέχρι

κεφάλαιο στις πόλεις. Ξεκινώντας από την

χθες. Ο σύγχρονος άνθρωπος κινείται μέσα σε μια

εμπειρία των αμερικανικών πόλεων, ο Lehrer

απέραντη θάλασσα τεχνικών έργων, η οποία δεν

επεκτείνει την ανάλυσή του στο πλέγμα της

έχει σαφή συγκρότηση. Ολόγυρά του απλώνεται

δημιουργικότητας και των πόλεων. Βασικό

ένα συνονθύλευμα κτιρίων και δρόμων,

επιχείρημά του είναι ότι οι πόλεις μάς

βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών

αναγκάζουν να συναναστραφούμε με ξένους και

πινακίδων, που κατά τόπους μόνον θυμίζει την

με το άγνωστο εν γένει. Αυτό επιτρέπει στο μυαλό

πόλη που μας ήταν γνωστή μέχρι τα μέσα του

να παραμένει ανοιχτό. Συνήθως τα χρήματα σε

20ού αιώνα. Ποια είναι, λοιπόν, η πόλη σήμερα

ένα μητροπολιτικό κέντρο αγοράζουν μοναξιά για

και ποια θα είναι η πόλη του αύριο; Σε αυτά τα

τον άνθρωπο αλλά η δημιουργικότητα ευημερεί

ερωτήματα προσπαθούν να απαντήσουν τα τρία

μόνον εκεί όπου υπάρχει η μίξη διαφόρων

μικρά δοκίμια από τα οποία αποτελείται αυτό το

πολιτισμών.

βιβλίο.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes. gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σε αυτό το τεύχος

και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

13

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

14

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

17

Ευρωπαϊκά Θέματα
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Προσκλήσεις-Προθεσμίες
1. ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013’
Στη διάρκεια του έτους 2013 το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του ακόλουθου πολιτικού πλαισίου:


Το 2013 έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος των
Πολιτών.



Στις 9 Μαΐου του 2013 πρόκειται να δημοσιευθεί η επόμενη έκθεση για την ιδιότητα του πολίτη ως συνέχεια των 25 δράσεων που περιγράφηκαν στην προηγούμενη έκθεση του 2010.

Οι συνέπειες του ιδιαίτερου πολιτικού πλαισίου του
2013 και ειδικότερα των στόχων που περιλαμβάνονται
στην πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος



Ευρωπαϊκή επιδότηση για τις
Αδελφοποιήσεις Πόλεων



Βραβεία Παραμεθόριων
Περιφερειών 2012



Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας



Στρατηγική των ΕΟΕΣ για το 2020



Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές
στη Μεσόγειο



Πράσινη Ζώνη στην Ευρώπη



Η Παγκόσμια Οικονομία των Πόλεων



Σεμινάρια κατάρτισης για τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και το ΕΣΠΑ
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των Πολιτών σε σχέση με τις μόνιμες
προτεραιότητες του Προγράμματος έχουν ως
εξής:


Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τις αξίες
και τα δικαιώματα των ευρωπαίων
πολιτών και για τις ευκαιρίες που δίνονται
από την ΕΕ



Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη
δημοκρατική ζωή της ΕΕ.

Το πρόγραμμα επομένως θα υποστηρίξει την
ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και δημοκρατίας
μέσω της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ, των
αξιών της και των επιπτώσεών της στην
καθημερινή ζωή των πολιτών καθώς και με την

μαθήματα από την ιστορία και για να

παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες να

δημιουργήσουν για το μέλλον». Η δράση ενθαρρύνει

συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.

συναντήσεις, ανταλλαγές και συζητήσεις μεταξύ

Το ανωτέρω πολιτικό πλαίσιο και οι προτεραι-

Ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές χώρες με

ότητες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την

διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, μέσω των δεσμών

υλοποίηση των κάτωθι μέτρων του Προγράμ-

σε τοπικό επίπεδο μεταξύ αδελφοποιημένων δήμων

ματος:

για την υποστήριξη ανταλλαγών και για τη
συνεργασία. Δεύτερον, μέσω καινοτόμων τρόπων

Δράση 1 – Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη

συμμετοχής των πολιτών.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά συγκεκριμένα

Συναντήσεις Πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων
(Μέτρο 1.1)

πρωτοβουλίες πολιτών σύμφωνα με το βασικό
στόχο του Προγράμματος «να έλθουν σε επαφή οι
πολίτες των τοπικών κοινωνιών από όλη την
Ευρώπη για να μοιραστούν και να ανταλλάξουν
εμπειρίες, γνώμες και αξίες, για να πάρουν

Οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων
συνίστανται στη συνεύρεση διαφόρων πολιτών από
αδελφοποιηµένες πόλεις, αξιοποιώντας την υπάρχουσα εταιρική σχέση µεταξύ των δήµων για την
ενίσχυση της αµοιβαίας γνώσης και κατανόησης
µεταξύ πολιτών και πολιτισµών.
Ο αιτών πρέπει να είναι:


ο δήµος όπου θα λάβει χώρα η συνάντηση ή



µη κερδοσκοπική οργάνωση ή επιτροπή
αδελφοποίησης που διαθέτει νοµική
προσωπικότητα και εκπροσωπεί τις τοπικές
αρχές·



να εδρεύει σε συµµετέχουσα χώρα του
προγράµµατος·



µια πόλη µπορεί να φιλοξενήσει συνάντηση
πολιτών µόνο µία φορά ανά έτος.
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διαφόρων πολιτικών, οι οποίες συνδέονται συχνά
με πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
δικτύωση δήμων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
αποτελεί σημαντικό μέσο πραγματοποίησης
επίκαιρων συζητήσεων και ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών.
Η αδελφοποίηση δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό
μεταξύ δήμων, και επομένως, οι δυνατότητες των
δικτύων που δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών
αδελφοποιημένων πόλεων πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη θεματικής και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ πόλεων. Η Επιτροπή
στηρίζει την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, τα οποία
είναι σημαντικά για τη διασφάλιση δομημένης,
εντατικής και πολύπλευρης συνεργασίας και
Οι εταίροι συνδέονται µε συµφωνία αδελφοποίησης ή ετοιµάζονται να συνάψουν τέτοια
συµφωνία (σύµφωνα µε σχετική δήλωσή τους στο
έντυπο της αίτησης). Επισημαίνεται ότι µόνο ένα
διµερές σχέδιο µε τους ίδιους εταίρους µπορεί να
εγκρίνεται για το ίδιο ηµερολογιακό έτος.

συμβάλλουν, επομένως, στη μεγιστοποίηση του
αντίκτυπου του προγράμματος.
Τα σχέδια δικτύων αδελφοποιημένων πόλεων
αναμένεται να:


ενσωματώσουν ένα εύρος δραστηριοτήτων
σχετικά με το(τα) θέμα(-τα) κοινού
ενδιαφέροντος τα οποία πρόκειται να
εξετασθούν στο πλαίσιο των
προτεραιοτήτων του προγράμματος και είναι
συναφή με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,



παράγουν εργαλεία επικοινωνίας στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, με στόχο
την προώθηση δομημένης και βιώσιμης
θεματικής δικτύωσης και διάδοσης των
αποτελεσμάτων των δράσεων,

Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:


δήµους από δύο (2) τουλάχιστον
συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των οποίων
να είναι κράτος µέλος της ΕΕ˙



τη συµµετοχή τουλάχιστον εικοσιπέντε (25)
προσκεκληµένων συµµετεχόντων.
«Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι οι
αλλοδαποί συµµετέχοντες που
αποστέλλονται από τους δήµους εταίρους·



το ήµισυ (50%) των συµµετεχόντων πρέπει
να αποτελείται από µη αιρετούς
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ή
δηµοτικούς λειτουργούς.

Η µέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι 21
ηµέρες, ενώ η επιδότηση που µπορεί να δοθεί ανά
σχέδιο είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ.

Θεματική δικτύωση
(Μέτρο 1.2)

αδελφοποιημένων

πόλεων

Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν τακτικά νέα
προβλήματα και εμπλέκονται στην εφαρμογή
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τη συµµετοχή τουλάχιστον 30
προσκεκληµένων συµµετεχόντων.
«Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι οι
αλλοδαποί συµµετέχοντες που
αποστέλλονται από τους εταίρους.



το 30% των συµµετεχόντων κάθε εκδήλωσης
να προέρχεται από επιλέξιµες χώρες εκτός
της χώρας υποδοχής.

Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 24 μήνες, ενώ
η μέγιστη διάρκεια μιας εκδήλωσης είναι 21 ηµέρες.
Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τρεις (3)
τουλάχιστον εκδηλώσεις.



έχουν καθορισμένες ομάδες-στόχους για
τις οποίες τα επιλεγμένα θέματα
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
αφορούν μέλη της κοινότητας που
δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο
τομέα (δηλαδή, εμπειρογνώμονες, τοπικές
ενώσεις, πολίτες και ομάδες πολιτών τους
οποίους το θέμα αφορά άμεσα κ.λπ.),



αποτελούν τη βάση για μελλοντικές
πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ των
συμμετεχουσών πόλεων με αντικείμενο τα
ζητήματα που εξετάζονται ή ενδεχομένως
μελλοντικά ζητήματα κοινού
ενδιαφέροντος.

Για να είναι επιλέξιµοι, οι αιτούντες πρέπει να

Το µέγιστο επιλέξιµο ποσό για επιδότηση σχεδίου
στο πλαίσιο αυτού του µέτρου είναι 150.000 ευρώ.
Το ελάχιστο επιλέξιµο ποσό είναι 10.000 ευρώ.
Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών
Εθνικό σημείο επαφής: Αντώνης Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Φαξ: 210 3744713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα:
http://www.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyxn
eserothseis/InternationalCooperations/

εδρεύουν σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν
στο πρόγραµµα και να είναι:


δήµοι ή



τοπικές/περιφερειακές αρχές ή



ενώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές ή



µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή επιτροπές
αδελφοποίησης που διαθέτουν νοµική
προσωπικότητα και εκπροσωπούν τοπικές
αρχές.

Ένα σχέδιο πρέπει να προβλέπει τα εξής:


τη συμμετοχή δήµων από 4 τουλάχιστον
συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των οποίων
να είναι κράτος µέλος της ΕΕ.
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2. Βραβεία για το Ευρωπαϊκός Έτος για
την Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη
μεταξύ Γενεών (2012)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει την απονομή
βραβείων σε φορείς και οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, που προωθούν πολιτικές για την ενεργό



Προκλήσεις προσωπικών ιστοριών

γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών



Γενεές και εκπαίδευση.

στο πλαίσιο του τρέχοντος σχετικού εν θέματι
Ευρωπαϊκού Έτους.
Στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους είναι να αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή των
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία.
Επιδιώκεται η ενθάρρυνση των φορέων χάραξης
πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα
τα επίπεδα να αναλάβουν δράση για να δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες παράτασης του
επαγγελματικού βίου και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Ενεργός γήρανση
σημαίνει να μεγαλώνουμε με καλή υγεία και ως
ισότιμα μέλη της κοινωνίας, να αισθανόμαστε πιο
ικανοποιημένοι από τη δουλειά μας, πιο
ανεξάρτητοι στην καθημερινή μας ζωή και πιο
ενεργοί πολίτες. Άσχετα από την ηλικία μας,
μπορούμε πάντα να συμμετέχουμε δραστήρια στην
κοινωνία και να απολαμβάνουμε μια καλύτερη
ποιότητα ζωής. Στόχος μας πρέπει να είναι η όσο
το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του τεράστιου
δυναμικού που διαθέτουμε, ακόμη και σε πιο
προχωρημένη ηλικία. Τα προκηρυσσόμενα
βραβεία περιλαμβάνουν έξι κατηγορίες:


Χώροι απασχόλησης για όλες τις ηλικίες.



Περιβάλλον προσφιλές για τους
ηλικιωμένους.



Κοινωνικοί Επιχειρηματίες



Έκθεση για την Γήρανση και τις σχέσεις
μεταξύ των Γενεών

Ειδικότερα, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
είναι επιλέξιμες για την κατηγορία Περιβάλλον

προσφιλές για τους ηλικιωμένους.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα βραβεία απονέμονται σε
εξέχουσες πρωτοβουλίες των τοπικών ή των
περιφερειακών αρχών για την προώθηση της
ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των
γενεών. Ο στόχος τους είναι η δημιουργία ενός
προσβάσιμου περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς
που θα προάγει την ενεργό γήρανση και θα
συμβάλλει θετικά στην υγεία και την ποιότητα ζωής
όλων των γενεών. Αυτό προϋποθέτει ότι οι
εφαρμοζόμενες πολιτικές, οι υπηρεσίες και οι δομές
των ΟΤΑ θα παρέχουν υποστήριξη και ευκαιρίες
στους πολίτες προκειμένου να συνεισφέρουν στις
κοινότητές τους για να γηράσκουν ενεργές και
ανεξάρτητες. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές
καλούνται δηλαδή να αναφέρουν ό, τι έχουν κάνει
για τις τοπικές κοινωνίες τους για να προωθήσουν
ή να δημιουργήσουν περιβάλλοντα προσφιλή προς
τους ηλικιωμένους. Θα πρέπει επίσης να
περιγράψουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και
τις λύσεις στις οποίες κατέληξαν.
Για τους νικητές της ανωτέρω κατηγορίας έχουν
προβλεφθεί τα κάτωθι χρηματικά ποσά:


Πρώτη θέση: 2.000 €



Δεύτερη θέση: 1.000 €



Τρίτη θέση: 500 €

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα:
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026
&langId=en
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3. Νεολαία Σε Δράση, 2007-2013
Το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» για την περίοδο
2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος
«Νεολαία» της περιόδου 2000-06 και του προγράμματος 2004-06 για την προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
νεολαίας. Με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων
στην κοινωνία ως πολιτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν
στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης να
συμβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση
με την ευρεία έννοια και να καταστήσει δυνατή την
ανάπτυξη της αίσθησης της αμοιβαίας αλληλεγγύης
και κατανόησης των νέων. Το πρόγραμμα με τον
τρόπο αυτό αποτελεί επίσης τη συνέχεια των
στόχων της διαδικασίας της Λισσαβόνας.
Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη
1.1. Ανταλλαγές νέων
Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες νέων
και οργανώσεις νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε
μία ή περισσότερες ομάδες νέων, ηλικίας μεταξύ 13
και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν
από ομάδα νέων άλλης χώρας, προκειμένου να
συμμετάσχουν μαζί σε κοινό πρόγραμμα
δραστηριοτήτων.

1.3. Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους
Θέλετε να συμμετάσχετε στην ενίσχυση της
δημοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο; Η δράση
Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους σας δίνει αυτή τη
δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-30 ετών.
Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να προσφέρετε
εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του εξωτερικού
για διάστημα 2 ως 12 μηνών; Το Πρόγραμμα
«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» σας δίνει τη
δυνατότητα αυτή!
Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο
3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους
Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στη
συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της
διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντας το
διαπολιτισμικό διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση
και ανοχή μεταξύ των νέων, μέσα από τις
ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης και
δικτύωσης.
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πολιτικής για τη νεολαία.
Προθεσμίες: 1, 3 & 17 Σεπτεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Συντονίστρια Προγράμματος:
Αναστασία Φιλίνη,
τηλ. 210 2599360, 210 2599363
E-mail: a.filini@neagenia.gr
Ιστοσελίδα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/
portal.asp? cpage=NODE&cnode=45
Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία
4.3. Κατάρτιση και Δικτύωση
Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που

4. Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία,
2007-2013: ECO-INNOVATION

δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, μέσα
από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών &
καλών πρακτικών και τους ωθεί στην ευρωπαϊκή
σύμπραξη προς όφελος των νέων.
4.4. Σχέδια που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την
ποιότητα
Στήριξη σχεδίων που αποσκοπούν στην καθιέρωση,
την εφαρμογή και την προαγωγή καινοτόμων και
ποιοτικών στοιχείων στους τομείς της άτυπης
εκπαίδευσης και της εργασίας σε δραστηριότητες
νεολαίας.
4.6. Συμπράξεις
Υποστήριξη συμπράξεων με τοπικούς ή περιφερειακούς δημόσιους φορείς ή λοιπούς ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να καταρτίσουν μακροπρόθεσμα σχέδια, τα οποία θα
συνδυάζουν μέτρα του προγράμματος «Νεολαία σε
δράση».
Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της
Νεολαίας
5.1. Συναντήσεις νέων
Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας,
ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου
διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eco-innovation εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013 (CIP) και ο
συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την
τρέχουσα προγραμματική περίοδο είναι περίπου
200.000.000 ευρώ.
Η «οικολογική καινοτομία» αποτελεί για την ΕΕ ένα
εργαλείο-κλειδί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του σήμερα, αλλά και
τη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ευημερίας και
της ανταγωνιστικότητας με την ορθότερη
διαχείριση των φυσικών πόρων.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί, σε ποσοστό που
δεν ξεπερνά το 50%, την εισαγωγή «πράσινων»
καινοτομιών στην αγορά. Οι προτάσεις
υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους
οργανισμούς, επιδεικνύουν προστιθέμενη αξία για
την ΕΕ και αφορούν ένα από τα παρακάτω πεδία:
Ανακύκλωση Υλικών, Βιώσιμα Οικοδομικά Υλικά,
Τρόφιμα και Ποτά, Νερό, Πράσινη
Επιχειρηματικότητα.
Καινοτόμα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες
που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την πρόληψη της
ρύπανσης και την επίτευξη μιας πιο αποδοτικής
και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων
προωθούνται μέσω μιας σειράς εργαλείων, όπως:
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5. Δια βίου Μάθηση, 2007-2013
Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι «να
συµβάλλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη
της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας,
βασισµένης στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις
απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή,
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική


Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη
χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων
χρηματοδοτικών εργαλείων.



Η ενίσχυση πιλοτικών σχεδίων πρώτης
εμπορικής αξιοποίησης.



Η προώθηση δικτύων οικολογικής
καινοτομίας με τη συμμετοχή εθνικών και
περιφερειακών αρχών για την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών.

Η νέα προκήρυξη καλύπτει τις εξής θεματικές
περιοχές:

προστασία του περιβάλλοντος για τις µελλοντικές
γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των
ανταλλαγών, της συνεργασίας και της
κινητικότητας µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν
παγκόσµιο σηµείο ποιοτικής αναφοράς».
Το Πρόγραµµα Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση
της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και
σχολική εκπαίδευση, µε την επιχορήγηση σχολικών
συµπράξεων, πολυµερών σχεδίων, δικτύων και
δράσεων διακρατικής κινητικότητας µαθητών και



Ανακύκλωση Υλικών,



Δομικά προϊόντα και υλικά,



Τρόφιμα & Ποτά,



Νερό,

To Πρόγραµµα Grundtvig επιχορηγεί δράσεις για την



Πράσινες Επιχειρήσεις και έξυπνες αγορές.

προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της

εκπαιδευτικού προσωπικού και δραστηριοτήτων
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών.

ποιότητας, της καινοτοµίας και της ευρωπαϊκής
Δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και

διάστασης σε όλους τους τοµείς εκπαίδευσης

οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο

ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε ίδρυµα/ οργανισ-

ανωτέρω πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να

µό/φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση

διαθέτουν νομική υπόσταση και να έχουν την έδρα
τους σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη
χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της ανωτέρω
πρόσκλησης του Eco-innovation ανέρχεται σε
34.830.000 ευρώ. Το ποσοστό οικονομικής
στήριξης της Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και
στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για έργα των
οποίων η χρονική διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά
τους 36 μήνες.
Προθεσμία: 6 Σεπτεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Enterprise Europe Network-Hellas
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα
Υπόψιν κας Α. Καραχάλιου (τηλ.: 210 7273921, email: akarah@ekt.gr)
Ιστοσελίδα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/
portal.asp? cpage=NODE&cnode=45
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ενηλίκων, ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, µη
τυπική ή άτυπη εκπαίδευση.
Προθεσμία: 17 Σεπτεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Μακρυγιάννη)
117 42- Αθήνα
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
Φαξ: 210-3221863, 210- 3312759
Ε-mail: iky@hol.gr
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-programme/doc78_en.htm

6. ‘Πολιτισμός, 2007-2013’
Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους
ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική
κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών
δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία
ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:


ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας
των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού·



ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και
προϊόντων·



ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Σκέλος 2: Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό
τομέα
Πολιτιστικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται, ή
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον τομέα του πολιτισμού μπορούν να
λάβουν στήριξη για τις λειτουργικές τους δαπάνες.
Η επιδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο αυτού του
σκέλους έχει τη μορφή στήριξης των λειτουργικών
δαπανών των εν λόγω δικαιούχων οργανισμών για
την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας τους.
Διαφέρει επομένως σημαντικά από άλλες
επιδοτήσεις που παρέχονται ενδεχομένως στο
πλαίσιο των άλλων σκελών του προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτού του σκέλους είναι επιλέξιμες
τρεις κατηγορίες οργανισμών:
α) Πρεσβευτές
β) Δίκτυα προώθησης
γ) Πλατφόρμες δομημένου διαλόγου
Τα όρια επιδοτήσεων είναι διαφορετικά για κάθε
κατηγορία και κυμαίνονται από 100.000 έως
600.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η κοινοτική
στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του
συνολικού επιλέξιμου κόστους ή του εκτιμώμενου
κόστους που αντιστοιχεί στο προτεινόμενο
πρόγραμμα εργασίας.
Προθεσμία: 18 Σεπτεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας
Υπόψιν κας Ειρήνης Κομνηνού
Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894
E-mail: ccp.greece@culture.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr
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7. Βραβεία Παραμεθόριων
Περιφερειών 2012

Με αφορμή την Ετήσια Σύνοδο και Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων
Περιφερειών (AEBR) το 2002 προτάθηκε και
καθιερώθηκε έκτοτε το διασυνοριακό βραβείο ‘Sail of
Papenburg’ για επιτυχημένα σχέδια διασυνοριακής
συνεργασίας π.χ. στην πολιτιστική, οικονομική,
θεσμική, περιβαλλοντική και κοινωνική σφαίρα σε
μια παραμεθόρια ή διασυνοριακή περιφέρεια.
Προγράμματα (π.χ. INTERREG), στρατηγικές, σχέδια
και δράσεις στο πλαίσιο της διασυνοριακής
συνεργασίας βραβεύονται ως βέλτιστες πρακτικές.
Ταυτόχρονα, το βραβείο λειτουργεί ως κινητήριος
δύναμη για παραμεθόριες ή διασυνοριακές
περιφέρειες για να εμπλακούν ενεργά και να
συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση και σε
καλύτερες σχέσεις στην παραμεθόριο μεταξύ των
κρατών προέλευσής τους.
Το θέμα του φετινού βραβείου αφορά την
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε
διασυνοριακό επίπεδο: εμπειρίες, προβλήματα και
προκλήσεις. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
σχεδίων, η ποιότητα των έργων και η
διαπεριφερειακή και ευρωπαϊκή σημασία τους
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Οι υπό αξιολόγηση
δράσεις θα πρέπει να έχουν ευδιάκριτες και ορατές
επιπτώσεις για την εν λόγω περιοχή, τουλάχιστον
να είναι αναγνωρίσιμες κατά το έτος απονομής του
βραβείου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της τελικής
επιλογής διερευνώνται τα εξής:


οι στόχοι της διασυνοριακής συνεργασίας,



η οργανωτική δομή και οι δράσεις για την
επίτευξη των στόχων,



η πρόοδος του έργου,



οι ειδικές συνθήκες (π.χ. γεωγραφικές) εντός
των οποίων υλοποιείται,



η συνεισφορά του έργου στην ανάπτυξη της
παραμεθόριας ή διασυνοριακής περιφέρειας,



η προστιθέμενη αξία του έργου για την
ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκτός των Περιφερειών της ΕΕ και Περιφέρειες
εκτός ΕΕ ή μη μέλη της AEBR μπορούν επίσης να
λάβουν μέρος στον ανωτέρω διαγωνισμό. Δεν είναι
επιλέξιμες προτάσεις που αφορούν σε διαπεριφερειακά ή διακρατικά έργα και προγράμματα. Μόνον
δράσεις και πρωτοβουλίες διασυνοριακών ή
παραμεθόριων Περιφερειών είναι επιλέξιμες. Το
βραβείο, εκτός από διασυνοριακές συνεργασίες
Περιφερειών, αφορά ακόμη και μεμονωμένες
δράσεις, οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς της
καθημερινής διασυνοριακής συνεργασίας.
Προθεσμία: 20 Σεπτεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Association of European Border Regions (AEBR)
Ιστοσελίδα: http://www.aebr.eu/en/news/
news_detail.php?news_id=100
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8. LIFE+, 2007-2013
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life+ αποτελεί το βασικό
χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και
αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινοτικής
περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύμφωνα με την
πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το
2012, θα διατεθούν 276 εκατ. ευρώ σε δράσεις που
αφορούν στην προστασία της φύσης και της
βιοποικιλότητας, στην ανάπτυξη πολιτικών και
στην εφαρμογή συστημάτων διακυβέρνησης του
περιβάλλοντος, καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης



και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Νερό: Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας
του νερού με οικονομικά μέτρα για την
επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης

Τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα
πρόσκληση είναι τα εξής:
1) Έργα του LIFE+ φύση και βιοποικιλότητα
Κύριος στόχος: Η προστασία, διατήρηση,
αποκατάσταση, παρακολούθηση και διευκόλυνση



ατμοσφαιρικού αέρα.


Έδαφος: Στόχος η προστασία και
εξασφάλιση της αειφόρου χρήσης του
εδάφους.



Αστικό περιβάλλον: συμβολή στη βελτίωση
των περιβαλλοντικών επιδόσεων των

της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, των

ευρωπαϊκών αστικών περιοχών.

φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και
χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας

Αέρας: Επίτευξη επιπέδων ποιότητας του



Θόρυβος: συμβολή στην ανάπτυξη και

της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανόμενης και της

εφαρμογή της πολιτικής για την

ποικιλίας των γενετικών πόρων, στην ΕΕ.

αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.


Χημικές ουσίες: βελτίωση της προστασίας

2) LIFE+ πολιτική και διακυβέρνηση του

του περιβάλλοντος και της υγείας από

περιβάλλοντος

κινδύνους που συνεπάγονται οι χημικές

Κύριοι στόχοι:

ουσίες, έως το 2020.



Αλλαγή του κλίματος:: Η σταθεροποίηση της
συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου σε



ενημερωτικού υπόβαθρου για την πολιτική

επίπεδο που να παρεμποδίζει την άνοδο των
μέσων θερμοκρασιών στην επιφάνεια του
πλανήτη πάνω από 2 °C.

Περιβάλλον και υγεία: ανάπτυξη του
περιβάλλοντος και υγείας.



Φυσικοί πόροι και απόβλητα: ανάπτυξη και
εφαρμογή των πολιτικών που έχουν
σχεδιασθεί κατά τρόπο που να
εξασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση των
φυσικών πόρων και των αποβλήτων.



Δάση: παροχή, ιδίως μέσω ενός
συντονιστικού δικτύου σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεκτικού και γενικού
υποβάθρου για την παροχή πληροφοριών
σχετικά με την πολιτική για τα δάση όσον
αφορά την αλλαγή του κλίματος και όσον
αφορά την βιοποικιλότητα
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Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης
μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% των επιλέξιμων
δαπανών.
Πιο αναλυτικά:
1) LIFE+ έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα


Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης
ανέρχεται κατά μέγιστο σε 50% των
επιλέξιμων δαπανών.



Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ισχύσει ποσοστό
συγχρηματοδότησης 75% για τις προτάσεις
που αφορούν τα οικολογικά ενδιαιτήματα ή
τα βιολογικά είδη προτεραιότητας βάσει των



στην τήρηση καινοτόμων πολιτικών για τις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP-ΠΔΠΤ).


οδηγιών για την προστασία των αγρίων

Καινοτομία: συμβολή στην ανάπτυξη και

Στρατηγικές προσεγγίσεις: προαγωγή της
αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής

πτηνών και των φυσικών ενδιαιτημάτων.
2) LIFE+ πολιτική και διακυβέρνηση του
περιβάλλοντος


ανέρχεται κατά μέγιστο σε 50% των

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.
3) LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία

Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης
επιλέξιμων δαπανών.

3) LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία


Το ποσοστό κοινοτικής χρηματοδότησης

Κύριος στόχος: διάδοση πληροφοριών και

κατά μέγιστο θα ανέλθει σε 50% των

ευαισθητοποίηση έναντι των περιβαλλοντικών

επιλέξιμων δαπανών.

θεμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της πρόληψης των
δασικών πυρκαγιών και παροχή στήριξης για

Προθεσμία: 26 Σεπτεμβρίου 2012

συνοδευτικά μέτρα, όπως η ενημέρωση και οι
επικοινωνιακές εκστρατείες και δράσεις, οι

Πληροφορίες:

διαλέξεις και η επιμόρφωση, συμπεριλαμβανόμενης

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

της επιμόρφωσης για την πρόληψη των δασικών

Αλλαγής

πυρκαγιών.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Δρ. Τζούλια Τζώρτζη και κ.
Γιώργος Πρωτόπαπας

Δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και
οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω του
LIFE+.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση

Πατησίων 147, Τ.Κ.11251 Αθήνα
Τηλ: 210 86 65 998 & 210 23 23 163
Fax: 210 86 46 939
E-mail: j.georgi@prv.ypeka.gr &
g.protopapas@prv.ypeka.gr

έργων βάσει του LIFE+ το 2012 ανέρχεται σε
276.710.000 ευρώ. Τουλάχιστον 50% του
προαναφερόμενου ποσού θα καλύψει μέτρα
υποστήριξης της διατήρησης της φύσης και της
βιοποικιλότητας. Η ενδεικτική κατανομή κονδυλίων
για τη χώρα μας για το 2012 ανέρχεται σε
9.814.377 ευρώ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις

8-9/2012

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής
Προϋπολογισμός: € 1.750.000
Προθεσμία: 7/9/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2160

Ενέργειες βελτίωσης της ασφάλειας και της
περιβαλλοντικής διαχείρισης των μεταφορών
Αναβάθμιση, επέκταση και κατασκευή νέων

Υλοποίηση έργων για την βελτίωση της

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και

ασφάλειας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης

κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην

των μεταφορών.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Έργα εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης
υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και
διάθεσης λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας"
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Σε ποιους απευθύνεται

Κατασκευής δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς



Δήμος Θεσσαλονίκης

Γ’ προτεραιότητας.



Δήμος Πατρέων



Δήμος Ηρακλείου (Κρήτης)



ΟΣΕ ΑΕ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Σε ποιους απευθύνεται

Προϋπολογισμός: € 1.000.000
Προθεσμία: 29/9/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2108



Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου



Δήμοι Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου



ΔΕΥΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των



ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

φύλων στην πολιτική Έρευνας, Τεχνολογικής

Προϋπολογισμός: € 10.500.000

Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)

Προθεσμία: 2/8/2012
Πληροφορίες:

Ίδρυση και λειτουργία δομής, η οποία θα

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2079

ενισχύσει διοικητικά και επιστημονικά τη Γενική

CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη
ελληνικών εταίρων για συµµετοχή στις
Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών
Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006
Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόµα προϊόντα,
διαδικασίες και υπηρεσίες και στην υποβοήθηση
µεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις
και ειδικότερα τις ΜΜΕ.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής"

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ώστε να
εφαρμόζεται και να παρακολουθείται οριζόντια
η ισότητα των φύλων στη χάραξη και υλοποίηση
πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική
Ανάπτυξη και την Καινοτομία.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Διοικητική
Μεταρρύθμιση"
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός: € 600.000
Προθεσμία: 30/9/2012
Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2070
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
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8-9/2012

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Γλυφάδας: Οι Εθελοντές σε
συνθήκες φτώχειας –
Πολύ Σημαίνοντα Πρόσωπα
“Volunteers in poverty conditions - VIPs:
Very Important Persons”
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για
τους Πολίτες, 2007-2013’)
Ο Δήμος Γλυφάδας υλοποίησε με επιτυχία
πρόσφατα το πενθήμερο βιωματικό εργαστήριο
με τη συμμετοχή του ισπανικού δήμου
Μαριναλέντα με βασικό αντικείμενο τον
εθελοντισμό σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο του



Ο εθελοντισμός ως σταθεροποιητικός

Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους

μηχανισμός των κοινωνικών

Πολίτες, 2007-2013’.

συστημάτων υγείας, απασχόλησης,

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων συζητήθηκαν

παιδείας, πολιτισμού καθώς η φτώχεια

τα εξής:

επιφέρει πλήθος αρνητικών



Ο εθελοντισμός ως αναγκαία επιλογή της

παραγόντων κοινωνικού αποκλεισμού

Ενωμένης Ευρώπης, των κρατών - μελών,

και κοινωνικών διακρίσεων.

της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας





Η συμβολή του εθελοντισμού στην

των πολιτών σε όλους τους τομείς της

κατανόηση και αποδοχή της

κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής

ευρωπαϊκής ιθαγένειας και στη

μας ζωής.

μεγιστοποίηση της συμμετοχής των

Η συμβολή του εθελοντισμού στην

πολιτών στα κοινά σε εθνικό και

αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη

ευρωπαϊκό επίπεδο για το σχηματισμό

φτώχεια και τη μείωση ή την παντελή

μίας δημοκρατικότερης πολιτικής

απώλεια εισοδημάτων.

agenda.


Η ανάληψη στρατηγικών και μέτρων για
τον εθελοντισμό σε τοπικό επίπεδο.

Ως καλή πρακτική παρουσιάστηκε το μοντέλο
αυτοδιοίκησης μέσω εθελοντικών δράσεων
στην Μαριναλέντα από τον δήμαρχο της πόλης
κο JUAN MANUEL SANCHEZ GORDILLO.
Πληροφορίες:
Δήμος Γλυφάδας
Υπόψιν κου Δημήτρη Γκομόζια
E-mail: info@glyfada, grafeio.typou@glyfada.gr
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
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8-9/2012

2. Δήμος Αμυνταίου:
«Ενεργειακό Δίκτυο Αγροτικών Περιοχών
Μάθησης για Δράση - eReNet»
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευφυής
Ενέργεια για την Ευρώπη’- Πρόγραμμα
Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα
και την Καινοτομία (CIP)
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ενεργειακό
Δίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για Δράση
- eReNet», η οποία συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την αιγίδα του
Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την
Ευρώπη», ο Δήμος Αμυνταίου διοργάνωσε
πρόσφατα ημερίδα με τίτλο «Ενισχύοντας τις
Αγροτικές Κοινότητες προς την Ενεργειακή
Βιωσιμότητα, στο πλαίσιο του Συμφώνου των

πορεία του Δήμου Αμυνταίου, αλλά και την ίδια
την πρωτοβουλία eReNet η οποία αποτελεί ένα
από τα σημαντικά εργαλεία του Δήμου Αμυνταίου
στην ενεργειακή του πολιτική. Σημαντικό στοιχείο
είναι ότι ο Δήμος Αμυνταίου σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα αφενός εντάχθηκε στο Σύμφωνο
των Δημάρχων και αφετέρου έχει μία δυναμική
πορεία προς την επίτευξη των στόχων για
καθαρότερο περιβάλλον με αξιοποίηση μορφών

Δημάρχων».

ενέργειας που το προστατεύουν. Στην προκειμένη

Η πρωτοβουλία eReNet έχει ως στόχο τη

αφορούν πρακτικές που αφενός θα προστατεύουν

διευκόλυνση των αγροτικών περιοχών στην

το περιβάλλον και αφετέρου θα μειώνουν το

ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο

κόστος διαβίωσης των πολιτών και τα

Ενέργεια, την ανταλλαγή γνώσεων από έμπειρες

λειτουργικά έξοδα του Δήμου. Στη συνέχεια, την

κοινότητες, και τον προσδιορισμό έργων που

εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης

είναι αρκετά ώριμα ώστε να ενταχθούν σε εθνικά

Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Αντωνιάδης, που

ή ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

αναφέρθηκε στις πολύ σημαντικές πρωτο-

Στην πρωτοβουλία eReNet συμμετέχουν Δήμοι από

βουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος Αμυνταίου για

τη Γερμανία, Αυστρία, Κροατία, Βουλγαρία,

τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα, δηλώ-

Πορτογαλία, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει ο

νοντας ότι συμπορεύεται και συμπαρατάσσεται

Δήμος Αμυνταίου.

με τις δράσεις αυτές.

Η ημερίδα ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι ευρωπαϊκές και

Δημάρχου Αμυνταίου, κ. Μάκη Ιωσηφίδη που

εθνικές πρωτοβουλίες (Σύμφωνο των Δημάρχων,

αναφέρθηκε στο Σύμφωνο των Δημάρχων και την

eReNet και Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων), στις

περίπτωση οι στόχοι του Δήμου Αμυνταίου

οποίες συμμετέχει ο Δήμος Αμυνταίου και όλες
τους σχετίζονται με την ενεργειακή βιωσιμότητα.
Επίσης, έγινε αναφορά σε καλές πρακτικές και
στη μεθοδολογία ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης
για την Αειφόρο Ενέργεια. Τέλος, παρουσιάστηκε
το προσχέδιο του ενεργειακού σχεδιασμού της
περιοχής με ορίζοντα το 2020.
Πληροφορίες:
Δήμος Αμυνταίου
Ιστοσελίδες: www.amyntaio.gr &
http://erenet.epu.ntua.gr.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8-9/2012

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
Άρση των εμποδίων για τη
Διεθνοποίηση Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
(Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα
INTERREG IVC)
26 εταίροι από διάφορες περιοχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων η
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας δεσμεύτηκαν να
συνεργαστούν για τρία χρόνια για την υλοποίηση
του έργου DIFASS. Οι εταίροι του έργου

επιχορηγήσεων, όπως τα ανακυκλούμενα
κεφάλαια, τα διαπεριφερειακά κεφάλαια και τα
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (venture
capitals).

πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση

Οι περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο έχουν

στις 10 – 11 Μαΐου τ.ε. στην πόλη Sárvár της

συνεργαστεί για να ανταλλάξουν εμπειρίες

Ουγγαρίας, στην περιφέρεια του επικεφαλής

σχετικές με καινοτόμα μέτρα στήριξης των

εταίρου που είναι το Δίκτυο Επιχειρήσεων

επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις

Pannon.

περιφέρειές τους και για την υποστήριξη της

Το DIFASS υποστηρίζεται από το πρόγραμμα
INTERREG IVC. Γενικός στόχος του προγράμματος

μεταφοράς επιλεγμένων παραδειγμάτων καλών
πρακτικών μεταξύ τους.

είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των

Για παράδειγμα, ένα διαδικτυακό εργαλείο

περιφερειακών πολιτικών και μέσων. Το

Διαχείρισης μικρο χρηματοδοτήσεων που

INTERREG IVC παρέχει χρηματοδότηση για τη

αναπτύχθηκε στην Ουγγαρία θα γίνει

διαπεριφερειακή συνεργασία σε ολόκληρη την

προσπάθεια να μεταφερθεί σε περιοχές στην

Ευρώπη. Το παρόν έργο υλοποιείται στο πλαίσιο

Εσθονία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβακία.

του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Ένα πρόγραμμα από την Ανδαλουσία για τη

Συνεργασίας και χρηματοδοτείται από το

στήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ θα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

επιχειρηθεί να εφαρμοστεί ως πιλοτικό σε

(ΕΤΠΑ).

περιοχές της Δανίας, Ιταλίας, Ρουμανίας και

Το DIFASS ασχολείται με τα εμπόδια που

Σουηδίας.

αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για

Επιπλέον, η κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια θα

τη διεθνοποίησή τους και τη διευκόλυνση

αναπτύξει ένα Σχέδιο Εφαρμογής Πολιτικής που

πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο

θα βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών καλών

αυτό θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη και την

πρακτικών με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης,

υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων εκτός

προκειμένου να βελτιώσει τις δικές της πολιτικές
αναφορικά με την αντιμετώπιση των
προβλημάτων πρόσβασης στη χρηματοδότηση
των ΜΜΕ, την καινοτομία, τη διεθνοποίηση και
την αειφόρο ανάπτυξη.
Πληροφορίες:

http://difass.eu/
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)

8-9/2012

γεωργίας είναι μερικά από τα ζητήματα που θα
αναπτυχθούν σε διεθνές συνέδριο που
διοργανώνει ο οργανισμός τροφίμων του
Τορόντο σε συνεργασία με το τοπικό

Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για το
Αστικό Κλίμα
(Δουβλίνο, 6-10 Αυγούστου 2012)
Η παρουσίαση των πρόσφατων ερευνητικών
ευρημάτων για τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στα αστικά κέντρα και ο σχεδιασμός

πανεπιστήμιο και άλλους φορείς.
Πληροφορίες:
http://urbanagsummit.org/

Επενδύοντας στις
Μελλοντικές Μεταφορές
(Λονδίνο, 16 Αυγούστου 2012)
Υπό την αιγίδα του δήμου του Λονδίνου διοργανώνεται διεθνές συνέδριο αναφορικά με τις

καλύτερων πόλεων αποτελούν βασικές θεματικές
του διεθνούς συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης για το
Αστικό Κλίμα και της Αμερικανικής Μετεωρολογικής
Εταιρείας.

επενδύσεις στις καθαρές και βιώσιμες μορφές
μεταφορών στις πόλεις.

Πληροφορίες:
http://www.icuc8.org/

Σύνοδος Αστικής Γεωργίας
(Τορόντο, 15-18 Αυγούστου 2012)
Η ασφάλεια των προϊόντων, ο σχεδιασμός
καινοτόμων υποδομών, τα οικονομικά, η
χρηματοδότηση και η προώθηση της αστικής

Πληροφορίες:
http://www.cleantechinvestor.com/events/en/futur
etransport

2Ο Διεθνές Συνέδριο για τον Αστικό
Σχεδιασμό
(Γιαντάϊ, 18-20 Αυγούστου 2012)
Ερευνητές και μηχανικοί συζητούν τις
πρόσφατες εξελίξεις, τις νέες τεχνικές και
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ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8-9/2012

εφαρμογές στα πεδία της αρχιτεκτονικής, της

Με τη συμμετοχή περίπου 2.000 συμμετεχόντων

αστικής και περιβαλλοντικής μηχανικής στο

από 14 χώρες, το φόρουμ θα εξετάσει ζητήματα

πλαίσιο διεθνούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα συνεδ-

σχετικά με τον αστικό σχεδιασμό, την ευημερία,

ρίου που διοργανώνεται από το Αμερικανικό

τις παραγωγικές και τις καινοτόμες πόλεις.

Επιμελητήριο Μηχανικών.

Πληροφορίες:
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=672

Πληροφορίες:
http://www.ceupconf.org/history.html

Διεθνές Συνέδριο για το Αστικό Σχέδιο
Στρατηγικές για την Αειφορία:

(Μελβούρνη, 10-12 Σεπτεμβρίου 2012)

Θεσμικές και Οργανωτικές Προκλήσεις
(Βασιλεία, 29-31 Αυγούστου 2012)
Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της

Το βασικό θέμα του φετινού διεθνούς συνεδρίου
για το αστικό σχέδιο είναι οι καινοτόμες λύσεις
για τον αστικό σχεδιασμό που ανταποκρίνονται

Βορειοδυτικής Ελβετίας και το Πανεπιστήμιο της

Βασιλείας διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με
αντικείμενο τις οργανωτικές και θεσμικές
προϋποθέσεις για την αειφορία.
Πληροφορίες:
http://www.sustainabilityconference.ch/cms/index.p
hp?page=about-isc2012

σε συγκεκριμένα πολύπλοκα πλαίσια όπου ο
ποιοτικός σχεδιασμός διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στην αστική μεγέθυνση και ανάπτυξη.
Πληροφορίες:
http://urbandesignaustralia.com.au/

Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ
(Νάπολι, 1-7 Σεπτεμβρίου 2012)
Υπό την αιγίδα του προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών UN-Habitat, της ιταλικής κυβέρνησης, της
περιφέρειας Καμπάνια και της δημοτικής αρχής
της Νάπολι πραγματοποιείται το 6ο Παγκόσμιο
Αστικό Φόρουμ με θέμα το μέλλον των αστικών
κέντρων.

Σύνοδος για τις Αστικές Αναπλάσεις
(Κρακοβία, 12-14 Σεπτεμβρίου 2012)
Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των
αναπλάσεων, η σύνδεσή τους με τις πολιτικές
αστικής ανάπτυξης, ο προσδιορισμός της
περιφερειακής διάστασης της ανάπλασης, οι
αναπλάσεις σε πρώην στρατιωτικές και
σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, η παρακολού-
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θηση των προγραμμάτων ανάπλασης κ.α.

θεματολογίας εκτείνεται από την

αποτελούν μερικές από τις θεματικές ενότητες

περιβαλλοντική επιβάρυνση μέχρι τη διαχείριση

της δεύτερης συνόδου για την αστική ανάπλαση.

και την κλιματική αλλαγή.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://irm.krakow.pl/en/second_urban_regeneration

http://hues.se/about/

_congress_12-14092012.html

Κινητικότητα και Μεταφορές για τις

Περιεκτικές Πόλεις
σε Παγκοσμιοποιημένο Κόσμο
(Γκέτεμποργκ, 16-19 Σεπτεμβρίου 2012)

Ευπαθείς Ομάδες
(Δελχί, 17-21 Σεπτεμβρίου 2012)
Ο ρόλος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για

Ο σχεδιασμός των πόλεων ως απάντηση στον

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

αυξανόμενο κοινωνικό κατακερματισμό τους

βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες, ο

καθώς και η ταυτότητα των εταίρων και

προσβάσιμος τουρισμός για όλους, οι

επωφελούμενων των προγραμμάτων ανάπλασης

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η αειφορία και η

προσβασιμότητα των ολοκληρωμένων
πολυτροπικών μέσων αποτελούν το γενικό θεματικό πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου για την
είναι τα δύο βασικά θέματα της

56ης

Παγκόσμιας

κινητικότητα και τις μεταφορές για τις ευπαθείς

Συνόδου της Διεθνής Ομοσπονδίας για τη Στέγαση

ομάδες του πληθυσμού.

και το Σχεδιασμό.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:
http://www.ifhp2012goteborg.se/en/ifhp.html

http://www.transed2012.in
/Transed%202012/M__1

Παγκόσμια Σύνοδος για
Αστικό Περιβαλλοντικό Συμπόσιο

τις Πράσινες Στέγες

(Καρλσρούη, 16-19 Σεπτεμβρίου 2012)

(Κοπεγχάγη, 15-21 Σεπτεμβρίου 2012)

Το αστικό περιβαλλοντικό συμπόσιο ξεκίνησε πριν

Υπό την αιγίδα της δημοτικής αρχής της

περίπου 30 χρόνια ως ένα φόρουμ για την έρευνα

Κοπεγχάγης, του Υπουργείου για το Κλίμα, την

της αστικής περιβαλλοντικής μόλυνσης. Από τότε

Ενέργεια και τις Κατασκευές της Δανίας
πραγματοποιείται παγκόσμια σύνοδος για τη
χρήση τεχνολογιών πράσινων στεγών.
εξελίχθηκε, περιλαμβάνοντας όλες τις όψεις του
αστικού περιβάλλοντος. Φέτος το εύρος της

Πληροφορίες:
http://www.worldgreenroofcongress.com/
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Αειφόρες Προμήθειες και Καινοτομίες

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

(Μάλμοε, 19-21 Σεπτεμβρίου 2012)

(Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2012)

Το 8ο συνέδριο EcoProcura αποτελεί το μοναδικό

Με δεδομένο το πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον για

ευρωπαϊκό φόρουμ για την προώθηση και

την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία,

ανταλλαγή πολιτικών για τις αειφόρες

εγκαινιάζεται πιλοτικά η πρωτοβουλία ‘Ημέρα
της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας’ με σκοπό

δημόσιες προμήθειες.

την ανταλλαγή απόψεων για προγράμματα και
εταίρους.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.ecoprocura.eu/malmo2012

http://www.ecday.eu/

Προκλήσεις για τα Ευρωπαϊκά
Αστικά Κέντρα

Αειφόρες Πόλεις Παγκοσμίου Επιπέδου

(Βιέννη, 20-22 Σεπτεμβρίου 2012)

(Κουάλα Λαμπούρ, 25 Σεπτεμβρίου 2012)

Το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Βιέννης

Το 4ο συνέδριο για τις παγκοσμίου επιπέδου

διοργανώνει συνέδριο με θέμα την Αστική Ευρώπη

αειφόρες πόλεις αποσκοπεί στην ανεύρεση

και τις προκλήσεις για το μέλλον των αστικών

καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των κατοίκων των αστικών
κέντρων μέσω της παροχής των αναγκαίων

κέντρων. Η ανταγωνιστική και περιεκτική
μητροπολιτική ανάπτυξη και διακυβέρνηση, οι
ευάλωτες και ανθεκτικές πόλεις, ο μεταβολισμός
των αστικών περιοχών είναι μερικές από τις
θεματικές του εν λόγω συνεδρίου.
Πληροφορίες:
http://www.eura2012.org/

μέσων και της επίδειξης βέλτιστων πρακτικών
και εμπειριών.
Πληροφορίες:
http://www.rehda.com/events/wcsc2012
/index.html
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Το Παιδί στις Πόλεις
(Ζάγκρεμπ, 26-28 Σεπτεμβρίου 2012)
Το μέλλον των πόλεων συναρτάται από το βαθμό
συμμετοχής των παιδιών στα δίκτυά τους και ο
καλύτερος τρόπος εμπλοκής τους είναι μέσω του
παιχνιδιού. Για 6η χρονιά διοργανώνεται συνέδριο

Η τρισδιάστατη καινοτομία θα αναφερθεί σε
θέματα εξειδικευμένα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
για τους δήμους, και τις περιφέρειες :


πως να ενεργήσουν οι δήμοι και οι
περιφέρειες, δείχνοντας το δρόμο για ένα
νέο μοντέλο ανάπτυξης για την Ευρώπη˙



πως μπορεί να συνδράμει η μέθοδος της
συμμετοχικής διακυβέρνησης στην έξοδο
από την κρίση ώστε να οικοδομηθεί ένα
σταθερό μέλλον για την Ευρώπη˙



πως να προσεγγισθούν τα θέματα της
μετανάστευσης, καινοτομώντας για μία
καλύτερη ένταξη˙



στην τοπική ανάπτυξη ως μία διαρκής

για τα δικαιώματα και τη δημιουργία χώρων για

διαδικασία εντός της ηπείρου και ανά τον

τα παιδιά στο πλαίσιο φιλικών προς αυτά
πόλεων.
Πληροφορίες:
http://www.childinthecity.com/page/6099

πως μπορεί να βοηθήσει η αποκέντρωση

κόσμο˙


πώς μπορεί η δραστηριοποίησή μας υπέρ
της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στην
Ευρώπη να αυξήσει την εμπιστοσύνη στο
ευρωπαϊκό μοντέλο.

Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών
(Καντίθ, 26-28 Σεπτεμβρίου 2012)
Διαδραστική, δυναμική και καινοτόμα – η 25η
Γενική Συνέλευση του CCRE που θα λάβει χώρα
στο Καντίθ (Ισπανία) στις 26, 27 και 28
Σεπτεμβρίου 2012, με θέμα « Καινοτομώντας σε
τρεις διαστάσεις - Αποκέντρωση, Δημοκρατία,
Ανάπτυξη».

Διαδραστικά στρογγυλά τραπέζια θα δώσουν τη
δυνατότητα στους αιρετούς και τους
εμπειρογνώμονες να ανταλλάξουν απόψεις περί
καλών πρακτικών σε ειδικευμένα θέματα όπως η αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών,
τα νέα μοντέλα σταθερής ανάπτυξης, οι νέες
τεχνολογίες στις δημόσιες υπηρεσίες.
Πληροφορίες:
http://cemr2012cadiz.es/cemr/index.php/en/
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Ανατολική Εταιρική Σχέση˙ και έμφαση στην
αξία της επικοινωνίας, της διάχυσης, της
έρευνας και οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των

Στρατηγική ΕΟΕΣ για το 2020

εταίρων.
Μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων για το
μέλλον, το Γραφείο της ΕτΠ υπογράμμισε την

Η Επιτροπή των Περιφερειών υιοθέτησε

εμπέδωση των ΕΟΕΣ ως εργαλείο

πρόσφατα στρατηγική για τους Ευρωπαϊκούς

προτεραιότητας για την εδαφική συνεργασία,

Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας για το 2020. Εν

ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για τους ΕΟΕΣ,

προκειμένω, το κείμενο με τίτλο Όι ΕΟΕΣ:

ενθάρρυνση των ΣΔΙΤ, προώθηση

Προοπτικές για το 2020 – Σχέδιο Δράσης της ΕτΠ

συγκεκριμένων χρηματικών όρων από την

και πολιτικός συντονισμός της Πλατφόρμας των

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και

ΕΟΕΣ για το 2012’ αντικαθιστά την προηγούμενη

διασφάλιση της επιλεξιμότητας των ΕΟΕΣ στο

απόφαση του Γραφείου της ΕτΠ ‘Προοπτικές για

ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο γειτονίας.

την Εδαφική Συνεργασία και τους ΕΟΕΣ –
Πολιτική Στρατηγική της ΕτΠ και υποστηρικτικές

Πληροφορίες:

δράσεις’ (2006), η οποία περιελάμβανε μέτρα

https://bvstoad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.

πολιτικής για το 2013. Ωστόσο, λαμβάνοντας

aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSEvIGSIIH17u03v0yjIhcWi

υπόψη τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, την

53ZhtKEIM%2bM%3d&ViewDoc=true

πραγματικότητα της σύστασης των 26 ΕΟΕΣ, την
αναθεώρηση του Κανονισμού 1082/2006 και τη
δημιουργία της Πλατφόρμας των ΕΟΕΣ, το
κείμενο κάνει μια επισκόπηση των
συμπερασμάτων του διοργανικού συνεδρίου της
29ης Μαρτίου τ.ε. και προτείνει συγκεκριμένες
δράσεις: συνεργασία με τις εθνικές αρχές και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή˙ παρακολούθηση της
νέας πολιτικής συνοχής˙ ευαισθητοποίηση των
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής˙
υποστήριξη των μακροπεριφερειακών
στρατηγικών˙ ανάπτυξη της εξωτερικής
διάστασης μέσω της Συνόδου των
Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών για την

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Έξυπνων
Πόλεων με συμμετοχή του EMΠ
Η ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας
Έξυπνων Πόλεων, ως ανοικτό πανευρωπαϊκό
οικοσύστημα υποδομών και εφαρμογών που
επιτρέπει σε πόλεις να ανταλλάσσουν πρακτικά
μοντέλα για την αντιμετώπιση καθημερινών
προβλημάτων των πολιτών, είναι ο στόχος του
ευρωπαϊκού έργου EPIC (European Platform for
Intelligent Cities), στο οποίο συμμετέχει η
ερευνητική ομάδα "κατανεμημένων συστημάτων
και συστημάτων γνώσης και πολυμέσων" του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Η υποδομή συνδυάζει υποδομές υπολογιστικού
νέφους (Cloud Computing) με το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και τη δοκιμή εφαρμογών σε
πραγματικό περιβάλλον κορυφαίων ευρωπαϊκών
Living Labs. Το ευρωπαϊκό αυτό οικοσύστημα
καινοτομίας παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων
για τεχνολογικά προηγμένες, εύχρηστες και
ταυτόχρονα επιχειρηματικά βιώσιμες
διαδικτυακές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.
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6-27
Οι δραστηριότητες της ελληνικής ερευνητικής
ομάδας του ΕΜΠ, υπό την καθηγήτρια Θεοδώρα
Βαρβαρίγου, επικεντρώνονται στη λήψη των
λειτουργικών και μη απαιτήσεων της
πλατφόρμας, στην υλοποίησή της και στην
απαραίτητη προσαρμογή και ολοκλήρωση
(adaptation and integration) των πιλοτικών
εφαρμογών, ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν
επιτυχώς στην υποδομή υπολογιστικού νέφους.
Επιπλέον, η ομάδα του ΕΜΠ συντονίζει τη
Επιπλέον, το EPIC αξιοποιεί πλήρως τα οφέλη

διαδικασία ελέγχου ορθής λειτουργίας της

των ισχυρών νέων καινοτομιών, όπως το

πλατφόρμας και των πιλοτικών εφαρμογών,

Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)

καθώς και τη συλλογή και επαλήθευση

και ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web), οι

αποτελεσμάτων, ώστε οι έξυπνες υπηρεσίες

οποίες επιτρέπουν στις πόλεις την ψηφιοποίηση

που απολαμβάνουν οι κάτοικοι των τριών

των πληροφοριών που διαθέτουν και τη

πιλοτικών πόλεων να συνάδουν με τις

διασύνδεση των κατακερματισμένων τους

προδιαγραφές του έργου.

υποδομών για τη δημιουργία υπηρεσιών που δεν

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 5,8 εκατ.

θα περιορίζονται στα γεωγραφικά, διοικητικά ή

ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το 7ο

πολιτιστικά όρια της πόλης και θα είναι

Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ.

διαθέσιμες πανευρωπαϊκά.

Συμμετέχουν 16 ακόμα πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα, πολυεθνικές επιχειρήσεις και

Όσον αφορά την εξέλιξη του έργου, η μελέτη των

δήμοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη

απαιτήσεων της πλατφόρμας έχει ολοκληρωθεί,

Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

έπειτα από εκτενείς συζητήσεις των

Πληροφορίες:

εμπλεκομένων μελών του έργου, ενώ η πρώτη

http://www.epic-cities.eu.

έκδοση της υποδομής είναι ήδη υπό πιλοτική

Βραβεία RegioStars 2012

λειτουργία. Για τον έλεγχο της ορθής
λειτουργίας της, τρεις νέες καινοτόμες και
πιλοτικές εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί με στόχο
να παρέχουν έξυπνες υπηρεσίες στους
κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις των
Βρυξελλών, του Μάντσεστερ και της Issy-LesMoulineaux του Παρισιού.

Πέντε καινοτόμα έργα με συμμετοχή οργανισμών
από Αυστρία, Φινλανδία, Γροιλανδία, Βόρεια
Ιρλανδία, Σκωτία, Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία,
Λετονία, Ολλανδία, Σλοβακία, Μεγάλη Βρετανία
και Ελλάδα διακρίθηκαν στα βραβεία RegioStars
2012 για τη συμβολή τους στην περιφερειακή

Η ανάπτυξη των τριών εφαρμογών έγινε με την
επίβλεψη των αντίστοιχων Living Labs των
πόλεων, εμπλέκοντας σε όλη τη διαδικασία
ανάπτυξης τους τελικούς χρήστες και τους
διαχειριστές των υπηρεσιών των πόλεων.
Επιπλέον, κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρίες
έχουν καταρτίσει οδηγό για την αξιοποίηση της
πλατφόρμας και τη δημιουργία έξυπνων
υπηρεσιών και εφαρμογών για πόλεις, με στόχο
την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του EPIC από
τις πόλεις μετά την ολοκλήρωσή του.
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ανάπτυξη. Στόχος των βραβείων είναι να
εντοπιστούν καλές πρακτικές που έχουν
συγχρηματοδοτηθεί από την Πολιτική Συνοχής
της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης ή Ταμείο Συνοχής) και προάγουν την
οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.
107 έργα διεκδίκησαν τα βραβεία, εκ των
οποίων διακρίθηκαν τα ακόλουθα:


Eco World Styria (κατηγορία "Έξυπνη
Ανάπτυξη"): πρόκειται για δίκτυο που
λειτουργεί στην περιφέρεια Styria της
Αυστρίας και στοχεύει στην αύξηση και



Older people for Older people (κατηγορία
"Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς"):
περιφερειακές αρχές στη Φινλανδία, τη
Γροιλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη
Σκωτία και τη Σουηδία συνεργάστηκαν με
ηλικιωμένους προκειμένου να βρουν
εναλλακτικούς τρόπους παροχής των
υπηρεσιών που χρειάζονται σε αγροτικές
περιοχές.

συγκέντρωση εταιρειών καθαρής
τεχνολογίας στη συγκεκριμένη περιοχή.
Από την έναρξη του έργου, έχουν
δημιουργηθεί περίπου 5.000 νέες θέσεις
εργασίας, με μέση αύξηση του
προσωπικού των εταιρειών που ξεπερνά
το 10%, ενώ στόχος είναι οι 180 εταιρείες



South East Malme (κατηγορία "Ανάπτυξη
υποβαθμισμένων αστικών περιοχών"): το
σουηδικό έργο δημιούργησε στρατηγικές
συνεργασίες μεταξύ κατοίκων,
ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων σε
τέσσερις περιοχές του Νοτιοανατολικού
Μάλμε με υψηλά ποσοστά ανεργίας.

να συγκροτήσουν ένα παγκόσμιο κέντρο
οικοκαινοτομίας.



GRaBS (κατηγορία "Βιώσιμη Ανάπτυξη"):
14 εταίροι από 8 χώρες (Αυστρία,
Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία,
Σουηδία, Σλοβακία και Μεγάλη Βρετανία)
ανταλλάσουν γνώσεις και εργαλεία για
την προσαρμογή της αστικής ανάπτυξης
στις νέες κλιματικές προκλήσεις. Από την
Ελλάδα, συμμετέχει ο Δήμος Καλαμαριάς.
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Επιτροπή έχει αναλάβει την υποχρέωση να
παρακολουθεί την εφαρμογή των εθνικών
σχεδίων και να δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις
προόδου.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/co
m2012_226_en.pdf

Ειδικές Στρατηγικές για την


Podlaskie Voivodeship (κατηγορία
"Πληροφόρηση Κοινού"): η πολωνική αυτή
περιφέρεια δημιούργησε έναν δικτυακό
τόπο στα πολωνικά και στα αγγλικά με
λεπτομερείς πληροφορίες γύρω από τις
επενδύσεις της ΕΕ και τους δικαιούχους
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Επιχειρηματικότητα
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση που δημοσίευσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Απριλίου τ.ε., οι
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν
δρομολογήσει εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
που προάγουν την επιχειρηματικότητα. Οχτώ
χώρες εφαρμόζουν ειδικές στρατηγικές για την
εκπαίδευση των νέων στην επιχειρηματικότητα,

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regi
ons_for_economic_change/regiostars_12_en.cfm?e
xp=1#anchor1

Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά
Στην αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την
ένταξη των Ρομά, που έδωσε στη δημοσιότητα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου τ.ε.,
επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη κατέβαλαν
προσπάθειες για να αναπτύξουν συνολικές
προσεγγίσεις, αλλά διευκρινίζεται ότι τα
περισσότερα κράτη δεν διέθεσαν επαρκείς
δημοσιονομικούς πόρους. Επιπλέον, μόνο 12
χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, καθόρισαν
με σαφήνεια τα ποσά που θα διατεθούν σε
μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
Ρομά στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην
υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση. Η
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ενώ 13 άλλες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,
περιλαμβάνουν αυτή την εκπαίδευση στη

Η Ε.Ε. στο επίκεντρο των παγκόσμιων
αλλαγών

στρατηγική τους για τη δια βίου μάθηση.
Ωστόσο, ειδική κατάρτιση του διδακτικού
προσωπικού παρέχεται μόνο στο Βέλγιο, τη
Βουλγαρία και την Ολλανδία.
Πληροφορίες:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/doc
uments/thematic_reports/135EN.pdf

8-9/2012

Στις 29 Μαΐου τ.ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οργάνωσε συνέδριο με αντικείμενο τη συμμετοχή
της Ε.Ε. στην "τρίτη βιομηχανική επανάσταση".
Συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, o
αρμόδιος Επίτροπος για τη βιομηχανία και
επιχειρηματικότητα, κ. Αντόνιο Ταγιάνι και ο

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας
Πράσινης Ζώνης στην Ευρώπη
Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση του
Περιβάλλοντος, που εδρεύει στις Βρυξέλλες,
συνεργάζεται με φορείς από 18 ευρωπαϊκά
κράτη προκειμένου να δημιουργηθεί ένας
"οικολογικός διάδρομος" που θα συνδέει τη

Αμερικανός οικονομολόγος Τζέρεμι Ρίφκιν που
υποστήριξε ότι η παγκόσμια οικονομία
βρίσκεται σε πλήρη μετεξέλιξη και εκτιμά ότι το
νέο σύστημα διακυβέρνησης θα προκύψει από
την Ε.Ε.. Οι ομιλητές, μεταξύ άλλων,
αναφέρθηκαν στα ορυκτά καύσιμα ως

θάλασσα του Μπάρεντς της βόρειας Ευρώπης με
τη λίμνη των Πρεσπών στα Βαλκάνια. Θα
περιλαμβάνει εθνικά πάρκα, υδροβιότοπους, και
διασυνοριακές προστατευμένες περιοχές. Η
πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει την εναρμόνιση
των μεθόδων διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος και έχει ως απώτερο σκοπό την
καλύτερη προστασία της βιοποικιλότητας,
καθώς και την προαγωγή της αειφόρου
ανάπτυξης.
Πληροφορίες:
http://www.europeangreenbelt.org/

ενεργειακή πηγή του παρελθόντος και
συμπέραναν ότι η παγκόσμια αναπτυξιακή
στρατηγική πρέπει να βασιστεί στην ψηφιακή
τεχνολογία, στη ρομποτική, στις ανανεώσιμες
μορφές ενέργειας, και σε μία βιομηχανία που θα
είναι πλήρως ενσωματωμένη στο
παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/item
detail.cfm?item_id=5968&lang=en&tpa_id=203&tit
le=Mission%2DGrowth%3A%2DEurope%2Dat%2Dthe
%2DLead%2Dof%2Dthe%2DNew%2DIndustrial%2DRe
volution
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Προτεραιότητες της Κυπριακής
Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά την τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου
της ΕΕ, η Κύπρος καλείται να διαχειριστεί

σημαντικό θέμα κατά τη διάρκεια της

σημαντικά θέματα της ‘ευρωπαϊκής ατζέντας’

Κυπριακής Προεδρίας, για μια ολοκληρω-

όπως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, για

μένη προσέγγιση σε τομείς όπως η

την περίοδο 2014 – 2020. Το Πολυετές

ενέργεια και η βιώσιμη διαχείριση των

Δημοσιονομικό Πλαίσιο αποτελεί ευκαιρία για

υδάτων καθώς και για την επανενεργο-

συμφωνία σε ένα προϋπολογισμό που θα

ποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας

συνεισφέρει στην οικονομικό και αειφόρο
ανάπτυξη, προωθώντας αποτελεσματικές
πολιτικές, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα

Πολιτικής της Ένωσης.


βασισμένη στην ανάπτυξη. Η Κυπριακή

της ΕΕ και δημιουργώντας περισσότερες

Προεδρία θα επικεντρωθεί στην εφαρ-

ευκαιρίες απασχόλησης. Είναι σημαντικό να

μογή ενός νέου ενισχυμένου πλαισίου

αναγνωριστούν τα στοιχεία ανάπτυξης σε όλες

οικονομικής διακυβέρνησης, με στόχο τη

τις πολιτικές της ΕΕ, με έμφαση τους πολίτες

διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθε-

της Ένωσης.

ρότητας. Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι και
η παρακολούθηση της εφαρμογής της

Πιο συγκεκριμένα, η Κυπριακή Προεδρία, με θέμα

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι χρηματο-

‘Προς μια Καλύτερη Ευρώπη’, έχει θέσει

πιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν,

τέσσερις κύριες προτεραιότητες:

επίσης, σημαντικό θέμα για την Κυπριακή
Προεδρία. Θα προωθηθεί, ακόμα, η

 Μια Ευρώπη, πιο αποτελεσματική και
βιώσιμη. Η Κυπριακή Προεδρία, μεταξύ
άλλων, θα δώσει έμφαση στο Πολυετές

εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς.


Μια Ευρώπη, που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με Αλλη-

Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020), με

λεγγύη και Κοινωνική Συνοχή. Θα δοθεί

απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση των

έμφαση στην ενίσχυση της εμπλοκής των

διαπραγματεύσεων και θα προσπαθήσει

κοινωνικών εταίρων, των Αρχών της

να πετύχει πρόοδο για τις

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Μη

διαπραγματεύσεις του νομοθετικού

Κυβερνητικών Οργανώσεων στην

πλαισίου για πολιτικές όπως η Κοινή

υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη

Γεωργική και Αλιευτική Πολιτική. Η
βιώσιμη ανάπτυξη θα αποτελέσει

Μια Ευρώπη, με πιο αποδοτική οικονομία,

2020».


Mια Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά
στους γείτονες της. Ιδιαίτερη βαρύτητα
θα δοθεί στη Νότια Διάσταση της
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.
Περαιτέρω, η Κυπριακή Προεδρία θα
προωθήσει τις απαιτούμενες διεργασίες
σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης.

Πληροφορίες:
http://www.cy2012.eu/en/page/home
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Τα Οικονομικά των Γερμανικών ΟΤΑ
Ο ευρωπαϊκός διάλογος, και ιδίως όσον αφορά
τη γαλλο-γερμανική διάστασή του, τακτικά
επικεντρώνεται στην έννοια της σύγκλισης,
συμπεριλαμβανομένης της τοπικής και
περιφερειακής προοπτικής της.
Αυτή η συζήτηση τους τελευταίους μήνες έχει
αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω των
συνεπειών της οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης που επηρεάζει όλους
τους Ευρωπαίους και στο οποίο οι τοπικές
αρχές δεν αποτελούν εξαίρεση. Πολλοί εθνικοί
ηγέτες έχουν μιλήσει στη Γαλλία, υπέρ μιας
μεγαλύτερης σύγκλισης των φορολογικών
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής

8-9/2012

(γαλλικών και γερμανικών) και τις ιδιαιτερότητες της γερμανικής κατάστασης, που χαρακτηρίζεται κυρίως από πολύ ισχυρούς μηχανισμούς
εξισορρόπησης.
Πληροφορίες:
http://www.afccre.org/fr/publications/lesfinances-locales-en-allemagne-structuresprobl%C3%A8mes-r%C3%A9formes

Η επιχειρηματικότητα
των Βρετανικών ΟΤΑ
Μετά τη ψήφιση του νόμου για την τοπική
αυτοδιοίκηση στη Βρετανία το περασμένο έτος,
τα βρετανικά τοπικά συμβούλια απέκτησαν
αρμοδιότητες στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της φορολογίας. Με αυτόν τον

διάστασής τους.
Η γαλλική ένωση τοπικών αρχών (AFCCRE),
προκειμένου, να συμβάλει στη συζήτηση για τα
ευρωπαϊκά ζητήματα που αφορούν τις τοπικές
αρχές, έκρινε σκόπιμο να παρουσιάσει τα
στοιχεία που αφορούν τα οικονομικά των
γερμανικών ΟΤΑ.
Η σχετική μελέτη αναδεικνύει τις σημαντικές
διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων

τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στις τοπικές αρχές
να καινοτομούν, παράγοντας νέα προϊόντα και
παρέχοντας υπηρεσίες με ιδιαίτερα χαμηλό
κόστος. Πρόσφατα, η ένωση των βρετανικών
ΟΤΑ δημοσίευσε έναν οδηγό που περιγράφει τον
τρόπο με τον οποίοι οι τοπικές αρχές μπορούν
να επιδείξουν επιχειρηματικό πνεύμα κατά την
παροχή των υπηρεσιών τους, παρουσιάζοντας
καινοτόμες προσεγγίσεις που ήδη βρίσκουν
εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίες:
http://www.local.gov.uk/c/document_library/get_fi
le?uuid=d72d82c9-0597-467c-be91c32df1aa9e6d&groupId=10171
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Η Εξέλιξη των Μακροπεριφερειακών
Στρατηγικών της ΕΕ
Σε πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (ΕΚ) για τις τρέχουσες πρακτικές
και προοπτικές για το μέλλον των
Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών, ιδιαίτερα
στη Μεσόγειο, υπογραμμίζεται ότι το ΕΚ
τάσσεται υπέρ της εφαρμογής μιας
μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη λεκάνη
της Μεσογείου ώστε να παραχθεί σχέδιο δράσης
για τη διαχείριση των κοινών προκλήσεων και
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες και
οι περιφέρειες της Μεσογείου και να διαρθρωθεί
αυτός ο θεμελιώδης για την ανάπτυξη και
ολοκλήρωση της Ευρώπης χώρος, και ζητεί από
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενεργήσουν
ταχέως σχετικά με το θέμα αυτό. Το ΕΚ
υπογραμμίζει ότι ο συντονισμός των τριών
μακροπεριφερειακών στρατηγικών —Δυτική
Μεσόγειος, περιοχή της Αδριατικής και του
Ιονίου και Ανατολική Μεσόγειος— θα καταστήσει
δυνατή την άσκηση μιας συνολικής πολιτικής για
ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε συνέργεια
με τις προτεραιότητες που θα έχουν καθορίσει
οι περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις, και
ειδικότερα η Ένωση για τη Μεσόγειο, καθώς και
την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που
μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για έξυπνη
και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Το ΕΚ θεωρεί
ότι μια μακροπεριφερειακή στρατηγική στη
Μεσόγειο πρέπει να συντονίζει τις τρέχουσες
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, ιδίως όσον
αφορά την πολιτική γειτονίας, την πολιτική
συνοχής και την εδαφική συνεργασία, με σκοπό

την υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση
των κοινών προκλήσεων, όπως η προστασία
και η αξιοποίηση της ευρωμεσογειακής
πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως προς την
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων,
υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα μιας συντονισμένης και ισορροπημένης πολιτικής για τη
γειτονία σε σχέση με το νότιο σκέλος, και την
επιλεξιμότητα των πολιτιστικών έργων για
χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Μάλιστα, θεωρεί σημαντικό, ειδικά μετά τα γεγονότα της
Αραβικής Άνοιξης, ότι η νέα μακροπεριφέρεια
πρέπει να συμβάλλει στον καθορισμό μιας
νέας στρατηγικής με τρίτες χώρες για την
ορθή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,
αποδίδοντας τη δέουσα σημασία στο αμοιβαίο
όφελος από την αύξηση της κινητικότητας,
αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της φτώχειας κα την προώθηση της απασχόλησης και
των δίκαιων εμπορικών συναλλαγών, και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στη σταθερότητα της μακροπεριφέρειας. Τονίζει δε πόσο
σημαντικό είναι να εστιάσουμε το ενδιαφέρον
μας κυρίως στους νέους, καθώς αυτοί θα
αποτελέσουν τα θεμέλια μιας νέας γενιάς και
ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι χώρες τους
αντιμετωπίζουν το μέλλον. Γι’ αυτό το λόγο
στην έκθεση προτείνονται τα εξής:

 δημιουργία δικτύων με ανώτερα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά
ινστιτούτα εντός της μελλοντικής
μακροπεριφέρειας της Μεσογείου˙
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μεγαλύτερη συνεργασία και εμπορικές
ανταλλαγές με τις τρίτες χώρες, προκειμένου να αναβαθμιστεί το επίπεδο των
ευρωπαϊκών παραγωγών στην παγκόσμια αγορά και, ειδικότερα, στην περιοχή
της Μεσογείου, και να προωθηθούν κατ'
επέκταση οι πολιτιστικές ανταλλαγές και
ανάληψη νέων πρωτοβουλιών προς
ενθάρρυνση του ευρωμεσογειακού
διαλόγου και της δημοκρατικής προόδου
ολόκληρης της περιοχής.

 αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος
των καλλιτεχνών για τη δημιουργία
ευκαιριών κινητικότητας και βελτίωση
της χρήσης των προγραμμάτων
κατάρτισης, ανάπτυξης δικτύων και

Πληροφορίες:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2012:0179:FIN:EL:DOC

ελεύθερης κυκλοφορίας των
πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και
έργων˙

 υλοποίηση ενός «ευρωμεσογειακού
προγράμματος Erasmus» που θα ευνοεί
τη διασυνοριακή κινητικότητα των
σπουδαστών και από τις δύο ακτές της
Μεσογείου, καθώς και ενός

Έκθεση για την Έξυπνη Συνεργασία:
Εδαφική Συνεργασία και Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση
Με αφορμή την 1η Σύνοδο για την Έξυπνη
Συνεργασία που πραγματοποιήθηκε στην

«ευρωμεσογειακού προγράμματος
Leonardo da Vinci» για τους νέους που
επιθυμούν, στο πλαίσιο μιας
μακροπεριφερειακής στρατηγικής, να
αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση
στο εξωτερικό˙

 ανάγκη θέσπισης μέτρων για την
αντιμετώπιση της αυξανόμενης
«διαρροής εγκεφάλων» από τη
συγκεκριμένη περιφέρεια˙


καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της
ιστορικής, πολιτισμικής και γλωσσικής
ποικιλομορφίας του μεσογειακού
χώρου, καθώς αυτός αποτελεί πηγή
καινοτομίας, δίνοντας ώθηση στην
ανάπτυξη των πολιτιστικών και
δημιουργικών βιομηχανιών, καθώς και
στον τουριστικό κλάδο· ζητεί να
ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η
συνεργασία μεταξύ των μουσείων και
των πολιτιστικών ιδρυμάτων˙

Κορούνια (Ισπανία) στις 25-26 Ιουνίου τ.ε., η
Ένωση των Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR) και η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών
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Διασυνοριακών και Διαπεριφερειακών Δικτύων

και φορείς από την κοινωνία των πολιτών. Η

Πόλεων (CECICN) συνέταξαν ένα στρατηγικό

Επιτροπή των Περιφερειών και το Ε.Κ.

έγγραφο που θέτει την εδαφική συνεργασία στην

υποστηρίζουν την πρωτοβουλία της Επιτροπής

καρδιά της συζήτησης για τις δημοσιονομικές

γιατί εκτιμούν ότι θα συμβάλλει στην

προοπτικές της περιόδου 2014-2020 και την

αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και στην

υλοποίηση της Στρατηγικής ΕΕ2020.

βελτίωση των επιδόσεων

Στην έκθεση παρουσιάζονται προτάσεις για τον
τρόπο επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου στο
πολιτικό πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ2020, της
Εδαφικής Ατζέντας 2020 και του Χάρτη της
Λειψίας:

 Χρηματοδότηση της εδαφικής

Πληροφορίες:
http://regioeuropa.net/files/ETAIRIKI_SXESI_2012_
EL.pdf

Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το νέο κανονιστικό
πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής

συνεργασίας στην πολιτική συνοχής.

 Βελτίωση της στρατηγικής διάστασης
της συνεργασίας.

 Ενίσχυση της διακυβέρνησης.
 Ανάπτυξη εργαλείων εδαφικής
συνεργασίας.

 Συνεισφορά της εδαφικής συνεργασίας
στην Ενιαία Αγορά.

Στις 25 Ιουνίου τ.ε., η Επιτροπή Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
τροποποίησε τις προτάσεις της Επιτροπής
αναφορικά με τους κανονισμούς που θα
διέπουν την Πολιτική Συνοχής κατά την
επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-20).
Το Ε.Κ. πρότεινε τη συνέχιση της
χρηματοδότησης των έργων υποδομής στις
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες,

Πληροφορίες:
http://www.cecicn.eu/CECICN_AEBR_report__1
2_03_12.pdf

Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για
την εταιρική σχέση στην Πολιτική
Συνοχής
Με στόχο την καλύτερη προετοιμασία,
εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση
των προγραμμάτων κατά την νέα
προγραμματική περίοδο (2014-20), η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη

καθώς και την αύξηση των θεματικών

διαμόρφωση μίας εταιρικής σχέσης για κάθε

προτεραιοτήτων ανά περιφέρεια. Η κατάρτιση

πρόγραμμα, που θα εμπλέκει τις αρμόδιες

των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα

περιφερειακές, τοπικές, αστικές αρχές, τους

συνεχίσει να γίνεται ανά κράτος-μέλος και όχι

οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, καθώς

ανά περιφέρεια. Είναι αξιοσημείωτο ότι η
επιλογή των 100 πόλεων που θα
συμμετάσχουν στην υλοποίηση πιλοτικών
σχεδίων αστικής ανάπτυξης, θα γίνει από την
Επιτροπή και όχι τα κράτη μέλη.
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/elibrary/3_Protash_Kan_Tamei
wn_2014_2020_el.pdf
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Οι πόλεις βασικοί φορείς υλοποίησης
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

8-9/2012

Η ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας θεωρήθηκε ως ο πιο επιτυχημένος
στόχος της τρέχουσας πολιτικής συνοχής της ΕΕ.
Τα προγράμματα διαπεριφερειακής

Το Ευρωπαϊκό Μητροπολιτικό Ινστιτούτο
δικτύωσης (EMI) και η ομάδα URBAN
παρουσίασαν πρόσφατα (5 Ιουλίου τ.ε.) στο
Στρασβούργο τα αποτελέσματα ενός κοινού
ερωτηματολογίου σχετικά με τις απόψεις των
πόλεων για την πολιτική συνοχής και την
ολοκληρωμένη αστική πολιτική. Μια ομάδα 109
ειδικών που εργάζονταν για λογαριασμό
τοπικών και μητροπολιτικών αρχών και
περιφερειών από όλη την Ευρώπη κατέθεσε τις
απόψεις της για τα τρέχοντα και μελλοντικά
σχέδια για την πολιτική συνοχής της ΕΕ με

συνεργασίας (π.χ. URBACT II, INTERREG IVC) είναι
περισσότερο γνωστά από άλλα πιο
εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ.
JESSICA, JASMINE). Σε σχέση με τη μελλοντική
πολιτική συνοχής, προτεραιότητα θεωρείται ότι
πρέπει να δοθεί κυρίως στην καταπολέμηση της
φτώχειας και στην προώθηση της κοινωνικής
ένταξης. Επίσης, οι συμμετέχοντες επεσήμαναν
επίσης ότι οι πόλεις θα πρέπει να είναι ο
φορέας διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων
στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
Πληροφορίες:

ηλεκτρονικό τρόπο σε 28 ερωτήματα που
κάλυπταν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο

http://www.eminetwork.eu/Projects_Events/European_projects/EMI

(2007-2013) αλλά και την μελλοντική περίοδο

_and_URBAN_Intergroup_Questionnaire/Results_qu

της πολιτικής συνοχής (2014-2020). Οι

estionnaire_Cities_contribute_to_the_success_of_EU

συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα

_cohesion_policy

προγράμματα για τη διαπεριφερειακή
συνεργασία καθώς και για τα χρηματοδοτικά
εργαλεία της. Σε σχέση με τη μελλοντική
ολοκληρωμένη αστική πολιτική, υπογράμμισαν
το ρόλο των πόλεων αλλά και τα θέματα στα
οποία πρέπει να επικεντρωθεί.

Παράβαση κοινοτικού δικαίου και
βρετανική αυτοδιοίκηση
Η βρετανική κυβέρνηση τροποποίησε πρόσφατα
(13 Ιουλίου τ.ε.) το 2ο μέρος της νομοθετικής
πράξης για την τοπική αυτοδιοίκηση (Localism

Act) που ψηφίστηκε πέρυσι, εισάγοντας τη
δυνατότητα του αρμόδιου υπουργού να
υποχρεώσει μια τοπική αρχή να πληρώσει η ίδια
το πρόστιμο που προκαλείται από τη μη ορθή
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, προκαλώντας
την αντίδραση της εθνικής ένωσης τοπικής
αυτοδιοίκησης
Πληροφορίες:
http://www.communities.gov.uk/documents/localg
overnment/pdf/2180375.pdf
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Διεθνή Θέματα
Το Ρίο+20 επαναβεβαιώνει το ρόλο
των πόλεων και των περιφερειών για
το μέλλον της αειφόρου ανάπτυξης
Στην κοινή δήλωση της αντιπροσωπείας της
Επιτροπής των Περιφερειών στο Ρίο+20 από
την Πρόεδρο κ. Bresso, τον κ. Illmar Reepalu και
τον κ. Michel Lebrun κατά τη συνεδρίαση της
επιτροπής ENVE - 28 Ιουνίου 2012,
υπογραμμίστηκαν τα εξής:

8-9/2012

Εν προκειμένω, οι τοπικές και οι περιφερειακές
αρχές αναγνωρίστηκαν επίσημα ως κύριος συντελεστής για τη δημιουργία ενός αειφόρου μέλλοντος.
Επίσης, η Διάσκεψη του Ρίο+20 αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για να σφυρηλατηθούν νέες εταιρικές
σχέσεις. Πράγματι, η ΕτΠ υπέγραψε με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP)
συμφωνία για την προώθηση, σε παγκόσμια κλίμακα, των αειφόρων πόλεων και περιφερειών της
Ευρώπης, καθώς και άλλων ηπείρων. Υπό αυτό το
πρίσμα, προτάθηκε από την ΕτΠ ένα Σχέδιο Δράσης
Πέντε Σημείων για την Αειφόρο Ανάπτυξη:


η ΕτΠ να συμμετέχει στην ειδική ομάδα της ΕΕ

Μολονότι αναγνωρίζεται το δύσκολο έργο που

αρμόδια για την υλοποίηση των στόχων της

κλήθηκαν να εκπληρώσουν όσοι συμμετείχαν

Διάσκεψης του Ρίο+20·

στις διαπραγματεύσεις, είναι αναμφισβήτητο



να εξασφαλιστεί η σαφής εκπροσώπηση των

ότι η Διάσκεψη του Ρίο δεν κατόρθωσε να

τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην

αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση

ούτε να καταρτίσει τον αναγκαίο χάρτη

(ΗΕ)·

πορείας για την προστασία του πλανήτη μας.



να προωθηθεί η συμφωνία που υπεγράφη με

Ωστόσο, η ευκαιρία που έχασαν οι παγκόσμιοι

το UNEP, η οποία θα ενισχύσει τις συνέργειες

ηγέτες να συμφωνήσουν σε ένα όραμα για τον

και θα συμβάλλει στην εφαρμογή των Πολυ-

πολύτιμο πλανήτη μας, αποτελεί μια ευκαιρία

μερών Περιβαλλοντικών Συμφωνιών και της

που κέρδισαν οι πόλεις και οι περιφέρειες.

Δήλωσης του Ρίο+20, καθώς και στην προώθηση του Συμφώνου των Δημάρχων και
άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ·


να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να
δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο και να
εξασφαλιστεί ένα παγκόσμιο πεδίο δράσης
μεταξύ των ευρωπαϊκών μηχανισμών
(Σύμφωνο των Δημάρχων, Ευρωπαϊκές
Πράσινες Πρωτεύουσες) και των αντίστοιχων
μηχανισμών από άλλα μέρη του κόσμου·



να αξιοποιηθεί η πείρα που αποκτήθηκε με
το Σύμφωνο των Δημάρχων στην
πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών «Βιώσιμη ενέργεια για
όλους» και στους στόχους που έχει θέσει για
το 2030.

Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/el/news/pr/Pages/rio-20.aspx
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Η Οικονομία των Πόλεων
Σύμφωνα με στοιχεία του παγκόσμιου
ινστιτούτου McKinsey, 600 πόλεις θα
συνεισφέρουν 30 τρισεκατομμύρια δολάρια για
την παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση μέχρι το
2025, αυξάνοντας, με αυτόν τον τρόπο, την
παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση.
Στη σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε πριν
λίγες εβδομάδες, επισημαίνεται ότι αυτές οι
600 πόλεις – από το Λάγος μέχρι το Λονδίνο –
αναμένεται να συνεισφέρουν στο 65% της
παγκόσμιας μεγέθυνσης. Μερικές από τις
βασικές ανάγκες αυτών των πόλεων, εκ των
οποίων οι 440 βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες
χώρες, περιλαμβάνουν 80 δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα πόσιμου νερού, 250%
μεγαλύτερες ναυτιλιακές υποδομές και
υποδομές γραφείου ίσου με τη χωρική
επικράτεια της Αυστρίας!
Οι επιπτώσεις για τις μεταφορές παγκοσμίως
είναι επίσης τεράστιες, καθώς αναμένεται να
κυκλοφορήσουν 700 εκατομμύρια περισσότερα
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι το 2030.
Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του
Ινστιτούτου Μεταφορών του Τέξας, η

κυκλοφοριακή συμφόρηση κοστίζει σήμερα στην
κυβέρνηση των ΗΠΑ ετησίως 101 δισεκατομμύρια
δολάρια σε καύσιμα και χαμένο χρόνο. Η έκθεση του
ινστιτούτου McKinsey προτείνει, μεταξύ άλλων, την
κοστολόγηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την
αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς
με σκοπό τη μείωση κατά 30% των καθυστερήσεων
που προκαλούνται στις μεγάλες πόλεις. Για
παράδειγμα, η χρήση των λεωφορείων ταχείας
κυκλοφορίας (BRT) θεωρείται ενδεδειγμένη λύση σε
μια εποχή οικονομικής ασφυξίας για εναλλακτικές
μορφές μεταφορικών μέσων.
Πληροφορίες:
http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/urb
anization/urban_world_cities_and_the_rise_of_the_con
suming_class
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Διαβουλεύσεις

8-9/2012

κής Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική της
ΕΕ θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο
τ.ε. Η νέα Ανακοίνωση θα επικεντρωθεί σε έναν
περιορισμένο αριθμό πρωτοβουλιών για την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
μεσοπρόθεσμα και σε διορθωτικές δράσεις όσον
αφορά τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την
υλοποίηση της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ. Οι
ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να
απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο,
βοηθώντας έτσι την Επιτροπή να επισημάνει
προτεραιότητες και να σχεδιάσει ανάλογες
πολιτικές δράσεις.
Προθεσμία: 7 Αυγούστου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrialcompetitiveness/industrial-

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στον τομέα
του Θαλάσσιου και Παράκτιου

policy/consultations/index_en.htm

Στρατηγική Προσαρμογής της ΕΕ για την
Κλιματική Αλλαγή

Τουρισμού

Τον Απρίλιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αναγνωρίζοντας το οικονομικό δυναμικό του

υιοθέτησε τη Λευκή Βίβλο για την προσαρμογή

αειφόρου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού

στην κλιματική αλλαγή, η εφαρμογή της οποίας

καθώς και τις πολλαπλές προκλήσεις τις οποίες

οδήγησε στην υλοποίηση της πλειονότητας των

πρόκειται να αντιμετωπίσει στο μέλλον, η

προβλεπόμενων 33 δράσεων. Βάσει αυτών, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μέσα στο

Στρατηγική Προσαρμογής της ΕΕ αποβλέπει στην

τρέχον έτος Ανακοίνωση με τίτλο «Προκλήσεις

ενίσχυση της προετοιμασίας και των

και Ευκαιρίες για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο

δυνατοτήτων ανταπόκρισης στις συνέπειες της

Τουρισμό». Βάσει των απόψεων των

κλιματικής αλλαγής σε κοινοτικό, εθνικό,

ενδιαφερόμενων φορέων, θα καθοριστούν οι

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Προς τούτο,

κοινοτικές δράσεις στους τομείς του θαλάσσιου

οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να

και παράκτιου τουρισμού.

απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο για τη

Προθεσμία: 6 Αυγούστου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/
consultations/tourism/index_en.htm

Εμβληματική πρωτοβουλία για τη
βιομηχανική πολιτική στο πλαίσιο της
«ΕΕ 2020»
Η αναθεώρηση της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊ-

διαμόρφωση δράσεων σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης.
Προθεσμία: 20 Αυγούστου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0015/ind
ex_en.htm

Κρατική Χρηματοδότηση Ευρυζωνικών
Δικτύων
Στόχος της εν λόγω διαβούλευσης είναι η
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συλλογή απόψεων από τους ενδιαφερόμενους

Επιτροπής απευθύνεται σε όλους τους πολίτες

φορείς για την αναθεώρηση των κατευθυντή-

και φορείς της ΕΕ με σκοπό να εντοπισθούν τα

ριων γραμμών όσον αφορά στην κρατική χρη-

εμπόδια που ενδεχομένως συναντούν στην καθη-

ματοδότηση των ευρυζωνικών δικτύων καθώς η

μερινή τους ζωή ως Ευρωπαίοι πολίτες και να

ευρυζωνική συνδετικότητα έχει στρατηγική ση-

καταγραφούν ιδέες για το πώς αυτά τα εμπόδια

μασία για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και καινο-

μπορούν να καταργηθούν για την περαιτέρω

τομία σε όλους τους τομείς της οικονομίας, κα-

διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

θώς και για την κοινωνική και εδαφική συνοχή.
Προθεσμία: 9 Σεπτεμβρίου 2012
Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2012

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch

http://ec.europa.eu/competition/consultations/20
12_broadband_guidelines/index_en.html

Καθαρές Μεταφορές,

?form=EUCitizenship3&lang=el

« Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη III » στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας « Ορίζοντας
2020 »

Αστικές Μεταφορές
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να σχολιάσουν τη μελέτη της ΕΕ για την εφαρμογή του
Σχεδίου Δράσης για την Αστική Κινητικότητα που
υιοθετήθηκε το 2009.
Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/transport/urban/consultations
/2011-10-06-cts_en.htm

Ρυθμίσεις ΕΕ στον τομέα των
οπωροκηπευτικών
Βάσει της εμπειρίας από την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ), οι ενδιαφερόμενοι φορείς
καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους εν
όψει και των προτάσεων για τη νέα ΚΑΠ 2020.
Προθεσμία: 9 Σεπτεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-andvegetables/policy/consultation/index_en.htm

Η Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη ΙΙ συνιστά έναν από
τους τρεις πυλώνες του ΠρογράμματοςΠλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία για την αποδοτική χρήση της
ενέργειας. Για τη νέα προγραμματική περίοδο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη συνέχιση του
προγράμματος στο πλαίσιο του Προγράμματος
για την Έρευνα και Καινοτομία («Ορίζοντας
2020»). Η παρούσα διαβούλευση θα συνεισφέρει
στην περαιτέρω διαμόρφωσή του.
Προθεσμία: 12 Σεπτεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultation
s/iee3_in_horizon_2020_en.htm

Κώδικας για ανοιχτό και
αποτελεσματικό εθελοντισμό
Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα 2011-2014
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προβλέπεται
η σύνταξη ενός κώδικα καλών πρακτικών. Η
παρούσα διαβούλευση στοχεύει στη συλλογή
σχολίων για το κείμενο του κώδικα και απόψεων
για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση ως προς
την αξία του εθελοντισμού.

Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το
μέλλον σας
Η παρούσα διαβούλευση της Ευρωπαϊκής

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/actions/consultation/index_en.htm

36

Τεύχος 26-27

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8-9/2012

Σεμινάρια Κατάρτισης

Introductory and Practitioners Seminar: European

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 26-28 Σεπτεμβρίου 2012

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Public Procurement Rules, Policy and Practice
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4851

EU Negotiation Techniques - European Negotiations I
Ημερομηνία: 26-28 Σεπτεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4948

PPP in the Transport Sector - Choices, Challenges
and Opportunities Procuring Infrastructure to
Deliver Value for Money
Ημερομηνία: 6-7 Σεπτεμβρίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4988

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical
Guide
Ημερομηνία: 12-14 Σεπτεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4882

State Aid in the Agricultural Sector
Ημερομηνία: 17-18 Σεπτεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4866

Financial Management of EU Structural Funds
Ημερομηνία: 17-18 Σεπτεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4991
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Σεμινάρια Κατάρτισης
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

8-9/2012

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Τόπος: 17-21 Σεπτεμβρίου 2012
(Αθήνα)

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

1-5 Οκτωβρίου 2012
(Θεσσαλονίκη)

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

15-19 Οκτωβρίου 2012
(Αθήνα)

(Προγράμματα Επιμόρφωσης

26-30 Νοεμβρίου 2012

Β΄ Εξαμήνου 2012)

(Αθήνα)
3-7 Δεκεμβρίου 2012
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=403
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Τόπος: 24-28 Σεπτεμβρίου 2012
(Αθήνα)
19-23 Νοεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση

(Αθήνα)

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και

10-14 Δεκεμβρίου 2012

συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης

(Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνίες/Τόπος:: 17-19 Οκτωβρίου 2012
10-12 Δεκεμβρίου 2012
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com
_wrapper&Itemid=403
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,

Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=403
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Τόπος: 24-27 Σεπτεμβρίου 2012
(Αθήνα)

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

5-11 Νοεμβρίου 2012

Ημερομηνίες/Τόπος: 8-10 Οκτωβρίου 2012

(Αθήνα)

(Θεσσαλονίκη)

10-13 Δεκεμβρίου 2012

22-24 Οκτωβρίου 2012
(Αθήνα)
12-14 Νοεμβρίου 2012
(Θεσσαλονίκη)
28-30 Νοεμβρίου 2012

(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=403

(Αθήνα)
10-12 Δεκεμβρίου 2012
(Ηράκλειο)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com
_wrapper&Itemid=403
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

8-9/2012

Η Επιστροφή της Πόλης

Αυτοδιοίκησης
Green Cities of Europe: Global Lessons on
Green Urbanism

Σελ.239
G.Burgel
Εκδ. ΠΑΤΑΚΗΣ
"Η επιστροφή της πόλης" αποτελεί μια σύνθεση

για τη σημερινή αστικοποίηση. Για πολύ καιρό
θεωρούσαμε ότι η εποχή των πόλεων πέρασε,
αφού οι πόλεις έγιναν τα θύματα του μεταμοντερνισμού και του τέλους της βιομηχανοποίησης,
θέση που ξεπεράστηκε μετά την επικοινωνία
Σελ.260
T. Beatley

μέσω των δικτύων και την ευελιξία των ροών. Η
εποχή μας είναι, αντιθέτως, αυτή της επιστροφής

Εκδ. Shearwater Books

της πόλης: όχι μόνο οι πόλεις κυριαρχούν μέσα

Οι Πράσινες Πόλεις της Ευρώπης αντλούν την

την επιρροή τους. Πολύ περισσότερο από ποτέ

έμπνευσή τους από τα καλύτερα παραδείγματα
αειφορίας παγκοσμίως. Ο συγγραφέας
συγκέντρωσε σε αυτόν τον τόμο τις απόψεις
ειδικών από το Παρίσι, την Κοπεγχάγη, το Ελσίνκι,
τη Χαϊδελβέργη, τη Βιέννη και το Λονδίνο για να
αναδείξει τις πρωτοπόρες πρακτικές στον αστικό
σχεδιασμό. Καινοτομίες στους τομείς των
μεταφορών, της οδοποιΐας, της ενέργειας, της
τοπικής διακυβέρνησης αναλύονται διεξοδικά με
σκοπό την ενίσχυση των τοπικών αρχών. Το βιβλίο
δεν προσφέρει απλώς ένα όραμα ολιστικής
αειφορίας αλλά τρόπους για την υλοποίησή της.

στο χρόνο, αλλά ενισχύουν την ταυτότητά τους και
κυριαρχεί ένας νέος αστικός πολιτισμός: υπήρχαν
800 εκατομμύρια κάτοικοι στις πόλεις το 1950, θα
ανέλθουν σε 5 δισεκατομμύρια το 2030. Η πόλη
είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της
παγκοσμιοποίησης: η ανάπτυξη της εργασίας, η
κοινωνική ανάμιξη στην κατοικία, η ασφάλεια των
κατοίκων, η διαχείριση των κινητικοτήτων, η διάσωση του περιβάλλοντος αποτελούν κοινούς στοχους για όλες τις μεγάλες πόλεις του Βορρά αλλά
και του Νότου. Πώς λοιπόν να πετύχουμε μια διακυβέρνηση της πόλης που παίρνει υπόψη της όλες
τις προκλήσεις έχοντας παράλληλα δικαίωμα σε
μια δημοκρατική ανανεωμένη απαίτηση;
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σε αυτό το τεύχος

και Πρωτοβουλίες
1

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

10

1. Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

14

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

17

Ευρωπαϊκά Θέματα

22

Διεθνή Θέματα

25

Διαβουλεύσεις

28

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA
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Σεμινάρια Κατάρτισης ΙΝΕΠ

30

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

31

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το βραβείο
πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ / Βραβεία Europa
Nostra από το 2002 μέσω του προγράμματος
«Πολιτισμός» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το βραβείο ανταμείβει τα καλύτερα έργα διαφύλαξης
της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη,
αυξάνοντας την προβολή τους μεταξύ των
επαγγελματιών, των υπεύθυνων για τη λήψη
αποφάσεων και του ευρέος κοινού. Αποσκοπεί επίσης
στην προώθηση υψηλών προτύπων και δεξιοτήτων
υψηλής ποιότητας στον τομέα της διαφύλαξης
μνημείων, στην τόνωση της διασυνοριακής

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

κινητικότητας μεταξύ επαγγελματιών του εν λόγω
τομέα και στην ενθάρρυνση της εφαρμογής σχεδίων
σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά σε όλη την



Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (Europa Nostra) 2013



Επιδότηση διεθνών δράσεων
νεολαίας



Πράσινη Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2015



Erasmus για Αιρετούς των ΟΤΑ



Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια



Εκστρατείες ενημέρωσης για την
Κοινή Αγροτική Πολιτική



Παγκόσμιο δίκτυο νέων αιρετών



Σεμινάρια κατάρτισης για τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και το ΕΣΠΑ (ΕΚΔΔΑΙΝΕΠ)

Ευρώπη.
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 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα και
συναφείς χώρους·
 Πολιτιστικά τοπία: ιστορικά πάρκα και κήποι,
ευρύτερες περιοχές σχεδιασμένου τοπίου ή
περιοχές πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και/ή
γεωργικής σημασίας·
 Αρχαιολογικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης της υποβρύχιας αρχαιολογίας·
 Έργα τέχνης και συλλογές: συλλογές
καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας ή παλιά
έργα τέχνης.
Η Επιτροπή διαθέτει για το βραβείο 200.000 ευρώ
(60% του συνολικού προϋπολογισμού). Η Europa
Nostra αναλαμβάνει να καλύψει τον υπόλοιπο
προϋπολογισμό. Η συμβολή της Επιτροπής καλύπτει
τη διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των
Το βραβείο μπορούν να το διεκδικήσουν υποψήφιοι από τις 37 χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα «Πολιτισμός» της ΕΕ [τα 27 κράτη μέλη
της ΕΕ, καθώς επίσης χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Λιχτενστάιν και Νορβηγία),

δαπανών ταξιδιού και διαμονής για τα μέλη των
κριτικών επιτροπών, των δραστηριοτήτων
προβολής, περιλαμβανομένων των δημοσιεύσεων,
και των δαπανών που αφορούν την ίδια την τελετή.
Προθεσμία: 1 Oκτωβρίου 2012

υπό προσχώρηση και υποψήφιες για ένταξη στην

Πληροφορίες:

ΕΕ χώρες (Κροατία, Τουρκία, Ισλανδία, πρώην

Υπουργείο Πολιτισμού

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,

Εθνικό σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Μαυροβούνιο) και πιθανές υποψήφιες χώρες

‘Πολιτισμός, 2007-2013’: υπόψιν κας Ειρ. Κομνηνού

(Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Αλβανία)].

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894

Για να είναι επιλέξιμα για το βραβείο, τα σχέδια

E-mail: ccp.greece@culture.gr

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια
των δύο προηγούμενων ετών. Οι νικητές
επιλέγονται από ειδικές, ανεξάρτητες κριτικές
επιτροπές σε τέσσερις κατηγορίες:
 Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
 Έρευνα
 Ειδικές υπηρεσίες διαφύλαξης της
πολιτιστικής κληρονομιάς από άτομα και/ή
ομάδες
 Εκπαίδευση, κατάρτιση και
ευαισθητοποίηση.
Ο όρος «πολιτιστική κληρονομιά» νοείται υπό
ευρεία έννοια και περιλαμβάνει:
 Κτίρια ή ομάδες κτιρίων σε αγροτικό ή
αστικό περιβάλλον·
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2. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας:
Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία (2013)
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) ιδρύθηκε το
1972 από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές
δράσεις της νεολαίας. Εν προκειμένω, σκοπός του
Ιδρύματος είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας
μεταξύ των νέων της Ευρώπης μέσω της
επιδότησης πρωτοβουλιών του για την προώθηση
της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας
στο πλαίσιο του πνεύματος σεβασμού των
θεμελιωδών αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η

(β) Άλλες δράσεις: πρόκειται για δράσεις που

ανοχή και η αλληλεγγύη. Το Ίδρυμα επιδοτεί

περιλαμβάνουν εξειδικευμένες εκδόσεις

κυρίως δράσεις εκπαιδευτικές, κοινωνικές,

(εκπαιδευτικά εγχειρίδια), δελτία τύπου ή

πολιτιστικές και ανθρωπιστικού χαρακτήρα,

περιοδικά, εκστρατείες ενημέρωσης, εκθέσεις και

πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης της ειρήνης και της

παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, εκτύπωση

συνεργασίας στην Ευρώπη, ανταλλαγές

αφισών και αυτοκόλλητων, καθώς και έρευνες για

πρακτικών, έρευνες και μελέτες πάνω σε θέματα

θέματα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των

νεολαίας.

δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων, το 75%

Στην παρούσα πρόσκληση προβλέπεται η

των οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 30

επιδότηση δύο κατηγοριών δράσεων:

ετών.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διεθνείς ΜΚΟ

(α) Διεθνείς συναντήσεις νέων: πρόκειται για

νεολαίας, εθνικές, τοπικές μη κυβερνητικές

δράσεις που αφορούν σεμινάρια, συνέδρια,

οργανώσεις νεολαίας ή δίκτυα των κρατών-μελών

εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιμοι φορείς

του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το EYF καλύπτει τα

είναι κυρίως διεθνή δίκτυα και ΜΚΟ νεολαίας και

2/3 των δαπανών που πραγματοποιούνται στο

εθνικές ή τοπικές μη κυβερνητικές

πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, εντός των ορίων

οργανώσεις/δίκτυα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει

ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού για το εύρος του

τα 2/3 των δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή

οποίου κρίνεται σκόπιμη η επικοινωνία του

νέων από τουλάχιστον επτά (7) κράτη-μέλη του

ενδιαφερόμενου φορέα με την Γραμματεία του EYF.

Συμβουλίου της Ευρώπης, το 75% των οποίων

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι

πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών.

αμοιβές προσωπικού, η αγορά εξοπλισμού και τα
λειτουργικά έξοδα ενός οργανισμού.
Τα σχέδια των προτάσεων θα πρέπει να
υποβληθούν ηλεκτρονικά κατόπιν εγγραφής των
ενδιαφερομένων οργανώσεων στην ηλεκτρονική
βάση του EYF (http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/
how_ to_register_EN.asp).
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα:
http://www.eyf.coe.int/fej/
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3. Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του
Συμβουλίου της Ευρώπης:
Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία
Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας (EYCs) του
Στρασβούργου και της Βουδαπέστης αποτελούν
μόνιμες δομές για την υλοποίηση της πολιτικής
για τη νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Πρόκειται για διεθνή κέντρα κατάρτισης με υποδομές για τη φιλοξενία συνεδρίων και δράσεων
για τη νεολαία. Παρέχουν ένα ευέλικτο και
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον για διεθνείς
δραστηριότητες. Σε ετήσια βάση διοργανώνουν
40-50 δραστηριότητες σε συνεργασία με μη
κυβερνητικές οργανώσεις νέων που περιλαμβάνουν συνεδρίες μελέτης, συμπόσια και άλλες
δράσεις, οι οποίες αντανακλούν τις αρχές της
συνδιαχείρισης και συνεργασίας με τους νέους
ανθρώπους και τις οργανώσεις τους. Αυτές οι
δράσεις, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου επιδοτούμενες
από το Συμβούλιο της Ευρώπης, βασίζονται στη
συνεργασία ανάμεσα σε οργανώσεις-εταίρους και
στη Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στην παρούσα πρόσκληση προβλέπεται η
επιδότηση τριών κατηγοριών δράσεων:
(α) Συνεδρίες μελέτης:
Εξετάζουν σύγχρονα προβλήματα των
ευρωπαϊκών κοινωνιών από την πλευρά της
νεολαίας ή που επηρεάζουν τη νεολαία και τις
οργανώσεις της, οι οποίες διαθέτουν έδρα σε
κάποιο από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης.

Το θέμα μελέτης προτείνεται και αναπτύσσεται από
την αιτούσα οργάνωση στο πλαίσιο των
προτεραιοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης στον
τομέα της νεολαίας.
Έχουν διάρκεια τουλάχιστον 4 εργάσιμων ημερών
(μέχρι 8 εργάσιμες ημέρες).
Η συμμετοχή σε αυτές κυμαίνεται από 20 έως 40
άτομα.
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων πρέπει να είναι
ηλικίας κάτω των 30 ετών.
(β) Συμπόσια:
Στοχεύουν στην παραγωγή γνώσης και
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της πολιτικής για τη
νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Οι αιτήσεις για την εν λόγω δράση θα πρέπει να
υποβάλλονται από 4 συνεργαζόμενους εταίρους.
(γ) Ειδικά σχέδια:
Πρόκειται για δράσεις καινοτόμου χαρακτήρα
πέραν της στοχοθεσίας των προηγούμενων δύο
δραστηριοτήτων.
Πρέπει να είναι επωφελή τόσο για την οργάνωση,
το δίκτυο νέων όσο και για το πρόγραμμα της
Διεύθυνσης Νεολαίας και Αθλητισμού του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με τη
Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεολαίας πριν
την υποβολή της αίτησης.
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες: http://www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/
EYCS_Activities/Activities_EYCS_en.asp
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4. Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013
Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι «να
συµβάλλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη
της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας,
βασισµένης στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις
απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή,
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική
προστασία του περιβάλλοντος για τις µελλοντικές
γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των
ανταλλαγών, της συνεργασίας και της
κινητικότητας µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν
παγκόσµιο σηµείο ποιοτικής αναφοράς».
Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης υποβολής

περίοδο 2012-14, μέσω δραστηριοτήτων, οι οποίες
θα αυξήσουν το βαθμό δέσμευσης των θεσμικών
οργάνων και θα εντείνουν τόσο τη συνεργασία όσο
και την εταιρική σύμπραξη με όλους τους αρμόδιους
ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό/περιφερειακό/
τοπικό επίπεδο. Για την επίτευξη των εν λόγω
στόχων προβλέπονται τα ακόλουθα:


δέσμευσης από τα θεσμικά όργανα, του

προτάσεων για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών

συντονισμού και της εταιρικής σύμπραξης με

στρατηγικών στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, με

και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (συνεργασία

επίκεντρο το ρόλο της εκπαίδευσης και της

ενδιαφερόμενων φορέων, πειραματισμός,

κατάρτισης στην πρόληψη και στη μείωση

καινοτομία) είναι ο εξής: να προωθήσει την

της ανεργίας των νέων (Μέρος Α).

υλοποίηση, αφενός, των τεσσάρων στρατηγικών
στόχων του «Στρατηγικού πλαισίου για την

υποστήριξη της ευαισθητοποίησης και της



υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας

ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης

(πειραματικές πολιτικές, συντονισμένη

και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)» (διά βίου μάθηση και

χάραξη πολιτικών, ανταλλαγή ορθών

κινητικότητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα,

πρακτικών και καινοτομία) κατά την

ισοτιμία, κοινωνική συνοχή και ενεργός συμμετοχή

ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων

στα κοινά, δημιουργικότητα και καινοτομία) και,

προσεγγίσεων πολιτικής βάσει των

αφετέρου, την υλοποίηση των στρατηγικών

προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στις

προτεραιοτήτων που χαράχτηκαν για την

στρατηγικές «Ευρώπη 2020» και «ΕΚ 2020»,
με επίκεντρο την πρωτοβουλία «Creative
Classrooms» (Μέρος B).
Το ανώτατο ποσό των επιδοτήσεων ανά σχέδιο
ανέρχεται σε 120.000 ευρώ για το Μέρος Α (Α.1 και
Α.2) και σε 800.000 ευρώ για το Μέρος Β.
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Μακρυγιάννη)
117 42- Αθήνα
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
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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5. Πολιτισμός, 2007-2013
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Πολιτισμός, 20072013’ επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού
χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους
και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά,
μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό
να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής
ιθαγένειας.
Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:


ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας
των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού˙



ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και
προϊόντων˙



ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο
πλαίσιο του προγράμματος ανήκουν σε τρεις
κύριες τυπολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα
σκέλη του προγράμματος:


Στήριξη σχεδίων για πολιτιστικές δράσεις.



Στήριξη οργανισμών που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα.



Στήριξη εργασιών ανάλυσης καθώς και
συλλογής και διάδοσης πληροφοριών και
μεγιστοποίησης της επίδρασης των
σχεδίων στον τομέα της πολιτιστικής
συνεργασίας.

Το δεύτερο σκέλος αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση δαπανών που σχετίζονται με το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας οργανισμών που
επιδιώκουν την επίτευξη ενός στόχου γενικού
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα του πολιτισμού ή ενός στόχου ο οποίος αποτελεί μέρος της
κοινοτικής πολιτικής στον εν λόγω τομέα. Στο
πλαίσιο του παρόντος σκέλους οι κατηγορίες των
επιλέξιμων οργανισμών είναι τρεις. Ένας
οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για
μία από αυτές τις κατηγορίες. Στο πλαίσιο αυτού
του σκέλους είναι επιλέξιμες τρεις κατηγορίες
οργανισμών:


Πρεσβευτές



Δίκτυα προώθησης



Πλατφόρμες δομημένου διαλόγου

Τα όρια επιδοτήσεων είναι διαφορετικά για κάθε
κατηγορία και κυμαίνονται από 100.000 έως
600.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η κοινοτική
στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του
συνολικού επιλέξιμου κόστους ή του εκτιμώμενου
κόστους που αντιστοιχεί στο προτεινόμενο
πρόγραμμα εργασίας.
Προθεσμία: 10 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας
Πληροφορίες: υπόψιν κας Ειρήνης Κομνηνού
Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894
E-mail: ccp.greece@culture.gr
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6. Πράσινη Πρωτεύουσα
της Ευρώπης 2015
Το βραβείο της Πράσινης Πρωτεύουσας της
Ευρώπης αποτελεί προϊόν πρωτοβουλίας την
οποία ανέλαβαν πόλεις με πράσινο όραμα. Η
σύλληψη της ιδέας ανάγεται σε μια συνάντηση στο
Tαλίν της Εσθονίας, που πραγματοποιήθηκε στις
15 Μαΐου 2006, με πρωτοβουλία του κ. Jüri Ratas,
πρώην δημάρχου του Ταλίν και στην οποία 15
ευρωπαϊκές πόλεις και η Ένωση Εσθονικών Πόλεων
υπέγραψαν κοινό μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με
τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου βραβείου.
Ο τίτλος αυτός έχει απονεμηθεί μέχρι τώρα σε
πέντε πόλεις – Στοκχόλμη, Αμβούργο, Vitoria-

Οι τρεις βασικοί στόχοι του βραβείου είναι να:


σαφώς καταγεγραμμένο ιστορικό

Gasteiz, Νάντη και Κοπεγχάγη– για τα έτη 2010 έως

επίτευξης υψηλών περιβαλλοντικών

2014 αντίστοιχα.
Η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει πλέον χαρακτήρα

βραβεύονται πόλεις οι οποίες έχουν

στόχων,


ενθαρρύνονται οι πόλεις ώστε να

ουσιωδώς αστικό, όπου τέσσερις στους πέντε

προσηλώνονται στην επίτευξη φιλόδοξων

Ευρωπαίους ζουν σε πόλεις και κωμοπόλεις. Οι

στόχων περιβαλλοντικής βελτίωσης στο

περισσότερες από τις προκλήσεις που

μέλλον και στόχων αειφόρου ανάπτυξης,

αντιμετωπίζει η κοινωνία μας στον τομέα του

και

περιβάλλοντος προέρχονται από τις αστικές



προβάλλονται υποδειγματικές

περιοχές αλλά ακριβώς αυτές είναι και οι περιοχές

περιπτώσεις από τις οποίες να

που συγκεντρώνουν το δυναμικό ανάληψης

εμπνέονται άλλες πόλεις και να

δεσμεύσεων και καινοτομίας που είναι απαραίτητο

προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και

για την αντιμετώπισή τους. Το βραβείο της

εμπειρίες σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές

Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης σχεδιάστηκε

πόλεις.

ως μια πρωτοβουλία για την προαγωγή και την
ανταμοιβή των προσπαθειών που καταβάλλονται,
για να παρακινούνται οι πόλεις να αναλαμβάνουν
δεσμεύσεις για περαιτέρω δράσεις και για να
προβάλλεται και να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων.

Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις με περισσότερους
από 200.000 κατοίκους μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα για τον τίτλο της Πράσινης
Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2015.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για το
βραβείο αυτό έχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, το
προσχωρούν κράτος (Κροατία), οι υποψήφιες για
προσχώρηση χώρες (Τουρκία, FYROM,
Μαυροβούνιο, Ισλανδία και Σερβία) και άλλες
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Στις περιπτώσεις
χωρών που δεν διαθέτουν πόλεις με πληθυσμό
άνω των 200.000 κατοίκων, μπορεί να θέσει
υποψηφιότητα η μεγαλύτερη πόλη τους.
Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
www.europeangreencapital.eu
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7. Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (European
Entrepreneurial Region – EER) είναι ένα πρόγραμμα
εντοπισμού και βράβευσης των περιφερειών της ΕΕ

Για να λάβουν τον τίτλο EER, οι περιφέρειες

που διαθέτουν εξαιρετικό επιχειρηματικό όραμα,

πρέπει να προωθήσουν ένα σχέδιο οράματος που

ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής

να ανταποκρίνεται σε έξι κριτήρια. Οι περιφέρειες

ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Στις

θα πρέπει να προτείνουν μέτρα στους ακόλουθους

περιφέρειες με την πλέον πειστική και

τομείς:

μελλοντοστραφή στρατηγική θα απονεμηθεί ο
τίτλος: «Επιχειρηματική περιφέρεια της χρονιάς».

1) "Small Business Act" για την Ευρώπη και κύριες

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν

πολιτικές πρωτοβουλίες και μέσα της ΕΕ, όπως

δυναμικές, οικολογικές και επιχειρηματικές

π.χ. η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η Πράξη για

περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη και να

την Ενιαία Αγορά˙

υλοποιηθεί η "Small Business Act για την Ευρώπη" σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η διάκριση θεσπίσθηκε από την Επιτροπή των
Περιφερειών το 2009, έχει δε ως τώρα απονεμηθεί
σε εννέα περιφέρειες: Βρανδεμβούργο (Γερμανία),
County Kerry (Ιρλανδία) και Μούρθια (Ισπανία) το
2011˙ Καταλωνία (Ισπανία), Ελσίνκι-Uusimaa
(Φινλανδία) και αυτοδιοικούμενη περιφέρεια Trnava
(Σλοβακία) το 2012˙ Νορ Πα ντε Καλέ (Γαλλία),
Νότιας Δανίας και Στυρίας (Αυστρία) το 2013. Μετά
το έντονο ενδιαφέρον για το διαγωνισμό του 2011
του 2012 και του 2013 και την επιτυχία του
πιλοτικού σταδίου, η ΕτΠ στο πλαίσιο της συνόδου
της Επιτροπής για την Κοινωνική και Οικονομική

2) προώθηση της επιχειρηματικότητας με την
εγγύηση της πλήρους συνέπειας μεταξύ των
θεματολογίων για την επιχειρηματικότητα της
περιφέρειας και της ΕΕ˙
3) διατομεακά ζητήματα/ενωσιακή διάσταση, π.χ.
βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και των λοιπών
δημοσίων χρηματοδοτήσεων˙ προορατικότητα και
προώθηση του έτους EER καθαυτού, αφού ληφθούν
υπόψη και όσα πρόκειται να συμβούν μετά το έτος
EER˙
4) περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία

μεταξύ όλων των φορέων εντός της περιφέρειας
Πολιτική (ECOS), κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού αλλά και μεταξύ των περιφερειών EER˙ καλύτερη
για το πρόγραμμα ΕΕΠ 2014.
ένταξη της περιφέρειας στην αγορά της
γεωγραφικής περιοχής που την περιβάλλει˙
5) βιωσιμότητα, ήτοι συμβολή στην επίτευξη των
στόχων «20-20-20» της Ευρώπης˙
6) υλοποίηση, διακυβέρνηση και επικοινωνία:
εξασφάλιση της υλοποίησης των προτεινόμενων
δράσεων, κατά προτίμηση βάσει ενός συνόλου
δεικτών, παρουσίαση κατάλληλης επικοινωνιακής
στρατηγικής.
Προθεσμία: 25 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:

http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx
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8. Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης
σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική
για το 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα (27
Ιουλίου τ.ε.) πρόσκληση υποβολής προτάσεων για
τη δράση «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά
με την Κοινή Γεωργική Πολιτική». Πρόκειται για
πρόσκληση υποβολής προτάσεων με στόχο τη
χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης όπως
περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 814/2000 από πιστώσεις

προτάθηκαν από επίσημα ή ανεπίσημα συσταθέντα

του προϋπολογισμού του έτους 2013. Η παρούσα

δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε δράσεις

πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά δράσεις

ενημέρωσης που περιλαμβάνουν τη δημιουργία

ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένης της

ή/και ανάπτυξη των εν λόγω δικτύων. Το θεματικό

προετοιμασίας, της υλοποίησης, της

πεδίο προτεραιότητας για την παρούσα πρόσκληση

παρακολούθησης και της αξιολόγησης) που θα

υποβολής προτάσεων είναι η ΚΓΠ γενικά και,

υλοποιηθούν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2013 και

ειδικότερα, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις της.

της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Ως δράση

Στο πλαίσιο της εν λόγω προτεραιότητας, τα

ενημέρωσης νοείται κάθε αυτοτελής και συνεκτική

προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν ως στόχους:

ενημερωτική εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται με



βάση ενιαίο προϋπολογισμό. Οι ενέργειες που
περιλαμβάνονται σε μια τέτοια εκδήλωση

να διασφαλίσουν την καλύτερη κατανόηση
της ΚΓΠ από το κοινό˙



να αναδείξουν τον ρόλο της ΚΓΠ στην

μπορούν να κυμαίνονται από ένα απλό συνέδριο

προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς

έως μια πλήρη ενημερωτική εκστρατεία που

αποκλεισμούς ανάπτυξης˙

καλύπτει διάφορα είδη δραστηριοτήτων δημόσιας



ενημέρωσης/επικοινωνίας.

της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην
εξασφάλιση υγιούς και ποιοτικής

Το 2013 θα αποτελέσει έτος-σταθμό για τις

παραγωγής τροφίμων για τους Ευρωπαίους

διαβουλεύσεις σχετικά με τη νέα Κοινή Γεωργική
Πολιτική. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων η Επιτροπή επιθυμεί να
δώσει προτεραιότητα σε έργα σε εθνικό ή
ενωσιακό επίπεδο που ενδέχεται να έχουν
σημαντικές επιπτώσεις, είναι πρωτοποριακά και
δημιουργικά. Η Επιτροπή θα δώσει επίσης
προτεραιότητα στις δράσεις ενημέρωσης που

να βελτιώσουν την κατανόηση της συμβολής

πολίτες˙


να τονώσουν το ενδιαφέρον του κοινού για το
ρόλο των γεωργών, της γεωργίας και της
αγροτικής ανάπτυξης στην κοινωνία μας.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις
δράσεις ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν βάσει της
παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της
επιχορήγησης που ζητείται από την Επιτροπή
πρέπει να ανέρχεται μεταξύ 100.000 και 500.000
ευρώ ανά συμφωνία επιχορήγησης που καλύπτει
δράσεις ενημέρωσης.
Προθεσμία: 31 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-forinformation-measures/
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2053

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Χανίων: «Ορεινά Χανιά: ΦύσηΟλοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Κισάμου: «Κίσαμος Περιβάλλον
Οριζόντια Δράση»

Πολιτισμός»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2049

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2054

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Σητείας: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Τοπικής
Κοινότητας Ζάκρου Δήμου Σητείας»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2051

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Καντάνου – Σελίνου:
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πολιτιστικού
Αποθέματος Ορεινής Ζώνης Σελίνου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2052

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2050

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Βιάννου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Βιάννου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2058

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μυλοποτάμου: «Αποκατάσταση
και Ανάδειξη Δομημένου Περιβάλλοντος
Περιοχών Δήμου Μυλοποτάμου»

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Υπαίθρου Δήμου Σφακίων: «Σφακιά Περιβάλλον

Νήσων Αιγαίου"

- Πολιτισμός»

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2059
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου του Συνδέσμου «Τα όμορφα χωριά της

Υπαίθρου Δήμου Αμαρίου: «Ανοικτό Φυσικό και

Κρήτης»: «Παράδοση και Πολιτισμός: Εργαλείο

Πολιτιστικό Πάρκο Αμαρίου»

Αειφόρου Ανάπτυξης»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2062

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2056

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου:

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ηρακλείου

«Αγροξένιος Ζευς: Ολοκληρωμένο Σχέδιο

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου Δήμου

Νήσων Αιγαίου"

Οροπεδίου Λασιθίου»

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2055

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2061

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αγίου Βασιλείου:
«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Οικισμών και της
ευρύτερης περιοχής του Όρους Κέδρους»

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Πλατανιά «Κοινωνική και
Πολιτιστική Ανάπτυξη Ενδοχώρας Δήμου
Πλατανιά»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Πληροφορίες:

Νήσων Αιγαίου"

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2041

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2057

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ανωγείων: «ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΟΡ.Α.Μ.@: ΟΡ.ΕΙΝΗ Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ΡΧΕΣ»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2060

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων:
«Οικοτουριστικές Διαδρομές στο Δήμο Αρχανών
- Αστερουσίων»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2039

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μαλεβιζίου: «Πολιτιστικές
Διαδρομές Ορεινού Μαλεβιζίου»
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2036

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2040

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ιεράπετρας: «Ανάδειξη Ορεινών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Φαιστού: «Από το Φαράγγι των
Μύθων στο Φαράγγι των Αγίων»

Οικισμών Δήμου Ιεράπετρας ως Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Κατοικίας, Αναψυχής και Εναλλακτικού

Νήσων Αιγαίου"

Τουρισμού»

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2043

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Χερσονήσου: «Βιώσιμη Ανάδειξη

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2037

του Οικοπολιτισμικού και Φυσικού Αποθέματος

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

της Ενδοχώρας ή Βιώσιμη Ενδοχώρα»

Υπαίθρου Δήμου Μινώα Πεδιάδας:
«Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Προβολή
Πολιτιστικών Στοιχείων Δήμου Μινώα Πεδιάδας»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2045

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2038

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Δημόσιων
Χώρων, Ποιότητας Ζωής και Ανάπτυξης
Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Αγίου Νικολάου
Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Γόρτυνας: «Αστερίων (Γόρτυς Αστερούσια)»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2048

Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2035

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αποκορώνου: «Οι Δρόμοι του
Νερού»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Χανίων: «Ορεινά Χανιά: ΦύσηΠολιτισμός»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2046
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης

κλίμακας στην περιοχή Ξεροκάμαρες του Δήμου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2047

Σητείας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1258

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Υπαίθρου Δήμου Γαύδου: «Ανάπτυξη και

κλίμακας στον Δήμο Γαζίου Κρήτης

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων Δήμου Γαύδου»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2044

Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου
Προθεσμία: 1/10/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1261

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στην περιοχή Σταυρού του Δήμου Αγ.

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Νικολάου Κρήτης

κλίμακας στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού Κρήτης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Προθεσμία: 1/10/2012

Προθεσμία: 1/10/2012

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1257

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1260

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

κλίμακας στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

κλίμακας στον Δήμο Χανίων Κρήτης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Προθεσμία: 1/10/2012

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1256

x?item=1254

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας για το αστικό κέντρο του Δήμου
Ιεράπετρας Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1259

Επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου των
υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη
και προστασία των ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού στην Περιφέρεια Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης
Προθεσμία: 1/10/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1911
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Χερσονήσου:
Γέφυρες Πολιτισμού Για Το Μέλλον
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Νέα Γενιά σε
Δράση, 2007-2013’)
Με απόλυτη επιτυχία και σε κλίμα συγκίνησης και
ενθουσιασμού διεξήχθη στο Δήμο Χερσονήσου η
διακρατική συνάντηση μεταξύ ομάδων νέων από
την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία, την Ισπανία
και την Πορτογαλία, στο πλαίσιο του έργου με
τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» που
συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση, 2007-2013». Η
συνάντηση είχε διάρκεια 7 ημέρες και η θεματική
που βρέθηκε στο επίκεντρο ήταν η παράδοση και
ο πολιτισμός και των πέντε συμμετεχουσών
χωρών και ιδιαίτερα των τόπων αναφοράς των
νέων. Την ευθύνη για το συντονισμό, το
σχεδιασμό και την οργάνωση του σχεδίου είχε η
άτυπη ομάδα νέων του Δήμου Χερσονήσου.
Επισημαίνεται δε, η ουσιαστική συμμετοχή και
στήριξη του Δήμου Χερσονήσου στο σχέδιο,
καθώς και άλλων τοπικών φορέων και
επιχειρήσεων, ως και εθελοντών που συνέβαλλαν
στην επιτυχή οργάνωση και διεξαγωγή.

Η άτυπη ομάδα νέων του Δήμου Χερσονήσου
συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα
δραστηριοτήτων ενέργειες που έδωσαν τη
δυνατότητα να αναπτυχθεί ένας γόνιμος
διαπολιτισμικός διάλογος αλλά και να γίνει
ανταλλαγή στοιχείων σε θέματα που
αφορούσαν: την παραδοσιακή κουζίνα, τους
παραδοσιακούς χορούς, την αφήγηση και την
αξία της στη διάδοση και τη διάσωση της
προφορικής παράδοσης, τα ήθη και τα έθιμα
καθώς και τον τρόπο ζωής, τη σχέση μεταξύ
της παράδοσης και των νέων. Συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκαν:


Σεμινάρια παραδοσιακών χορών



Σεμινάριο για την κρητική κουζίνα



Σεμινάριο για την προφορική παράδοση



Αναβίωση του Κλήδονα,



Σεμινάριο κεραμικής τέχνης της Κρήτης.



Με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων
λειτουργίας του ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus της Ευρωπαϊκής
Ένωσης παρουσίαση του διαδραστικού
παιχνιδιού με τίτλο «Erasmus Book», με
στόχο τη καλλιέργεια της ενιαίας
ευρωπαϊκής ταυτότητας στους πολίτες
και τη διάδοση των προγραμμάτων
εκπαιδευτικής κινητικότητας,
συνδυάζοντάς τα με τη διασκέδαση
ενός παιχνιδιού.

Πληροφορίες:
Δήμος Χερσονήσου
Τμήμα Προγ/σμού, Οργάνωσης & Εσωτ.Ελέγχου
Υπόψιν κας Ελένης Μαραγκάκη
Τηλ: 2813404614
E-mail: e.maragkaki@hersonisos.gr
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2. Δήμος Ηρακλείου:
«Είμαι Ρομά»
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο
Θεμελιώδη Δικαιώματα και
Δικαιοσύνη, 2007-2013)
Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω του Τμήματος
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, προχώρησε στην
υλοποίηση του διακρατικού έργου με τίτλο: “I am
Roma, Changing Mindsets”, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού Προγράμματος-Πλαισίου



μύθι διάρκειας 10 λεπτών και συνεργασία

Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δικαιοσύνη. Το έργο

με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαί-

αποβλέπει στο σχεδιασμό και τη δημιουργία

δευσης και τους Διευθυντές των Δημο-

μιας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητο-

τικών Σχολείων για την παρουσίασή του

ποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα

στα παιδιά με σκοπό την ευαισθητοποίηση

διακρίσεων και την προσπάθεια απαλοιφής

και συζήτηση με τη συμμετοχή των

διαφόρων στερεοτύπων σε βάρος των Ρομά

μαθητών˙

γενικά και ειδικότερα των παιδιών Ρομά.
Προς τούτο πραγματοποιήθηκαν διακρατικά



δημιουργία ενός τηλεοπτικού spot με
σύντομα μηνύματα κατά των διακρίσεων

εργαστήρια με στόχο την ενδυνάμωση και τον

και προβολή του σε τοπικά μέσα

εμπλουτισμό των γνώσεων της Τοπικής Ομάδας

επικοινωνίας˙

Δράσης με δεδομένα που προέρχονταν από στελέχη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα δικαιώ-

δημιουργία ενός καινοτόμου DVD-παρα-



διοργάνωση δράσης ενημέρωσης, διανομή

ματα των Ρομά, από ειδικούς σε θέματα εκστρα-

εντύπου και πραγματοποίηση κοινωνικής

τειών κατά των διακρίσεων από νομικούς που

έρευνας σχετικά με τις στάσεις/

ανέλυσαν τη νομοθεσία για την προστασία των

αντιλήψεις σε θέματα διακρίσεων˙

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και από
ειδικούς επικοινωνιακών στρατηγικών, οι
οποίες έχουν με επιτυχία εφαρμοστεί στην
Ευρώπη. Σε συνεργασία με την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου και την Τοπική Ομάδα
Δράσης του Προγράμματος διοργανώθηκαν οι
ακόλουθες δράσεις:



διοργάνωση εκπαιδευτικού φεστιβάλ με τη
συμμετοχή των μαθητών δημοτικών
σχολείων του Δήμου Ηρακλείου.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ως εταίροι ο
Δήμος Ηρακλείου, η Πράγα (Δημοκρατία της
Τσεχίας), η Τιμισοάρα και το Βουκουρέστι
(Ρουμανία), η Μπρατισλάβα (Σλοβακία), ο Δήμος
Ντόμπριχ (Βουλγαρία), η Σίντρα (Πορτογαλία) και
το Μπέλφαστ (Ιρλανδία). Ο συνολικός
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται
στα 870.430,00 ευρώ (με 100% χρηματοδότηση)
και έχει χρονική διάρκεια 24 μήνες έως
31/1/2013.
Πληροφορίες:
Δήμος Ηρακλείου
Γραφείο Αντιδημάρχου Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων κ. Γεωργίου Ελ. Αεράκη
Τηλ:2810399225
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3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:
Διευκολύνοντας την Υπεύθυνη
Καινοτομία στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διακρατικής
συνεργασίας για έναν ευρωπαϊκό
χώρο μετάβασης προς την
ολοκλήρωση «Νοτιοανατολική
Ευρώπη-SEE)
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
διακρατικής συνεργασίας για έναν ευρωπαϊκό
χώρο μετάβασης προς την ολοκλήρωση
«Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe - SEE)
2007-2013» και με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), εγκρίθηκε το νέο Ευρωπαϊκό Έργο "FaRInn
– Διευκολύνοντας την Υπεύθυνη Καινοτομία στις
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης", στο οποίο
συμμετέχει η Περιφέρεια Β.Αιγαίου και υλοποιεί
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β.Αιγαίου.
Σε γενικές γραμμές, τα σημερινά μοντέλα
ανάπτυξης δεν αναγνωρίζουν τα πιθανά
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη Υπεύθυνης
Καινοτομίας. Ιδίως σε περιόδους οικονομικής
δυσχέρειας, υπάρχει αναπόφευκτα μια
επιστροφή σε βραχύβια μέτρα περικοπής του

Το FaRInn προτείνει μια λύση διπλής κατεύθυνσης. Αφενός την ενίσχυση της ικανότητας των
θεσμικών οργάνων να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν υπεύθυνες στρατηγικές καινοτομίας,
αφετέρου την ευαισθητοποίηση των πολιτών που
θα πρέπει να είναι ολοένα και πιο ενημερωμένοι
και να συμμετέχουν στη χάραξη της δημόσιας
πολιτικής.
Στο FaRInn λαμβάνονται ιδίως υπόψη: η
λογοδοσία, η διαφάνεια, οι χαμηλές
περιβαλλοντικές επιτώσεις, η υγεία και η
ασφάλεια, οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας, οι
Επενδύσεις στην Έρευνα & Ανάπτυξη, η δια βίου
μάθηση, η διαχείριση του κινδύνου, η δίκαιη
κατανομή βαρών μεταξύ των γενεών .
Οι 8 εταίροι, που καλύπτουν 7 από τις 16 χώρες
της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, είναι τοπικοί και
περιφερειακοί φορείς λήψης αποφάσεων και
ανάπτυξης, 1 πανεπιστήμιο και 1 Εμπορικό
Επιμελητήριο.

κόστους. Η πρόκληση είναι να αναδειχτούν τα

Ηγέτης Εταίρος του Προγράμματος είναι το CISE

πλεονεκτήματα που έχουν τόσο οι επιχειρήσεις

(το Κέντρο για την Καινοτομία και Οικονομική

όσο και η κοινωνία στο σύνολό της από μια

Ανάπτυξη - του Εμπορικού Επιμελητήριου της

υπεύθυνη καινοτομία και να σχεδιάσουν και να

Τσεζένα Ιταλίας) και συμμετέχουν η Περιφέρεια

δοκιμάσουν ολοκληρωμένα μοντέλα γι’ αυτό.

Β.Αιγαίου, το Επιμελητήριο Σάμου και φορείς από
Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη και Μαυροβούνιο.
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 2ετής, με
συνολικό Προϋπολογισμό 1.240.711,31 €, από τα
οποία 157.508 € (85% συμμετοχή της ΕΕ- 15%
Εθνική Συμμετοχή) είναι για τη Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου.
Πληροφορίες:
Περιφέρεια Β.Αιγαίου
Ιστοσελίδα: http://www.pvaigaiou.gov
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Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
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Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανταλλαγής
πρακτικών και καινοτόμων υπηρεσιών, στο
πλαίσιο του στόχου της αειφορίας.
Πληροφορίες:

Συνέδριο των Πόλεων

http://www.futurecitiesevent.com/

για τον Παγκόσμιο Τουρισμό

15ο Διεθνές Συμπόσιο για τα Ποτάμια

(Κουάλα Λουμπούρ, 30 Σεπτεμβρίου

(Μελβούρνη, 8-11 Οκτωβρίου 2012)

-2 Οκτωβρίου 2012)

Το διεθνές συμπόσιο για τα ποτάμια είναι μια
κορυφαία παγκόσμια εκδήλωση για τη

Ο καθορισμός της έννοιας των παγκόσμιων
τουριστικών προορισμών-πόλεων του μέλλοντος
αποτελεί βασικό στόχο διεθνούς συνεδρίου

διαχείριση των ποταμών. Η φετινή διοργάνωση
θα διερευνήσει τις πιέσεις που ασκούνται στο
υδάτινο περιβάλλον των ποταμών με την
αύξηση του αστικού πληθυσμού.
Πληροφορίες:
http://riversymposium.com/

που διοργανώνεται στη Μαλαισία από τη Διεθνή
Εταιρεία των Δημοτικών και Περιφερειακών Σχεδιαστών.

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Μεταφορές
(Γλασκόβη, 8-10 Οκτωβρίου 2012)
Η Ένωση για τις Ευρωπαϊκές Μεταφορές

Πληροφορίες:

διοργανώνει το 40ο ετήσιο συνέδριο με θέμα τις

http://www.globaltourismcitiesconference.com/

Πόλεις του Μέλλοντος
(Ντουμπάι, 2-4 Οκτωβρίου 2012)
Ο δήμος του Ντουμπάι και το Περιβαλλοντικό
Κέντρο των Αραβικών Πόλεων διοργανώνει το 2ο
ετήσιο συνέδριο για τις Πόλεις του Μέλλοντος.

καινοτόμες λύσεις στα προβλήματα των
αστικών μεταφορών, τις βέλτιστες πρακτικές
και τα ερευνητικά δεδομένα για όλο το εύρος του
εν λόγω τομέα πολιτικής.
Πληροφορίες:
http://abstracts.etcproceedings.org/
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10η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και

Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής

των Περιφερειών

(Τίρανα, 9-12 Οκτωβρίου 2012)

(Βρυξέλλες, 8-11 Οκτωβρίου 2012)
Με θέμα ‘Οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες

Στόχος της εβδομάδας αρχιτεκτονικής στην
πρωτεύουσα της Αλβανίας είναι η ανάπτυξη

που κάνουν τη διαφορά’, η φετινή ευρωπαϊκή
εβδομάδα εστιάζει το ενδιαφέρον της σε τρία

των βαλκανικών πόλεων αλλά και η ανταλλαγή
τεχνογνωσίας μεταξύ διεθνών ειδημόνων.
ζητήματα: έξυπνη και πράσινη μεγέθυνση για
όλους˙ εδαφική συνεργασία˙ και παραγωγή

Πληροφορίες:
http://www.tiranaarchitectureweek.com/intro/

αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια των

Τοπικές Δράσεις για τη Νεολαία

συνεδριών, θα αναπτυχθεί, μεταξύ άλλων, το

(Λειψία, 10-12 Οκτωβρίου 2012)

κυοφορούμενο νομοθετικό πλαίσιο για την
πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2013.

Στο πλαίσιο ενός διακρατικού έργου, στο

Πληροφορίες:

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος

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

‘Νεολαία σε Δράση’, το Ομοσπονδιακό

2012/index.cfm

Αναστοχασμός των Πόλεων του
Μέλλοντος
(Βαρκελώνη, 8-10 Οκτωβρίου 2012)
Η Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία με τη
δημοτική αρχή της Βαρκελώνης διοργανώνουν το

Υπουργείο για τα Οικογενειακά Θέματα
διοργανώνει συνέδριο με θέμα τις πολιτικές για
τη νεολαία και εν προκειμένω τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά τη μετάβαση
από την εφηβεία στην ενηλικίωση (ανεργία,
εκπαίδευση, κοινωνική απομόνωση κ.α.).
6ο συμπόσιο για την αστική έρευνα με αντικείμενο
τη διαμόρφωση αστικών πολιτικών σε περιόδους
στενότητας οικονομικών πόρων και αβεβαιότητας.
Πληροφορίες:
http://www.rethinkingcities.org/

Πληροφορίες:
http://www.saltoyouth.net/downloads/trainingcalendar_training_do
wnload-file-3560/InterCITY_EN.pdf
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2Ο Ευρω-Μεσογειακό Περιφερειακό

Αειφόρος Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Συνέδριο: Η Πόλη, Ζώσα Κληρονομιά

(Σινσινάτι, 15-17 Οκτωβρίου 2012)

(Μαρόκο, 11-12 Οκτωβρίου 2012)
Σκοπός του εν θέματι συνεδρίου είναι η

Η αειφόρος διαχείριση των περιορισμένων
υδάτινων πόρων, η υιοθέτηση της καινοτομίας

ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και γνώσεων στο

για την ανάκτηση χαμένων ενεργειακών πόρων
αποτελούν βασικές θεματικές ενότητες διεθνούς
θέμα της κληρονομιάς ως πηγής για την

συνεδρίου που διοργανώνει η Αμερικανική

κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική συνοχή που

Συμμαχία για καθαρούς υδάτινους πόρους.

προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό

Πληροφορίες:

επίπεδο.

http://www.cleanwateramericaalliance.org/event/2
012-urban-water-sustainability-leadership-

Πληροφορίες:
http://www.montada-forum.net/

conference/

Βιώσιμες Κοινότητες με δημόσιες

Το Ευρωπαϊκό Λεωφορείο του

μεταφορές

Μέλλοντος

(Λος Άντζελες, 13-17 Οκτωβρίου 2012)

(Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2012)

Η μητροπολιτική αρχή για τις μεταφορές του Λος

Η παρουσίαση των καινοτόμων αποτελεσμάτων

Άντζελες διοργανώνει 75 εργαστήρια στο πλαίσιο

τεσσάρων εντατικών ετών έρευνας από τη
Διεθνή Ένωση για τις Δημόσιες Μεταφορές για
το ολοκληρωμένο σύστημα λεωφορείων, στο
πλαίσιο του έργου European Bus System of the

Future, το οποίο επιδοτήθηκε από το 7ο Πρόγσυνεδρίου για τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων
στις οποίες είναι διαδεδομένη η χρήση των
δημόσιων μέσων μεταφοράς.
Πληροφορίες:
http://www.railvolution.org/

ραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη, αποτελεί βασικό αντικείμενο
ευρωπαϊκού συνεδρίου.
Πληροφορίες:
http://brussels-ebsf.uitp-events-expo.org/
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Πολιτισμός σε Κίνηση
(Βρυξέλλες, 15-17 Οκτωβρίου 2012)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει το ετήσιο
συνέδριο για οργανισμούς που σχεδιάζουν
πολιτιστικές εκδηλώσεις όπου θα παρουσιαστούν

πολιτικές για την κινητικότητα στις αγροτικές
και αστικές περιοχές, νέες στρατηγικές
σχέδια του ευρωπαϊκού προγράμματος
‘Πολιτισμός, 2007-2013’, η πρόταση της
Επιτροπής για την επιλογή των Πολιτιστικών
Πρωτευουσών για το 2020 καθώς το νέο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη’.

προσεγγίσεις για τοπική και περιφερειακή
ενεργειακή προσφορά, μέτρα για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενόψει
και της νέας προγραμματικής περιόδου.
Πληροφορίες:
http://www.leipzigermesse.de/LeMMon/euregia_web_eng.nsf

Πληροφορίες:
http://www.worldgreenroofcongress.com/

4ο Ετήσιο Συνέδριο για τα Οικονομικών
των ΟΤΑ
(Πρίνστον, 19-20 Οκτωβρίου 2012)
Το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον φιλοξενεί το
ετήσιο συνέδριο για τα οικονομικά των δήμων και

Διεθνές Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνητη
Κινητικότητα
(Λειψία, 23-24 Οκτωβρίου 2012)
Η έναρξη λειτουργίας υβριδικών λεωφορείων
στην πόλη της Λειψίας αποτελεί το πρώτο βήμα
για τη μετάβαση της γερμανικής πόλης σε
αειφόρες ηλεκτρικές πολιτικές. Το συνέδριο που

περιφερειών, όπου θα συμμετάσχουν 30-40
οικονομολόγοι από όλο τον κόσμο.
Πληροφορίες:
http://www.philadelphiafed.org/research-anddata/events/2012/urban-regional-economics/

Τοπική και Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Ευρώπη
(Λειψία, 22-24 Οκτωβρίου 2012)

θα πραγματοποιηθεί στην εν λόγω πόλη θα
αναδείξει τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού
σχεδίου «TROLLEY» και θα εξετάσει μελλοντικές
πολιτικές για την ανάπτυξη καινοτόμων
ηλεκτρικών μέσων μεταφοράς και τη διασύνδεση
πόλεων και ολόκληρων περιφερειών.

Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
διοργανώνεται για όγδοη χρονιά συνέδριο με θέμα

Πληροφορίες:
http://www.trolley-project.eu/index.php?id=65
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θέματι διεθνούς συνεδρίου.
Πληροφορίες:
http://constructedenvironment.com/conference2012/#back

Αστικές Μεταφορές
(Τζακάρτα, 30-31 Οκτωβρίου 2012)
Το δεύτερο ετήσιο φόρουμ για τις αστικές
μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο προσφέρει

στους τομείς των μεταφορών, των κατασκευών,
της ενέργειας και των υδάτινων πόρων.
Πληροφορίες:
http://www.urbantec.com/en/urbantec/home/index.
php

Τοπικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(Φράϊμπουργκ, 25-26 Οκτωβρίου 2012)

μια μοναδική ευκαιρία για δικτύωση και

Το 5ο διεθνές συνέδριο για τις τοπικές

ανταλλαγή πρακτικών πάνω στις τελευταίες

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διοργανώνει το

τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των αστικών

διεθνές δίκτυο τοπικών αρχών για την αειφορία

υποδομών για τα σύγχρονα μέσα μεταφορών.
Πληροφορίες:
http://www.terrapinn.com/2012/urban-transportworld-asia/?pk_campaign=TerrListing&pk_kwd=transport+%26amp%3b+logistics

(ICLEI) επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο
συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
τοπικό επίπεδο, έξυπνων δικτύων και έξυπνων
τελικών χρηστών.
Πληροφορίες:
http://www.local-renewablesconference.org/freiburg2012

Η Αναζήτηση της Τοπικής και
Περιφερειακής Αειφορίας
(Joensuu-Φινλανδία,
30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2012)
Τα οικοσυστήματα του δάσους, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και κλιματική αλλαγή,

Δομημένο Περιβάλλον
(Βανκούβερ, 25-26 Οκτωβρίου 2012)
Η διερεύνηση των τύπων και των λειτουργιών
καθώς και η μελλοντική μορφή του δομημένου
φυσιολατρικός τουρισμός, διασυνοριακά
περιβαλλοντικά δίκτυα και συνεργασίες είναι
μερικές από τις βασικές ενότητες τριήμερου
διεθνούς συνεδρίου στη Φινλανδία.
περιβάλλοντος σε καιρούς δραστικών αλλαγών
αποτελούν μερικές από τις θεματικές του εν

Πληροφορίες:
http://cemr2012cadiz.es/cemr/index.php/en/
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Το πρόγραμμα διαρκεί έξι μήνες – από το
φθινόπωρο του 2012 έως την άνοιξη του 2013 –
και αποτελείται από 3 μέρη: πρώτα, θα

Erasmus για τους αιρετούς
των δήμων και των περιφερειών
Μετά την επιτυχία που σημείωσε το πρόγραμμα
Erasmus της ΕΕ για την προώθηση της
κινητικότητας και της εκπαίδευσης των
σπουδαστών, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε
τώρα μία παρόμοια πρωτοβουλία με σκοπό την
κατάρτιση εκπροσώπων των περιφερειακών και
των τοπικών αρχών από τα κράτη μέλη. Έχοντας
σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Επιτροπή των
Περιφερειών, η πρωτοβουλία θα επιτρέψει σε
μία ομάδα περιφερειαρχών και δημάρχων να
γνωρίσει καλύτερα την ευρωπαϊκή πολιτική
συνοχής, μέσα από ένα διασυνοριακό
πρόγραμμα ειδικής κατάρτισης και μάθησης.
Αφού δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε
περισσότερες από 1100 αιτήσεις από
περιφερειάρχες και δημάρχους που επιθυμούν
να γνωρίσουν καλύτερα την ΕΕ και την
ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. Επελέγησαν
εκατό υποψήφιοι (οκτώ από τους οποίους είναι
μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών), από το
Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τη Λιθουανία, την Ιρλανδία και την
Πολωνία.

πραγματοποιηθεί μία επίσκεψη στις Βρυξέλλες
(8-11 Οκτωβρίου 2012), όπου οι επιλεγέντες θα
παρακολουθήσουν την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων –
OPEN DAYS 2012», που διοργανώνουν από κοινού
η ΓΔ «REGIΟ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η
Επιτροπή των Περιφερειών. Η εκδήλωση θα
περιλαμβάνει εργαστήρια για θέματα που έχουν
σχέση με την πολιτική συνοχής της ΕΕ.
Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί μία επίσκεψη
διάρκειας δυόμισι ημερών σε μία πόλη ή
περιφέρεια της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας οι
συμμετέχοντες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν
όσα αποκόμισαν από την εκδήλωση OPEN DAYS
και να εξετάσουν ορισμένα θέματα από πιο
κοντά. Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται η
ανάπτυξη με τη στήριξη της τοπικής κοινότητας,
η ενεργειακή απόδοση, η τοπική αναβάθμιση και
οι εταιρικές σχέσεις αστικών-αγροτικών
περιοχών, καθώς και η κοινωνική και οικονομική
ένταξη. Τέλος, το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με
ένα διήμερο σεμινάριο στις Βρυξέλλες,
προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να
αναλύσουν σε βάθος τα θέματα που
καλύφθηκαν, να συζητήσουν τα διδάγματα που
αποκόμισαν και να συγκρίνουν τις σημειώσεις
τους.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/el/news/highlights/Pages/era
smus-local-regional-actors-kicks-off.aspx

Κοπεγχάγη: Η πιο φιλική πόλη προς το
ποδήλατο παγκοσμίως
Από το Πόρτλαντ μέχρι τη Μινεσότα, όλες οι
αμερικανικές πόλεις προσπαθούν να
αποκτήσουν τις υποδομές για τη
ποδηλατοκίνηση που διαθέτει η Κοπεγχάγη.
Μετά την έναρξη λειτουργίας της λεωφόρου
μήκους 11 μιλίων για τα ποδήλατα, που συνδέει
την πρωτεύουσα της Δανίας με τα δυτικά
προάστια, η Κοπεγχάγη προηγείται με μεγάλη
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6-27

Η κοιλάδα πρόκειται να αποτελέσει το πρότυπο
για την προσαρμογή της αναπτυξιακής της
διαφορά σε αυτόν τον τομέα άλλων πόλεων σε
παγκόσμιο επίπεδο. Σε μια πόλη στην οποία οι
μισοί κάτοικοί της χρησιμοποιούν το ποδήλατο
για το σχολείο ή το χώρο εργασίας, η κατασκευή
ενός δικτύου μεγάλων λεωφόρων στοχεύει μια
περιοχή ώριμη για τη διάδοση του ποδηλάτου –
κάτοικοι των προαστίων, η πλειονότητα των

στρατηγικής με τους στόχους της Στρατηγικής
ΕΕ2020. Το όραμα της ‘Πράσινης Πόλης’
(NICEGRID) της Μεσογείου αναμένεται να
αποτελέσει παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επικεφαλής
των δημοτικών αρχών και των επιχειρηματικών
κύκλων. Το σχέδιο NICEGRID, το μεγαλύτερο έργο

οποίων χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ή τα μέσα
δημόσιας μεταφοράς για να φθάσει στο κέντρο
της πόλης. Έρευνες, πάντως, έχουν επισημάνει
ότι οι Δανοί χρησιμοποιούν το ποδήλατο, όχι
επειδή είναι πιο περιβαλλοντικά
συνειδητοποιημένοι από άλλους λαούς, αλλά
επειδή το ποδήλατο είναι το πιο γρήγορο μέσο
μετακίνησης.
Πληροφορίες:
http://www.nytimes.com/2012/07/18/world/euro
pe/in-denmark-pedaling-to-work-on-asuperhighway.html?_r=3&smid=twnytimesworld&seid=auto

Νίκαια: Το ενεργειακό επίκεντρο της
Μεσογείου, της Περιβαλλοντικής και
Οικονομικής Ανάπτυξης

στη Γαλλία, στο πλαίσιο του 7ου ευρωπαϊκού
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη, φιλοδοξεί να βελτιστοποιήσει τη χρήση μεσαίας και μικρής κατανάλωσης ηλεκτρικών δικτύων με τη σύνδεσή τους

Η γαλλική πόλη της Νίκαιας με το έργο της για

με ανανεώσιμα δίκτυα ενέργειας.

την Οικολογική Κοιλάδα (Eco Vallée) έχει
μεταμορφωθεί σε μητρόπολη του
επιχειρηματικού τουρισμού.

Πληροφορίες:
http://www.grid4eu.eu/
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Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για την
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Δημοσιεύθηκε πρόσφατα οδηγός με βέλτιστες
πρακτικές για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας. Η εν λόγω έκδοση αναδεικνύει
πολυκεντρική λειτουργία της πόλης. Γι’ αυτό το
λόγο, το σύνολο των εκδηλώσεων σχεδιάστηκαν
με τη συμμετοχή και άλλων σλοβενικών πόλεων.
Το δε κόστος των προετοιμασιών ανήλθε σε 5
εκατ. ευρώ, ενώ το φετινό πολιτιστικό
πρόγραμμα άγγιξε τα 17 εκατ. ευρώ. Η
χρηματοδότηση του συνολικού έργου προήλθε
από τοπικούς και εθνικούς πόρους.
Πληροφορίες:
http://www.maribor2012.eu/

Η Εταιρικότητα στην Πολιτική Συνοχής
Οι εταιρικές σχέσεις των τοπικών φορέων για
το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
αξιολόγηση των προγραμμάτων που
αποτελούν το κλειδί της επιτυχούς χρήσης
των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, είναι
μελέτες περιπτώσεων από 9 ευρωπαϊκούς
δήμους που συμμετείχαν στην περυσινή
εκδήλωση. Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα της ΕΕΚ
για το 2011 ήταν ‘Εναλλακτική Κινητικότητα’,
προωθώντας τη σημασία των αειφόρων μέσων
μετακίνησης.
Πληροφορίες:
http://www.eukn.org/E_library/Transport_Infrastru
cture/Transport_Infrastructure/Best_Practice_Guide
_European_Mobility_Week

Μάριμπορ: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης (2012)
Πριν λίγα χρόνια, η φετινή Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το Μάριμπορ, ήταν
από τις πλέον παρακμάζουσες ευρωπαϊκές

το βασικό θέμα του τελευταίου τεύχους του

πόλεις. Ωστόσο, επενδύοντας στο πολιτιστικό

περιοδικού PANORAMA της Ευρωπαϊκής

δυναμικό της, η σλοβενική πόλη κατάφερε να

Επιτροπής.

ανακτή σει τη χαμένη αίγλη της και την

Πληροφορίες:

υπερηφάνεια των κατοίκων της. Στόχος της

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge

τοπικής αρχής είναι η διαπεριφερειακή και

ner/panorama/pdf/mag42/mag42_en.pdf
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Διεθνή Θέματα
Παγκόσμιο Δίκτυο Νέων Αιρετών για
την Αειφορία
Το διεθνές δίκτυο τοπικών αρχών για την
αειφορία (ICLEI) ξεκίνησε την πρωτοβουλία
FutureCityLeaders με σκοπό τη δικτύωση των
νέων αιρετών των τοπικών αρχών πάνω σε
θέματα αειφορίας και την επιμόρφωσή τους

(δ) μια αναφορά στα βασικά θέματα της συνόδου,
μέσω ανταλλαγών πρακτικών, διαδικτυακών
σεμιναρίων και διεθνών εκδηλώσεων. Οι
ενδιαφερόμενοι δήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών
συμβουλίων και δημοτικοί σύμβουλοι
καλούνται να συμμετάσχουν, αποστέλλοντας
το σχετικό έντυπο της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες:
http://www.iclei.org/index.php?id=12264

Έκθεση για τις Ανθεκτικές Πόλεις 2012
Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η τρίτη έκθεση του
Παγκόσμιου Φόρουμ για την Αστική
Ανθεκτικότητα και Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή (Ανθεκτικές Πόλεις 2012). Η έκθεση
περιλαμβάνει (α) τα βασικά συμπεράσματα
του συνεδρίου, (β) τις εξελίξεις της διετίας
2011-2012, (γ) την περίληψη των συνεδριών,

συμπεριλαμβανομένων των καλών πρακτικών από
το Μεξικό, τη Δανία και τις Φιλιππίνες.
Πληροφορίες:
http://resilientcities.iclei.org/fileadmin/sites/resilientcities/files/Images_and_logos/Resilience_Resource_Poi
nt/RC2012__Congress_report.pdf

Μακάτι Σίτυ: Απονομή του Βραβείου των
Ηνωμένων Εθνών για Καινοτόμα Διεθνή
Συνεργασία
Η πόλη των Φιλιππίνων Μακάτι Σίτυ βραβεύτηκε
πρόσφατα για την καινοτόμα μαθησιακή εταιρική
σχέση με την πρωτεύουσα του Εκουαδόρ, Κίτο, στη
διάρκεια του 25ου ετήσιου συνεδρίου του δικτύου
τοπικών αρχών Ασίας-Ειρηνικού (CITYNET) που
πραγματοποιήθηκε στη Σουραμπάγια της
Ινδονησίας. Βασικό αντικείμενο της συνεργασίας
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παγκόσμιες πόλεις θεωρούνται ιδανικοί χώροι για
την υποστήριξη μεγάλου εύρους πολιτιστικών
δραστηριοτήτων. Διαθέτοντας έναν πολιτιστικά
πολύμορφο πληθυσμό και τουριστών, την
οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξουν δαπανηρές
πολιτιστικές υποδομές, οι παγκόσμιες πόλεις
δύνανται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη
διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού.

των δύο πόλεων ήταν η εκπόνηση στρατηγικών
για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε
καταστάσεις φυσικών καταστροφών. Σκοπός
του βραβείου City-to-City Cooperation του
γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση
των κινδύνων από φυσικές καταστροφές είναι
η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας
μεταξύ τοπικών αρχών. Μέχρι σήμερα, το
δίκτυο CITYNET έχει συνδράμει σε
περισσότερες από 500 ανταλλαγές μεταξύ
τοπικών αρχών και οργανώσεων της
περιφέρειας Ασίας-Ειρηνικού.
Πληροφορίες:
http://www.unisdr.org/archive/27604

Έκθεση για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
των Παγκόσμιων Πόλεων
Η πρώτη παγκόσμια έρευνα για τις
πολιτιστικές υποδομές και υπηρεσίες 12
παγκόσμιων πόλεων (Βερολίνο,
Γιοχάνεσμπουργκ, Λονδίνο, Βομβάη, Νέα Υόρκη,
Σιγκαπούρη, Σάο Πάολο, Σανγκάη,
Σινγκαπούρη, Σίδνευ και Τόκιο) παρουσιάστηκε
στην πολιτιστική σύνοδο των Παγκόσμιων
Πόλεων στο Λονδίνο (1 Αυγούστου τ.ε.).
Η έκθεση, την οποία είχε ζητήσει ο Δήμαρχος
του Λονδίνου από γραφείο συμβούλων (BOP
Consulting), καταγράφει τις πολιτιστικές
παροχές των εν λόγω πόλεων σύμφωνα με 60
δείκτες. Η έκθεση επιβεβαίωσε ότι οι

Πληροφορίες:
http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/urb
anization/urban_world_cities_and_the_rise_of_the_con
suming_class

Οι Πόλεις του Μέλλοντος στην Κίνα
Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Foreign Policy,
το οποίο είναι αφιερωμένο στις σύγχρονες πόλεις,
υποστηρίζεται ότι η εποχή των αμερικανικών
πόλεων όπως το Σικάγο και η Νέα Υόρκη, οι οποίες
ήταν η πρωτοπορία στην αστική καινοτομία σε
παγκόσμιο επίπεδο παρήλθε, ενώ αντίθετα ο
κόσμος θα πρέπει να αναζητήσει την πόλη του
μέλλοντος στην Κίνα. Η Κίνα φαίνεται να διαθέτει
αυτή τη στιγμή το προβάδισμα στις εφαρμογές της
αστικής τεχνολογίας στις κατασκευές σπονδυλωτών
ουρανοξυστών, στα λεωφορεία που αψηφούν την
κυκλοφοριακή συμφόρηση και στις πρωτοπόρες
πρακτικές ανακύκλωσης. Ειδικότερα, η Κίνα
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περιλαμβάνει πέντε θεματικούς άξονες: πόλη με
μηδενικές εκπομπές αερίων του θεσμοκηπίου˙
ενεργός προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής˙ αποδοτική κατανάλωση πόρων˙ αύξηση
της αστικής πυκνότητας˙ πόλη-υποδοχής υδάτινων
πόρων. Η συνολική δαπάνη του εν λόγω σχεδίου
ξεπερνά τα 5 εκατ. δολάρια.
Πληροφορίες:
http://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Glo
bal/case_studies/151_cs_Melbourne_FINAL.pdf
αναδεικνύεται ιδιαίτερα επιθετική στο μερίδιό
της στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Η
κυβέρνηση έχει θέση ως στόχο την κυκλοφορία
500.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους
κινεζικούς δρόμους μέχρι το 2015 και
περισσότερων από 5 εκατομμύρια μέχρι το
2020, επιδοτώντας με 8.800 δολάρια κάθε
εταιρία αγοραίων αυτοκινήτων αλλά και κάθε
τοπική αρχή.

Ινδία: Σχεδιασμός βάσει Γεωγραφικών
Πληροφοριακών Συστημάτων
Αντιμετωπίζοντας το σοβαρό ενδεχόμενο της
αύξησης του πληθυσμού σε ένα δισεκατομμύριο
κατοίκους μέχρι το 2050, η κυβέρνηση της Ινδίας
ευελπιστεί ότι με τη χρήση των γεωγραφικών
πληροφοριακών συστημάτων θα μπορέσει να

Πληροφορίες:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/08/
13/cities_of_the_future_made_in_china?page=0,0

Μελβούρνη: Οικοδομώντας
μια Αειφόρο Πόλη
Το οικολογικό όραμα της δεύτερης
μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας (Eco-City)
αποτελεί μέρος Στρατηγικού Σχεδίου της
τοπικής αρχής για να κάνει τη Μελβούρνη μία
από τις δέκα πρώτες αειφόρες πόλεις σε
παγκόσμιο επίπεδο. Το όραμα του Eco-City

καταγράψει τις ανάγκες του 75% των πόλεών της
(7.935), η πλειονότητα των οποίων δεν διαθέτει
επιχειρησιακό σχέδιο. Για πρώτη φορά, η κυβέρνηση
της Ινδίας παρέχει στις δημοτικές αρχές της χώρας
τη δυνατότητα να δημιουργήσουν βάσεις δεδομένων
μέσω του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος
με σκοπό να αποτυπωθούν αξιόπιστα δεδομένα
αναφορικά με τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων
αυτών πόλεων.
Πληροφορίες:
http://www.theatlanticcities.com/technology/2012/08
/master-planning-7935-indian-cities-andtowns/2835/0
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με διάφορες παραμέτρους του, όπως η κοινή
τεχνολογική πρωτοβουλία Clean Sky, οι κυψέλες
καυσίμου και υδρογόνου, η έρευνα και η
καινοτομία στις βιοεπιστήμες.
Προθεσμία: 4 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_
en.cfm

Κρατικές Ενισχύσεις για την
Περιβαλλοντική Προστασία
Σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με τον
εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις
κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή σκοπεύει να

Σχέδιο δράσης για την τόνωση της
επιχειρηματικότητας:
«Επιχειρηματικότητα 2020»
Καθώς η Ευρώπη ακολουθεί τους ανταγωνιστές

αναθεωρήσει και να εναρμονίσει, μέχρι το τέλος
του 2013, τις κύριες νομοθετικές της πράξεις και
τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές
ενισχύσεις. Στόχος της διαβούλευσης αυτής
είναι να συλλεχθούν πληροφορίες όσον αφορά
την εφαρμογή των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραμμών που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις

της σε επιχειρηματική νοοτροπία και στάση, ενώ

για την προστασία του περιβάλλοντος και τα

ως γνωστόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

μέτρα περιβαλλοντικής στήριξης του γενικού

συνιστούν τη μεγαλύτερη πηγή θέσεων

κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία. Οι

απασχόλησης και μεγέθυνσης, ένα ευρωπαϊκό
επιχειρηματικό σχέδιο δράσης καθίσταται

πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα
συμβάλουν ουσιαστικά στην επιχειρούμενη
αναθεώρηση των κανόνων. Ο έλεγχος των

αναγκαίο. Σκοπός της διαβούλευσης είναι η

κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της

συλλογή δυνητικών μέτρων και βέλτιστων

προστασίας του περιβάλλοντος στοχεύει κατά

πρακτικών για την κατάρτιση ενός τέτοιου
σχεδίου.
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/publi
c-consultation/index_en.htm

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020
Η επικείμενη έγκριση του νέου ευρωπαϊκού
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την

κύριο λόγο να διασφαλίσει, αφενός, ότι το
περιβάλλον προστατεύεται καλύτερα μέσω των
κρατικών ενισχύσεων απ΄ ό,τι χωρίς αυτές και,
αφετέρου, ότι τα θετικά αποτελέσματα των
ενισχύσεων αντισταθμίζουν τον αρνητικό
αντίκτυπο που έχουν αυτές από την άποψη της
στρέβλωσης του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας
υπόψη την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" που
ορίζεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης ΣΛΕΕ.
Προθεσμία: 23 Οκτωβρίου 2012

καινοτομία (HORIZON 2020), που θα ισχύσει από

Πληροφορίες:

τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020),

http://ec.europa.eu/competition/consultations/20

καθιστά αναγκαία τη συλλογή απόψεων σχετικά

12_state_aid_environment/index_el.html
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects -

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Advanced Course

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4981

Management and Control Structures for Migration
Funds
Ημερομηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5009

Which Skills and Competencies are Needed to
Become an Effective National Representative in
Brussels?
Ημερομηνία: 8-9 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
From Project Proposal to Final Report: Formal
Writing in English for Public Officials
Ημερομηνία: 1-2 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5102

Understanding EU Decision-Making: Principles,
Procedures, Practice

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4879

Practical Tools for Implementation of EU Policies at
the National Level: Modules 1 and 2
Ημερομηνία: 8-11 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Λουξεμβούργο
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5096

Τόπος: Μάαστριχτ

Main Principles of EU Environmental Law
Ημερομηνία: 15-16 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Λουξεμβούργο

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2012

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4824

Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds
Ημερομηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4924

CAF Training Event: The Common Assessment
Framework in Action
Ημερομηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4971

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5014

European Information Management - Europe on the
Internet: Finding your Way through the European
Information Jungle
Ημερομηνία: 18-19 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4954

Financing PPP schemes - Choices, challenges and
opportunities
Ημερομηνία: 26 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4911
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Σεμινάρια Κατάρτισης
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
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ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Τόπος: 17-21 Σεπτεμβρίου 2012
(Αθήνα)

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

1-5 Οκτωβρίου 2012
(Θεσσαλονίκη)

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

15-19 Οκτωβρίου 2012
(Αθήνα)

(Προγράμματα Επιμόρφωσης

26-30 Νοεμβρίου 2012

Β΄ Εξαμήνου 2012)

(Αθήνα)
3-7 Δεκεμβρίου 2012
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=403
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Τόπος: 24-28 Σεπτεμβρίου 2012
(Αθήνα)
19-23 Νοεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση

(Αθήνα)

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και

10-14 Δεκεμβρίου 2012

συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης

(Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνίες/Τόπος:: 17-19 Οκτωβρίου 2012
10-12 Δεκεμβρίου 2012
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com
_wrapper&Itemid=403
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,

Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=403
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Τόπος: 24-27 Σεπτεμβρίου 2012
(Αθήνα)

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

5-11 Νοεμβρίου 2012

Ημερομηνίες/Τόπος: 8-10 Οκτωβρίου 2012

(Αθήνα)

(Θεσσαλονίκη)

10-13 Δεκεμβρίου 2012

22-24 Οκτωβρίου 2012
(Αθήνα)
12-14 Νοεμβρίου 2012
(Θεσσαλονίκη)
28-30 Νοεμβρίου 2012

(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=403

(Αθήνα)
10-12 Δεκεμβρίου 2012
(Ηράκλειο)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com
_wrapper&Itemid=403
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Οικολογική Διαχείριση Κτηρίων, Οικισμών
και Πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Planning Through Projects: Moving from
Master Planning to Strategic Planning - 30
Cities

Σελ.360
Α. Οικονόμου, Ρ. Μητούλα
Εκδ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ
Στο βιβλίο καταγράφεται η καταστροφή που έχει
υποστεί το περιβάλλον από τις ανθρώπινες
Σελ.560
M. Carmona, R. Burgess, M.S. Badenhorst (επιμ.)
Εκδ. Techne Press

ενέργειες. Υπογραμμίζεται ότι ο άνθρωπος, στην
προσπάθειά του να θέσει τη φύση στην υπηρεσία
του, έθιξε την ισορροπία της, προκαλώντας
σοβαρότατες και συχνά ανεπανόρθωτες βλάβες

Αφετηριακό σημείο του εν λόγω έργου είναι η

και καταστροφές. Επεδίωξε την ανάπτυξη και δεν

ποικιλομορφία των ιστορικών, πολιτικών,

έλαβε υπόψη του τη "βιώσιμη ανάπτυξη". Η

κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών

αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων από μη ανανεώ-

παραγόντων που επιδρούν στις αστικές

σιμες πηγές, η κακή χρήση απορριμμάτων, η κοπή

πραγματικότητες κάθε πόλης. Το βιβλίο

και εξαφάνιση δένδρων και δασών, η κατασπα-

υπογραμμίζει ότι η στροφή προς τον στρατηγικό

τάληση και ρύπανση των υδάτων, οι πυρκαγιές

σχεδιασμό μέσω μεγάλων αστικών έργων

και πολλά άλλα, καταδεικνύουν το βαθμό στον

αποτελεί μια παγκόσμια διαδικασία που

οποίο ο άνθρωπος δεν εκτίμησε την αξία της

επηρεάζει όλες τις χώρες και αναδεικνύει την

φύσης και δεν τη σεβάστηκε στην πορεία για την

απήχηση αυτών των μεγάλων έργων στην αστική

ανάπτυξή του. Τα παραπάνω αναπτύσσονται στα

διακυβέρνηση. Μια θεωρητική εισαγωγή

κεφάλαια του βιβλίου και η κατεύθυνση που

προηγείται της ανάλυσης 30 περιπτώσεων

δίνεται ορίζεται από την προσπάθεια ανάδειξης

πόλεων μέσω του κοινωνικο-οικονομικού και

των βασικών θεμάτων που αφορούν στον

περιβαλλοντικού περιβάλλοντος και των

περιβαλλοντικό και οικολογικό σχεδιασμό και τη

στρατηγικών τους.

δυνατότητα βιωσιμότητας των κτηρίων, των
οικισμών και των πόλεων.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σε αυτό το τεύχος

και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

9

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

10

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

12

Ευρωπαϊκά Θέματα

16

Διεθνή Θέματα

27

Διαβουλεύσεις

28

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

29

Σεμινάρια Κατάρτισης ΙΝΕΠ

30

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

31

Προσκλήσεις-Προθεσμίες
1. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013:
Διαρθρωτική στήριξη σε ευρωπαϊκά δίκτυα
δήμων/περιφερειών (& ΕΟΕΣ), ερευνητικούς
οργανισμούς (δεξαμενές γνώσης) και σε
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’
έχει ως στόχο να συμβάλει στην εκπλήρωση των
παρακάτω γενικών στόχων:


να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να
ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να
συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης
ακόμα πιο προσιτής, δημοκρατικής και με
παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και
εμπλουτισμένης μέσω αυτής, αναπτύσσοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιδιότητας



Ευρώπη για τους Πολίτες, 20072013



Επιδότηση μεσογειακών δράσεων
νεολαίας



Ευρωπαϊκά Βραβεία Αειφόρου
Αστικής Κινητικότητας



Απολογισμός της Πολιτικής
Συνοχής της ΕΕ



Πώς επιλέγονται τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα



Έκθεση της ΕΕ για τη Νεολαία



Έκθεση του CEMR για τα
Οικονομικά των ΟΤΑ



Σεμινάρια κατάρτισης για τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και το ΕΣΠΑ

του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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να καλλιεργήσει ένα αίσθημα ευρωπαϊκής
ταυτότητας, βασιζόμενο σε κοινές αξίες,
κοινή ιστορία και κοινό πολιτισμό,



να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες να
προσεγγίσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή
Ένωση,



να βελτιώσει την αμοιβαία κατανόηση
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσα από
το σεβασμό και την προαγωγή της
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας,
συμβάλλοντας παράλληλα στο
διαπολιτισμικό διάλογο.

Στη διάρκεια του έτους 2013 το Πρόγραμμα θα
υλοποιηθεί

εντός

του

ακόλουθου

πολιτικού

πλαισίου:


Το 2013 έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος
των Πολιτών.



Στις 9 Μαΐου του 2013 πρόκειται να
δημοσιευθεί η επόμενη έκθεση για την
ιδιότητα του πολίτη ως συνέχεια των 25
δράσεων που περιγράφηκαν στην
προηγούμενη έκθεση του 2010.

Οι συνέπειες του ιδιαίτερου πολιτικού πλαισίου



Το πρόγραμμα επομένως θα υποστηρίξει την
ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και δημοκρατίας
μέσω της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ, των
αξιών της και των επιπτώσεών της στην
καθημερινή ζωή των πολιτών καθώς και με την
παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες να συμμετέχουν
ενεργά στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.
Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων είναι οι ακόλουθοι:


ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη και τη

περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής

δημοκρατία, τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες,

για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών σε σχέση με

την κοινή ιστορία και τον κοινό πολιτισμό,

τις μόνιμες προτεραιότητες του Προγράμματος

μέσω των δραστηριοτήτων και της

έχουν ως εξής:

συνεργασίας δεξαμενών γνώσης και

Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τις αξίες

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε

και τα δικαιώματα των ευρωπαίων
πολιτών και για τις ευκαιρίες που δίνονται
από την ΕΕ

να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση και
τον προβληματισμό αναφορικά με την

του 2013 και ειδικότερα των στόχων που



ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη
δημοκρατική ζωή της ΕΕ.

ευρωπαϊκό επίπεδο,


να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ
πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών όλων των συμμετεχουσών χωρών,
συμβάλλοντας έτσι στο διαπολιτισμικό
διάλογο και προβάλλοντας ταυτόχρονα την
πολυμορφία και την ενότητα της Ευρώπης.

Τα δε θέματα προτεραιότητας αναφέρονται στα
εξής:


Πρώτη προτεραιότητα — ΕΕ: αξίες,
δικαιώματα και ευκαιρίες για τους πολίτες



Δεύτερη προτεραιότητα — Συμμετοχή των
πολιτών στον δημοκρατικό βίο της ΕΕ

2
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Για ετήσια επιδότηση:
δ) να έχει συσταθεί νομίμως και να διαθέτει
καθεστώς νομικού προσώπου επί τουλάχιστον ένα
(1) έτος (την 15η Νοεμβρίου 2012) σε επιλέξιμη
χώρα
ε) να έχει την ακόλουθη γεωγραφική κάλυψη


για ευρωπαϊκή κεντρική οργάνωση ή
ευρωπαϊκό δίκτυο, να έχει μέλη σε
τουλάχιστον 8 επιλέξιμες χώρες.

Για επιδότηση μετάβασης
Για να είναι επιλέξιμος για επιδότηση

στ) να έχει συσταθεί νομίμως και να διαθέτει

λειτουργίας, ένας οργανισμός που επιδιώκει ένα

καθεστώς νομικού προσώπου επί τουλάχιστον

σκοπό γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος πρέπει:

τέσσερα έτη σε επιλέξιμη χώρα (την 15η Νοεμβρίου

α) να είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με

2012)

νομική προσωπικότητα. Στην περίπτωση δικτύων

ζ) να έχει την ακόλουθη γεωγραφική κάλυψη:

με ίδιο καταστατικό που δεν διαθέτουν χωριστή
δομή λειτουργίας, αίτηση δύναται να υποβάλει ο



ευρωπαϊκό δίκτυο, να έχει μέλη σε

οργανισμός που έχει αναλάβει τον συντονισμό του
δικτύου,
β) να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα της

τουλάχιστον 12 επιλέξιμες χώρες


ευρωπαϊκό επίπεδο, να δραστηριοποιείται

και να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες
Μέτρο 1:


σε τουλάχιστον 12 επιλέξιμες χώρες


για πλατφόρμες πανευρωπαϊκών
οργανώσεων, μεταξύ των μελών τους πρέπει

Ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα των

να συγκαταλέγονται τουλάχιστον έξι

ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (think

κεντρικές οργανώσεις που

tanks – δεξαμενές γνώσης).

δραστηριοποιούνται στα 27 κράτη μέλη.

Μέτρο 2:


για οργάνωση που αναπτύσσει
δραστηριότητες ευρείας απήχησης σε

συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά,
κατηγορίες οργανώσεων:

για ευρωπαϊκή κεντρική οργάνωση ή

Οι ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα των

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε

ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (think thanks –

ευρωπαϊκό επίπεδο

δεξαμενές σκέψης) και οι οργανώσεις της κοινωνίας

o

Ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις
(πλατφόρμες)

o

Ευρωπαϊκά δίκτυα

o

Οργανώσεις που αναπτύσσουν
δραστηριότητες ευρείας απήχησης

των πολιτών που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή
μνήμη δεν χρειάζεται να έχουν ορισμένη
γεωγραφική κάλυψη για να καταστούν επιλέξιμες.
Ιδιώτες και δημόσιοι φορείς δεν είναι επιλέξιμοι στο
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

σε ευρωπαϊκό επίπεδο


Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή μνήμη



Πανευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις.

γ) Να εκτελεί την πλειονότητα των
δραστηριοτήτων του σε επιλέξιμες χώρες του
προγράμματος.
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Οι δράσεις του αιτούντος οργανισμού πρέπει να
συμβάλουν με απτό τρόπο στην ανάπτυξη και την
υλοποίηση των ειδικών στόχων και των θεμάτων
προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων. Πρέπει να καλύπτουν
τουλάχιστον έναν ειδικό στόχο και ένα θέμα
προτεραιότητας από αυτά που αναφέρονται
ανωτέρω.
Το πρόγραμμα εργασίας του αιτούντος
οργανισμού για το 2013 πρέπει να καλύπτει τις
δραστηριότητες του οργανισμού που
προβλέπονται από το καταστατικό του, ιδίως
συνέδρια, σεμινάρια, στρογγυλές τράπεζες,
δράσεις εκπροσώπησης, επικοινωνίας και
ανάδειξης, καθώς και άλλες τακτικές του
δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προθεσμία: 15 Νοεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών
Εθνικό σημείο επαφής: Αντώνης Καρβούνης
Τηλ: 210 3744975

Η περίοδος επιλεξιμότητας πρέπει να αντιστοιχεί

Φαξ: 210 3744713

στο οικονομικό έτος του αιτούντος οργανισμού,

E-mail: a.karvounis@ypes.gr

όπως αποδεικνύεται από τους πιστοποιημένους

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

λογαριασμούς του οργανισμού. Εάν το οικονομικό

EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCooper

έτος αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, η

ations/

περίοδος επιλεξιμότητας θα είναι από την 1η
Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Για τους αιτούντες με οικονομικό έτος που

2. Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης για
τη Νεολαία (EURO-MED YOUTH IV)

διαφέρει από το ημερολογιακό έτος, η περίοδος
επιλεξιμότητας θα αντιστοιχεί στη 12μήνη

Το Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα για τη Νεολαία

περίοδο από την ημερομηνία έναρξης του

συνιστά έναν από τους πυλώνες του έργου της

οικονομικού τους έτους το 2013.

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νεολαία στις χώρες

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη

του τρίτου κόσμου. Πρόκειται για ένα από τα

συγχρηματοδότηση των επιδοτήσεων λειτουργίας

περιφερειακά προγράμματα του τρίτου κεφαλαίου

ανέρχεται σε περίπου 7,7 εκατομμύρια ευρώ το

της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, το οποίο

2013. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός (EACEA)

αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ανεπίσημης

σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 52

εκπαίδευσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου στα

οργανισμούς.

ευρωμεσογειακά κράτη–εταίρους. Το πρόγραμμα
δημιουργήθηκε το 1999 και μπορεί να θεωρηθεί
προέκταση του Προγράμματος Νεολαίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή αυτή.
Το εν λόγω Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω ειδικών
διαρθρωμένων δομών που καλούνται Ευρωμεσογειακές Μονάδες Νεολαίας (EMYU), και
εδρεύουν στις Χώρες Εταίρους της Μεσογείου
(Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος,
Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή και Τυνησία).
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3. Προκήρυξη Ευρωπαϊκών Βραβείων για
Σχέδια Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
‘Ευφυής Ενέργεια- Ευρώπη’, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εκπόνησε τριετές σχέδιο (Μάιος 2010-Απρίλιος
2013) με σκοπό την προώθηση σε πανευρωπαϊκό
Εν προκειμένω, το πρόγραμμα Euro-Med για τη
νεολαία προσφέρει στις 12 χώρες εταίρους της
Μεσογείου προνομιακή θέση στο πλαίσιο της
συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στον τομέα της
νεολαίας. Στόχοι του είναι η διευκόλυνση της
ένταξης των νέων στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή και η ενθάρρυνση της δημοκρατικής
διαδικασίας της κοινωνίας των πολιτών των
μεσογειακών εταίρων. Ειδικός στόχος του
προγράμματος είναι η βελτίωση της αμοιβαίας
κατανόησης μεταξύ των νέων που κατοικούν στη
λεκάνη της Μεσογείου με βάση τον αμοιβαίο
σεβασμό, την ανοχή και το διάλογο μεταξύ των
διαφορετικών πολιτισμών. Επιπλέον, στοχεύει στην
ενίσχυση της σημασίας των οργανώσεων νέων,
ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των νέων, και
ειδικά των νέων γυναικών, στα κοινά και
προωθώντας την ανταλλαγή πληροφοριών,
εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των
οργανώσεων νέων.
Στο πλαίσιο της τέταρτης φάσης του
Ευρωμεσογειακού Προγράμματος για τη Νεολαία
(EuroMed Youth Programme) δημοσιεύθηκε
πρόσκληση για υλοποίηση δράσεων στο Λίβανο.
Μέσω του προγράμματος, επιδοτούνται οι κάτωθι
δράσεις:


Ευρωμεσογειακές ανταλλαγές Νέων



Ευρωμεσογειακή Υπηρεσία Εθελοντών

 Ευρωμεσογειακή δικτύωση και κατάρτιση
Νέων
Επιλέξιμοι εταίροι είναι ΜΚΟ, τοπικές αρχές και

επίπεδο Σχεδίων για την Αειφόρo Αστική
Κινητικότητα (ΣΑΑΚ). Προς τούτο δημοσίευσε πέρυσι
κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη αυτών των
σχεδίων, οι οποίες επικαιροποιούνται ανά τακτά
διαστήματα. Πρόσφατα, η Επιτροπή προκήρυξε
χρηματικό βραβείο για τα σχέδια αειφόρου αστικής
κινητικότητας για τα έτη 2012, 2013 και 2014. Για
το 2012 το ύψος του χρηματικού βραβείου ανέρχεται
σε 10.000 ευρώ για δράσεις ευαισθητοποίησης σε
τοπικό επίπεδο για το ΣΑΑΚ.
Το εν λόγω βραβείο είναι απόλυτα εναρμονισμένο
με το πνεύμα των κατευθυντήριων οδηγιών που
ορίζουν ένα ΣΑΑΚ ως ένα «στρατηγικό σχέδιο,
σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις κινητικές
ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων στις
πόλεις και στα προάστιά τους για μια καλύτερη
ποιότητα ζωής. Βασίζεται σε υφιστάμενες
πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει ιδιαιτέρως
υπόψη τις αρχές της ένταξης, της συμμετοχής και
της αξιολόγησης». Οι κατευθυντήριες οδηγίες
παρέχουν πληροφόρηση για τις αναγκαίες δράσεις
για τις διαφορετικές όψεις και τα διαφορετικά
στάδια του ΣΑΑΚ, καθώς προσδιορίζουν τις
δραστηριότητες πέρα από τις τυπικές
προϋποθέσεις.
Οι τρεις θεματικές προτεραιότητες του βραβείου
για τα προσεχή έτη ορίστηκαν ως εξής:


2012: Συμμετοχή πολιτών και κοινωνικών
φορέων κατά το σχεδιασμό και την
υλοποίηση του ΣΑΑΚ.

οργανώσεις ή ιδρύματα για την άτυπη εκπαίδευση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνά τις
110.000 ευρώ, με τη μέγιστη επιδότηση να
ανέρχεται στα 25.000 ευρώ και την ελάχιστη στα
5.000 ευρώ.
Προθεσμία: 1 Νοεμβρίου 2012
Πληροφορίες: http://www.euromedyouth.net/
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2013: Ένταξη των οικονομικών, κοινωνικών
και περιβαλλοντικών κριτηρίων πολιτικής.



2014: Παρακολούθηση υλοποίησης για τη
βελτίωση του ΣΑΑΚ.

Οι δραστηριότητες για το τρέχον έτος, αναφορικά
με ‘τη συμμετοχή των πολιτών και φορέων κατά
το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΑΑΚ’,
προϋποθέτουν διαφόρους τύπους κοινωνικών
φορέων σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού,
προσδίδοντας ευρύτερη νομιμοποίηση στο σχέδιο,
αναβαθμίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την
ποιότητά του. Η ενημέρωση και η συμμετοχή των
πολιτών, των επιχειρήσεων, των οργανώσεων της
κοινωνίας πολιτών θεωρείται κρίσιμος
παράγοντας για την ευαισθητοποίηση και
ευρύτερη αποδοχή του ΣΑΑΚ σε όλα τα στάδια της
προετοιμασίας και της υλοποίησης. Επιλέξιμοι
φορείς για το εν λόγω βραβείο είναι όλες οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ, του



Δημιουργία μιας αίσθησης του ανήκειν για
το ΣΑΑΚ.



Αξιολόγηση του ΣΑΑΚ.

Προθεσμία: 9 Νοεμβρίου 2012
Ιστοσελίδα βραβείου: http://dotherightmix.eu
E-mail: contact@dotherightmix.eu

Ευρωπαϊκοί Οικονομικού Χώρου καθώς και της

4. Πολιτισμός, 2007-2013

Κροατίας που είναι αρμόδιες για την εκπόνηση
ενός ΣΑΑΚ. Δεν είναι αναγκαίο οι αρμόδιες αρχές
να έχουν ολοκληρώσει ένα ΣΑΑΚ. Τουλάχιστον,

Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάδειξη του

όμως, πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο της

πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός

προετοιμασίας του. Για τη θεματική του 2012, η

για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή

επιτροπή αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της πέντε

πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης

κατηγορίες κριτηρίων:

συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν






Στρατηγική και σχεδιασμός της

στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη

συμμετοχής των κοινωνικών φορέων και

δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

των πολιτών.

Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:

Συμμετοχή κοινωνικών φορέων.



Συμμετοχή των πολιτών και ενεργός

ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας
των εργαζομένων στον τομέα του

παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό.

πολιτισμού·


ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και
προϊόντων·



ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο
πλαίσιο του προγράμματος ανήκουν σε τρεις κύριες
τυπολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα σκέλη του
προγράμματος. Στην τρέχουσα περίοδο, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις
για μέτρα στα Σκέλη 1 και 2.
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επίπεδο, από τρεις τουλάχιστον χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα για μέγιστο
διάστημα δύο ετών. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται σε
δράσεις που προωθούν μέσα μακροπρόθεσμης
συνεργασίας. Διατίθενται κονδύλια ύψους από
τουλάχιστον 50.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ
κατά το μέγιστο, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν
μπορεί να υπερβαίνει το
50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
Σκοπός αυτού του σκέλους 1 είναι να βοηθήσει
διάφορους οργανισμούς, όπως θέατρα, μουσεία,
επαγγελματικές ενώσεις, ερευνητικά κέντρα,
πανεπιστήμια, πολιτιστικά ινστιτούτα και δημόσιες
αρχές, των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
να συνεργαστούν μεταξύ τους έτσι ώστε να
αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών
τομέων και να επεκταθεί η πολιτιστική και
καλλιτεχνική τους εμβέλεια σε διασυνοριακό
επίπεδο.

Σκέλος 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασίας (διάρκειας
από τουλάχιστον τριάντα έξι έως και εξήντα μήνες)
Στόχος της πρώτης κατηγορίας του σκέλους 1 είναι
να καλλιεργήσει πολυετείς, διακρατικούς
πολιτιστικούς δεσμούς, ενθαρρύνοντας έξι
τουλάχιστον πολιτιστικούς παράγοντες από έξι
τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα να συνεργαστούν σε τομεακό και
διατομεακό επίπεδο προκειμένου να αναπτύξουν
κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες για διάστημα
τριών έως πέντε ετών. Διατίθενται κονδύλια ύψους
από 200.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ κατά το
μέγιστο ανά έτος, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν
υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου
κόστους. Η χρηματοδότηση επιδιώκει να
υποβοηθήσει την έναρξη ή να επεκτείνει τη
γεωγραφική εμβέλεια του κάθε σχεδίου και να το
καταστήσει βιώσιμο και μετά το πέρας της
περιόδου χρηματοδότησης.

Σκέλος 1.2.1: Σχέδια συνεργασίας (διάρκειας έως
είκοσι τέσσερις μήνες)
Η δεύτερη κατηγορία αφορά δράσεις στις οποίες
συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον πολιτιστικοί φορείς,
συνεργαζόμενοι σε τομεακό και διατομεακό

Σκέλος 3.2: Σχέδια συνεργασίας μεταξύ
οργανισμών που συμμετέχουν στην ανάλυση
πολιτιστικής πολιτικής
Αυτή η κατηγορία έχει στόχο τη στήριξη σχεδίων
συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών ή δημόσιων
οργανισμών (όπως υπηρεσίες πολιτισμού των
εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών,
πολιτιστικά παρατηρητήρια ή ιδρύματα, τμήματα
πανεπιστημίων ειδικευόμενα σε πολιτιστικά
θέματα, επαγγελματικοί οργανισμοί και δίκτυα) οι
οποίοι διαθέτουν άμεση και πρακτική εμπειρία
στην ανάλυση, εκτίμηση ή αξιολόγηση του
αντικτύπου των πολιτιστικών πολιτικών σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό
επίπεδο, όσον αφορά έναν ή περισσότερους από
τους 3 στόχους της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον
πολιτισμό (πολιτιστική πολυμορφία και
διαπολιτισμικός διάλογος˙ πολιτισμός ως
καταλύτης για τη δημιουργικότητα˙ και προβολή
πολιτισμού ως ζωτικού στοιχείου στις διεθνείς
σχέσεις της Ένωσης). Οι δράσεις πρέπει να
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις οργανισμούς
που έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το νόμο σε
τουλάχιστον τρεις χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα. Το μέγιστο ποσό επιδότησης
ανέρχεται σε 120.000 ευρώ ετησίως, το οποίο
αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των
επιλέξιμων δαπανών.
Προθεσμία: 7 Νοεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας
Πληροφορίες: κα Ειρήνη Κομνηνού
Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894
E-mail: ccp.greece@culture.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr
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5. Νεολαία σε Δράση, 2007-2013
Στόχος του Προγράμματος Νεολαία σε Δράση είναι
να ανταποκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις
ανάγκες των νέων που διανύουν την περίοδο της
ενηλικίωσης. Συμβάλει σημαντικά στην απόκτηση
ικανοτήτων τόσο μέσω της μη τυπικής μάθησης,
όσο και μέσω της προώθησης της ενεργού
συμμετοχής των νέων στην κοινωνία. Υποστηρίζει
την καινούργια πολιτική για νέους στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας
που υιοθετήθηκε το 2009, η οποία σκιαγραφεί μία
διατομεακή προσέγγιση σε ζητήματα νεολαίας, που
θέτει ως στόχο, όχι μόνο τη δημιουργία
περισσότερων και ίσων ευκαιριών. Επιπλέον,
συνεισφέρει στην υποστήριξη του «Youth on the
Move», πρωτοβουλίας πυλώνα της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής 2020, η οποία τοποθετεί τους νέους
στο επίκεντρο της ατζέντας της Ε.Ε., προκειμένου
να δημιουργηθεί μια οικονομία που θα βασίζεται
στη γνώση, στην καινοτομία, στα υψηλά επίπεδα
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, στην ικανότητα
προσαρμογής και τη δημιουργικότητα, την ένταξη
στην αγορά εργασίας και την ενεργό συμμετοχή
στην κοινωνία. Στόχος της πρόσφατης πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων για τη δράση 4.1 είναι η
υποστήριξη φορέων, οι οποίοι μέσω των διαρκών,
συνήθων και τακτικών δραστηριοτήτων τους
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του
προγράμματος «Νεολαία σε Δράση». Οι
δραστηριότητες αυτές πρέπει να συμβάλουν στην
προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων
πολιτών στο δημόσιο βίο και στην κοινωνία, καθώς
και στην ανάπτυξη και στην πραγματοποίηση
δράσεων ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της
νεολαίας με την ευρεία έννοια.

Για να είναι επιλέξιμος για επιδότηση λειτουργίας, ο οργανισμός πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, να είναι νομίμως καταχωριμένος για ένα τουλάχιστον έτος κατά την
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, να αφορά τη
νεολαία ή να έχει ευρύτερο σκοπό ο οποίος όμως
περιλαμβάνει έναν τομέα αφιερωμένο στη
νεολαία, να προβλέπει τη συμμετοχή των νέων σε
δραστηριότητες διαχείρισης που σχεδιάστηκαν
για νέους και να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα
μόνιμο υπάλληλο στο προσωπικό του (αμειβόμενο
ή μη). Εξαίρεση γίνεται μόνο για τους οργανισμούς
εκείνους στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί ποτέ
επιδότηση στο πλαίσιο αυτής της δράσης και οι
οποίοι, σε περίπτωση χορήγησης της επιδότησης,
προτίθενται να προσλάβουν έναν μόνιμο υπάλληλο. Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τη συγχρηματοδότηση της λειτουργίας
των φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας στο
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων εκτιμάται σε 800 000 ευρώ.
Η οικονομική υποστήριξη από τον προϋπολογισμό
της Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των
προβλεπόμενων δαπανών (για αιτούντες που
χρησιμοποιούν τη μέθοδο υπολογισμού της
επιδότησης βάσει του προϋπολογισμού, το 80%
αναφέρεται στις επιλέξιμες δαπάνες.
Η μέγιστη επιδότηση για κάθε φορέα θα ανέρχεται
σε 35.000 ευρώ για ετήσια συμφωνία.
Προθεσμία: 15 Νοεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Συντονίστρια Προγράμματος:
κα Αναστασία Φιλίνη
τηλ. 210 2599360, 210 2599363
E-mail: a.filini@neagenia.gr
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Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες
συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης
Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες
συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις
που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για
την ωρίμανση/υλοποίηση τους. Ενίσχυση της
διοικητικής οργάνωσης των δικαιούχων φορέων
ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους
αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της

Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί στην

διαδικασίας ωρίμανσης/υλοποίησης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ.

Προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων που

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική

συμβάλουν στην α) αποσυμφόρηση αστικών

Υποστήριξη Εφαρμογής"

κέντρων και η εξασφάλιση πρόσβασης σε

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής

φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους, β) στη

Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Βορείου

βελτίωση των συνθηκών των οδικών μεταφορών.

Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

Ειδικότερα, προβλέπεται η σύνδεση αστικών
κέντρων με πύλες εισόδου, καθώς και αστικών
κέντρων με νέους τουριστικούς προορισμούς ή
προορισμούς σημαντικού πολιτιστικού ή και
οικολογικού ενδιαφέροντος.
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προθεσμία: 8/11/2012
Πληροφορίες:

Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας,
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης,
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Προθεσμία: 23/11/2011
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1896
Περιφερειακές - Τοπικές Οδοί Περιφέρειας Δυτ.
Ελλάδας

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Δημιουργία νέων οδικών τμημάτων και αξόνων,

x?item=2181

Βελτίωση τμημάτων οδικού δικτύου που λόγω
γεωμετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών

Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης στην

παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό οδικής ασφάλειας.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναβάθμιση παλιών οδικών τμημάτων, που

Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών στην
προσχολική, Α’ βάθμια και Β’ βάθμια
εκπαίδευση.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προθεσμία: 12/11/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=774

δημιουργούν τις προϋποθέσεις τουριστικής
ανάπτυξης περιοχών της Περιφέρειας.
Εξασφάλιση οδικών προσβάσεων στα
εμπορευματικά κέντρα και σε ΒΕΠΕ.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας
- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας
Προθεσμία: 29/11/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1435
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Ρόδου:
Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας
ρύπανσης σε εμπορικούς και
τουριστικούς λιμένες

γειτνιάζοντες πληθυσμούς, την οικονομική

(Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας

ανάπτυξή τους και τη βελτίωση της αειφο-

Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013)

ρικής σχέσης που πρέπει να διακατέχει την
οικονομική δραστηριότητα και τους φυσικούς

Με τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου, της

πόρους. Οι αναμενόμενες εκροές του έργου

Περιφέρειας Β. Αιγαίου, του Πανεπιστημίου

αναφέρονται στα εξής:

Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου υλοποιείται έργο για την πρόληψη και



Στην ανάλυση της υφιστάμενης

περιστολή της θαλάσσιας ρύπανσης σε

κατάστασης από πλευράς ρύπανσης

εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες , στο

του θαλασσίου ιδιαίτερου οικοσυστή-

πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος

ματος των κλειστών λιμένιων περιοχών

συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Το έργο

(τουριστικών και εμπορικών).

αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου



Στην ανάπτυξη υποσυστημάτων s/w για

πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα

την προσομοίωση εξάπλωσης των

συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα μέσω

θαλάσσιων ρύπων, την εφαρμογή

σύγχρονων αισθητήρων ανίχνευσης

συστημάτων GIS, την διαχείριση των

συγκεκριμένων ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο

αισθητήρων ανίχνευσης, την

περιβάλλον, θα έχει σαν αποτέλεσμα την

προσομοίωση ροών εργασίας σε

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το είδος

περίπτωση περιστολής περιστατικού

των ρυπαντών στα ιδιαίτερα ευαίσθητα

ρύπανσης και το σύστημα εξόρυξης
γνώσης.

κλειστά οικοσυστήματα των λιμένων. Οι
πληροφορίες που θα συλλέγονται, θα οδηγούν σε



Στην προμήθεια και εγκατάσταση

συγκεκριμένα μέτρα καταπολέμησής τους, με

αισθητήρων ανίχνευσης ρυπαντών σε

απώτερο στόχο την επαναφορά της ισορροπίας

επιλεγμένες θέσεις σε Ελληνικούς και

στα οικοσυστήματα αυτά, με άμεσο όφελος στους

Κυπριακούς εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες.


Στην εκπαίδευση των χρηστών των
ολοκληρωμένων συστημάτων
παρακολούθησης και καταπολέμησης
ρύπανσης.

Πληροφορίες:
Δήμος Ρόδου
Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Υπόψιν κου Β. Μωραΐτη
Τηλ: 22410 43083
Fax: 22410 43081
E-mail: sxediasmos@rhodes.gr
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2. Δήμος Τήνου:
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων»
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘LIFE+, 20072013’)
Το έργο ISWM-TINOS είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
LIFE+, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον. Η διάρκεια
του έργου είναι 32 μήνες, με αρχή της 1η
Οκτωβρίου 2011. Η υλοποίηση του έργου θα
λάβει χώρα στο νησί της Τήνου, στην Ελλάδα. Ο
συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Τήνου και οι
εξής εταίροι: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του
ΕΚΕΤΑ. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η
ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός Ολοκληρωμένου
Σχεδίου Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων για
την Τήνο, σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για
τα Απόβλητα 2008/98/ΕΕ. Συγκεκριμένα,
προβλέπεται η οργάνωση ξεχωριστής συλλογής
των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό,
γυαλί και μέταλλο) καθώς και η ξεχωριστή
συλλογή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και η
μετέπειτα αερόβια βιολογική επεξεργασία τους
με κομποστοποίηση στην Τήνο. Το πιλοτικό
σχέδιο θα εφαρμοσθεί σε δείγμα 100 νοικοκυριών
του Δήμου Τήνου. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η
δυνατότητα αναερόβιας επεξεργασίας
«συνθετικού» δείγματος οργανικών αποβλήτων σε
πιλοτικό επίπεδο στις πειραματικές διατάξεις
του Πανεπιστημίου της Βερόνα στην πόλη Treviso
στην Ιταλία

Η διαχείριση των ΑΣΑ στην Ελλάδα εξακολουθεί
να αποτελεί πρόκληση. Η Ελλάδα περιλαμβάνει
περισσότερα από 3.500 διαφορετικά νησιά, έχει
ιδιαίτερη γεωμορφολογία και έντονη τουριστική
ανάπτυξη. Τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν
το σύνθετο πρόβλημα της διαχείρισης των
αποβλήτων, που συνδέεται με τη δημιουργία
πολυάριθμων μη ειδικά σχεδιασμένων χώρων
υγειονομικής ταφής. Έτσι, δόθηκε προτεραιότητα
στη μείωση αυτών των ανεξέλεγκτων χώρων
διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), ενώ ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχει δοθεί στη δημιουργία βιώσιμων
λύσεων για συστήματα ολοκληρωμένης
διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Μέχρι το 2015,
στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας Πλαίσιο για τα
απόβλητα, η Ελλάδα πρέπει να εισάγει τη
διαλογή στην πηγή για κάθε τύπο
ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ έως το 2020, η
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, για
τουλάχιστον το χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και
γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης
προέλευσης στο βαθμό που αυτές τα απόβλητα
αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των
νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί στο ελάχιστο
κατ’ ελάχιστον στο 50 % ως προς το συνολικό
βάρος. Επιπλέον, σύμφωνα με την Οδηγία για την
υγειονομική ταφή, η Ελλάδα πρέπει να μειώσει
την ποσότητα των βιοαποδομήσιμων αστικών
αποβλήτων που οδηγούνται για τελική διάθεση
κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2000
έως το 2010 και κατά 50% μέχρι το 2050 και είναι
σήμερα μακριά από τους στόχους αυτούς.
Πληροφορίες:
Δήμο Τήνου
Υπόψιν κ. Βιδάλη
Τηλ: 22833 60100
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μηχανικούς ανάπτυξης για την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και εμπειριών, τη διεύρυνση του
δικτύου των επαφών τους και την ανάδειξη
προτάσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων

1ο

Διεθνές Συνέδριο για την Αστική
Αειφορία και Ανθεκτικότητα
(Λονδίνο, 5-6 Νοεμβρίου 2012)

Οι όψεις της αστικής ανθεκτικότητας, η
ολοκλήρωση και δημιουργία αειφόρων και ανθεκτι-

ασφάλειας στην πολιτική για την ποδηλασία σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πληροφορίες:
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=en&sect
ion=Bijeenkomsten&mode=detail&eventYear=2012
&itemTitle=International+Cycling+Safety+Confere
nce+2012

Το Αειφόρο Μέλλον των Παγκόσμιων
Πόλεων και Προαστίων
(Νέα Υόρκη, 8-10 Νοεμβρίου 2012)
Με επίκεντρο τη μητροπολιτική περιοχή της
Νέας Υόρκης αλλά και άλλων περιοχών πόλεωνπεριφερειών σε παγκόσμιο επίπεδο, διοργανώ-

κών αστικών συστημάτων, η στροφή προς χαμηλής
κατανάλωσης άνθρακα αστικού περιβάλλοντος
είναι μερικά από τα θέματα που θα εξετάσει
διεθνές συνέδριο που θα συγκεντρώσει
εκπροσώπους τοπικών αρχών, αρχιτέκτονες,
πολεοδόμους και μηχανικούς από διάφορες χώρες
του πλανήτη.
νεται διεθνές συνέδριο για τα περιβαλλοντικά

Πληροφορίες:
http://www.usar-conference-2012.org/index.html

Ασφαλής Ποδηλασία
(Χέλμοντ, 7-8 Νοεμβρίου 2012)

και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
τα προάστια των μεγαλουπόλεων.
Πληροφορίες:
http://www.hofstra.edu/community/culctr/culctr_e
vents_sustainability.html

Το ολλανδικό Υπουργείο Υποδομών και

Αστικά Συστήματα Μεταφορών

Περιβάλλοντος διοργανώνει διεθνές συνέδριο για

(Παρίσι, 11-14 Νοεμβρίου 2012)

την ασφάλεια στην ποδηλασία με σκοπό να
αποτελέσει κορυφαίο φόρουμ για ερευνητές και

Η γαλλική Επιτροπή για τις δημόσιες μεταφορές
και η αμερικανική εταιρεία πολιτικών μηχανικών
συνδιοργανώνουν διεθνές συνέδριο για τις
αστικές μεταφορές, του οποίου οι βασικοί
άξονες καλύπτουν τα εξής θεματικά πεδία:


Σχεδιασμός, περιβάλλον και οικονομικά.



Λειτουργία και συντήρηση συστημάτων
υποδομών.
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Το ευρωπαϊκό σύμπλεγμα συγκεντρώνει στους
κόλπους του 200 μέλη και έχει υλοποιήσει

Πληροφορίες:
http://content.asce.org/conferences/tdi/utsconferen
ce/call.html

Ευημερούσες Γειτονιές
(Μελβούρνη, 12-14 Νοεμβρίου 2012)
Οι αναδυόμενες παγκόσμιες προσεγγίσεις για το
σχεδιασμό και τη διαχείριση πόλεων και
κοινοτήτων με σκοπό τη βελτίωση με

περίπου 80 έργα – 15 κοινοτικά – συνολικού
προϋπολογισμού ύψους 212 εκατ. ευρώ.
Πληροφορίες:
http://www.mobilisconference.com/en/about/abo
ut-mobilis.html

Ετήσια Σύνοδος Αθλητικών Πόλεων
(Λοζάνη, 14-16 Νοεμβρίου 2012)
Η προετοιμασία για τη διεκδίκηση μιας
αθλητικής διοργάνωσης και ο σχεδιασμός μιας
επιτυχούς εκστρατείας από μία τοπική αρχή

ριζοσπαστικό τρόπο της αειφορίας, της
βιωσιμότητας, της υγείας και της
παραγωγικότητας των κοινοτήτων, αποτελούν τα
κύρια θέματα του διεθνούς συνεδρίου που
διοργανώνει το παράρτημα της Ωκεανίας του
διεθνούς δικτύου ICLEI.
Πληροφορίες:
http://www.thrivingneighbourhoods.org/Thriving_Ne
ighbourhoods_2012/Home.html

Mobilis 2012
(Μιλούζ, 13-14 Νοεμβρίου 2012)
Η ετήσια σύνοδος του ευρωπαϊκού συμπλέγματος

αποτελούν τις βασικές θεματικές της ετήσιας

Pôle Véhicule du Futur στοχεύει στην πρόοδο της

συνόδου των αθλητικών πόλεων.

διεθνούς συνεργασίας και προάγει την ανταλλαγή

Πληροφορίες:

απόψεων σε έργα για την κινητικότητα του
μέλλοντος.

http://www.cityeventssport.com/index.php/en/program-2012
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Αγροαστική Διάσκεψη
(Μετς, 15-16 Νοεμβρίου 2012)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε πρόσφατα τη
σύνταξη μελέτης για τις εταιρικές σχέσεις για την
αειφόρο αγροαστική ανάπτυξη κατόπιν σχετικής
πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος
της μελέτης είναι η καταγραφή προτάσεων
αναφορικά με το δυνητικό ρόλο των αγροαστικών
εταιρικών σχέσεων για τη βελτίωση της

συνθήκες διαβίωσης των αστέγων μεταναστών
στα αστικά κέντρα.
Πληροφορίες:
http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=14
19

Διαχείριση Πλημμυρών
(Ρότερνταμ, 20-22 Νοεμβρίου 2012)
Η πρόοδος στον τομέα της έρευνας και οι
καινοτομίες για τη διαχείριση του κινδύνου των
πλημμυρών αποτελεί το βασικό θέμα του ευρω-

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και εδαφικής
συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί την
έναρξη διαλόγου με τα κράτη-μέλη, τις

παϊκού συνεδρίου για τον κίνδυνο, τα αίτια, τις

περιφέρειες και τις πόλεις για να συζητήσει το

συνέπειες στους ανθρώπους, στις ιδιοκτησίες

ρόλο της αγροαστικής ανάπτυξης στην πολιτική

και στο περιβάλλον των πλημμυρών.

συνοχής της προγραμματικής περιόδου 2014-

Πληροφορίες:

2020. Το ευρωπαϊκό σεμινάριο με τίτλο ‘Αειφόρες

http://www.floodrisk2012.net/

Αγρο-αστικές Συμπράξεις’ που θα πραγματοποι-

Πράσινος Αστικός Σχεδιασμός

ηθεί στη γαλλική περιφέρεια της Λορένης
εντάσσεται στο πλαίσιο της ανωτέρω
πρωτοβουλίας.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rur
ban/2012/index_en.cfm

Ευρωπαϊκό συνέδριο για τη μετανάστευση
και τους αστέγους
(Βαρκελώνη, 16 Νοεμβρίου 2012)
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των εθνικών
οργανώσεων που εργάζονται για την
αποκατάσταση των αστέγων διοργανώνει
πανευρωπαϊκό συνέδριο για να εξετάσει τις

14
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υποδομών της Ινδίας και το παγκόσμιο δίκτυο
πράσινων υποδομών θα ενθαρρύνει συζητήσεις
για τον πράσινο αστικό σχεδιασμό και άλλα
βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα που
αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις.
Πληροφορίες:
http://www.internationalgreenconference.com/

1ο Ετήσιο Φόρουμ για την
Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της ΕΕ
για την Περιφέρεια του Δούναβη
(Ρέγκενσμπουργκ (Μπαβαρία),
27-28 Νοεμβρίου 2012)

Μέσω των εργασιών της ολομέλειας και των
εργαστηρίων θα αναδειχθούν οι τρόποι με τους
οποίους πόλεις και περιφέρειες μπορούν να
διαχειριστούν και να ενθαρρύνουν την

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για την Περιφέρεια

ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη.

του Δούναβη, αναφορικά με τις δυνατότητες

Πληροφορίες:

επένδυσης, οικονομικής ανταγωνιστικότητας,

http://cor.europa.eu/en/news/forums/Pages/citiz
ens-agenda-local.aspx

Η Διαπολιτισμική Πόλη
(Βενετία, 29-30 Νοεμβρίου 2012)
Το διεθνές συνέδριο, που διοργανώνεται από
την έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Βενετία, πρόκειται να
ανάπτυξης των υποδομών, ενεργειακής
αποδοτικότητας κ.α., αποτελούν βασικό
αντικείμενο του πρώτου ετήσιου φόρουμ για την
μακροπεριφερειακή στρατηγική της ΕΕ για την
περιφέρεια του Δούναβη.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/da
nube_forum2012/index_en.cfm

Ο ρόλος των Πόλεων και των
Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό Έτος των
Πολιτών (2013)
(Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2012)
Υπό την αιγίδα της Επιτροπής των Περιφερειών
διοργανώνεται φόρουμ με αντικείμενο τον
αντίκτυπο της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη
στη διαμόρφωση της τοπικής και περιφερειακής
διαδικασίας λήψης των αποφάσεων.

διερευνήσει το θεωρητικό και πολιτικό δυναμικό
της έννοιας της διαπολιτισμικής πόλης στο
πλαίσιο της σύγχρονης παγκόσμιας πόλης όπου
οι διαφορές αναγνωρίζονται εξίσου
νομιμοποιημένες, ενώ οι πολίτες μοιράζονται
μια κοινή αίσθηση του ανήκειν, σεβόμενοι την
πολιτιστική πολυμορφία.
Πληροφορίες:
http://www.unescochair-iuav.it/?page_id=1296
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Ο απολογισμός της Πολιτικής Συνοχής
της ΕΕ, 2007-2013
Σε έκθεση που συντάχθηκε από δίκτυο εθνικών
εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την παρακολούθηση της απόδοσης προγραμμάτων στα 27
Κράτη Μέλη που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 20072013 προέκυψε ότι ο ρυθμός υλοποίησης της
πολιτικής συνοχής αυξήθηκε το 2010, αν και
υφίσταται ένα πραγματικό ερώτημα σε
ορισμένες χώρες σχετικά με το αν έχουν την
ικανότητα να απορροφήσουν τη διαθέσιμη

Πράγματι, οι μειώσεις στις μεταβιβάσεις του

χρηματοδότηση μέσα στο υπόλοιπο της

δημοσίου τομέα έχουν μειώσει τη διαθέσιμη

προγραμματικής περιόδου.

χρηματοδότηση για αναπτυξιακές δαπάνες τόσο

Οι περιορισμοί στις εθνικές δαπάνες για την

άμεσα, όσο και μέσω συγχρηματοδότησης. Οι

ανάπτυξη έχουν γίνει πλέον πιο αυστηροί και τα

περιφέρειες με πιο παραδοσιακές βιομηχανίες,

Κράτη Μέλη βρίσκουν πιο δύσκολα τα απαραί-

όπως η υφαντουργία, παραμένουν σε

τητα κονδύλια για να συγχρηματοδοτήσουν τα

μειονεκτική θέση λόγω της τρέχουσας ύφεσης.

προγράμματα πολιτικής συνοχής. Ταυτόχρονα, –

Όσες εξαρτώνται από τη επεξεργασία υλών, αν

στο πνεύμα των περικοπών στους εθνικούς

και δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα στις εξαγωγές

προϋπολογισμούς – η χρηματοδότηση της ΕΕ

τους, αποδείχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις

αποτελεί πλέον τη μόνη πηγή χρηματοδότησης

ικανές να ανακάμψουν καθώς οι αγορές εκτός ΕΕ

για αναπτυξιακές δαπάνες για πολλά από τα

παρουσίασαν άνοδο. Αν και η διαθέσιμη εθνική

νέα Κράτη Μέλη. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι

χρηματοδότηση μειώθηκε, η περιφερειακή

τα μέτρα που ελήφθησαν για τη μείωση των

πολιτική στα περισσότερα Κράτη Μέλη παρέμει-

ελλειμμάτων του προϋπολογισμού συνέδραμαν

νε επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση των

στη διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ

υποκείμενων διαρθρωτικών προβλημάτων αντί

περιφερειών.

να προσαρμοστεί και να διοχετευθεί σε νέες
δραστηριότητες.
Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της προγραμματικής
περιόδου, εντοπίστηκε ένας αριθμός σημαντικών
επιτευγμάτων. Σε γενικές γραμμές, εκτιμάται ότι
δημιουργήθηκαν περίπου 189.000 θέσεις
εργασίας (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)
στην ΕΕ ως άμεσο αποτέλεσμα των έργων που
διενεργήθηκαν. Περίπου 24.000 νέες επιχειρήσεις έλαβαν υποστήριξη και περισσότερες από
100.000 ΜΜΕ υποβοηθήθηκαν να επενδύσουν και
να καινοτομήσουν. Υποστηρίχθηκαν περί τα
19.000 έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
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6-27
κεφαλαιουχικής δαπάνης ανά έτος στο
υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου στα
νέα Κράτη Μέλη (ΕΕ12), με τους αριθμούς να
ποικίλουν από 8% στην Κύπρο και 28% στη
Σλοβενία έως περίπου 75% στην Ουγγαρία και τη
Σλοβακία. Σε όλη την ΕΕ συνολικά, περίπου 55%
του διαθέσιμου προϋπολογισμού για προγράμματα έχει κατανεμηθεί σε έργα μέχρι το τέλος
και καινοτομίας (RTDI) και 6.000 έργα
επιχειρηματικής έρευνας-συνεργασίας. Σε
επίπεδο υποδομών, περίπου 920.000
συνδεθήκαν με ευρυζωνικό ίντερνετ. Επιπλέον
1,5 εκατ. άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε
δίκτυο παροχής καθαρού πόσιμου νερού και
πάνω από 3,3 εκατ. συνδέθηκαν με κεντρική
αποχέτευση. Προστέθηκαν περί τα 280 χλμ.
αυτοκινητοδρόμων και 285 χλμ. σιδηροδρομικών
γραμμών στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
και επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στους
χρόνους ταξιδιού με την αναβάθμιση οδών και
σιδηροδρομικών γραμμών, ειδικά στα νέα Κράτη
Μέλη της ΕΕ (ΕΕ12), ενώ καθαρίστηκαν 800 τ.χλμ.
εγκαταλελειμμένων ή μολυσμένων εδαφών. Ο
ρυθμός υλοποίησης προγραμμάτων πολιτικής
συνοχής ενισχύθηκε το 2010 αν και ήταν
εμφανείς σοβαρές καθυστερήσεις σε ορισμένες
χώρες, ιδίως τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την
Ιταλία. Όντως, υπάρχει ένα πραγματικό
ερώτημα, προειδοποιούν οι εμπειρογνώμονες,
σχετικά με την ικανότητα ορισμένων χωρών να
διαθέσουν κονδύλια με τρόπο ορθό στο
υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.
Υπάρχει ο κίνδυνος σε μερικές χώρες να δοθεί
έμφαση στην απορρόφηση κονδυλίων και, ως
αποτέλεσμα, να υποβαθμιστεί η ποιότητα των
υποστηριζόμενων έργων και η αποτελεσματικότητά τους στην επίτευξη των αναπτυξιακών
στόχων. Δεδομένου του αρνητικού οικονομικού

του 2010, πολύ παραπάνω από το διπλάσιο του
ποσοστού στα τέλη του προηγούμενου έτους
(23%). Οι κατανομές στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία
και την Ιταλία, ωστόσο, ήταν πολύ μικρότερες,
ισοδυναμώντας με το ένα τρίτο της διαθέσιμης
χρηματοδότησης. Σε αυτές και λίγες άλλες
χώρες, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση είναι
εμφανείς στις περισσότερες περιοχές πολιτικής,
γεγονός που αντανακλά μια έλλειψη θεσμικής
επάρκειας και προγραμματισμού, καθώς και
δυσκολίες στην εξεύρεση συγχρηματοδότησης
λόγω της κρίσης και της ισχνής ζήτησης για
χρηματοδότηση από επιχειρήσεις λόγω της
αβέβαιης προοπτικής. Εν είδει θεραπείας, τα
μέτρα που ελήφθησαν για τη μείωση των
καθυστερήσεων, περιλαμβάνουν ανακατανομή
των δαπανών σε περιοχές όπου η χρηματοδότηση μπορεί να δαπανηθεί πιο γρήγορα, όπως από
κατασκευή σιδηροδρόμων έως έργα οδοποιίας.
Τα συστήματα πληρωμών έχουν αναδιοργανωθεί
με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας
παράλληλα με την απλοποίηση των κανονισμών.
Ενισχύθηκε η κατάρτιση του προσωπικού και η
χρήση εξωτερικών συμβούλων, ενώ αξιοποιήθηκε η καταφυγή σε δάνεια από την ΕΤΕ και αλλού
με σκοπό να περιορισθούν τα προβλήματα
συγχρηματοδότησης.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/
evaluations/index_en.cfm#1

κλίματος και της πίεσης στους κρατικούς
προϋπολογισμούς, είναι ακόμα πιο σημαντικό
να δαπανώνται τα κονδύλια με τον πιο
αποδοτικό τρόπο. Η συμβολή στην υποστήριξη
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής προς τις
αναπτυξιακές δαπάνες υπολογίζεται κατά
μέσον όρο στο 40% περίπου της κρατικής
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Πώς επιλέγονται τα προς
συγχρηματοδότηση έργα
Το εύρος των δραστηριοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ποικίλλει εξαιρετικά
και δεν υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθεί
το μοντέλο «ένα μέγεθος για όλους». Αυτή η
διαδικασία θα πρέπει πάντοτε να προσαρμόζεται στις συνθήκες και το πλαίσιο στο σχετικό
Κράτος Μέλος ή την περιφέρεια. Βάσει
πρόσφατης μελέτης που ανέλυσε διαδικασίες
επιλογής έργων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ σε έξι
Κράτη Μέλη, μπορούν να εξαχθούν αρκετές
συστάσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο
2014-2020.
(α) Προετοιμασία για υποβολή προτάσεων έργου
Οι διαχειριστικές αρχές κατά κανόνα λαμβάνουν

λογής των έργων έχουν ήδη ληφθεί στην
προγραμματική φάση όταν η διαχειριστική αρχή
κάνει επιλογή μεταξύ προσωρινών ή μόνιμων
προκηρύξεων υποβολής προγραμμάτων,
αποφασίζει αν θα δομηθούν οι προκηρύξεις σε
ένα ή πολλαπλά στάδια και καθορίζει και
υιοθετεί, από κοινού με την επιτροπή παρακολούθησης, τα κριτήρια επιλογής των έργων που
ισχύουν για την προκήρυξη. Σε αυτό το πλαίσιο
συνιστάται να:


Περιληφθούν ενδιαφερόμενα μέρη,
ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα και

αιτήσεις από υποψήφιους δικαιούχους μέσω

εκείνους που είναι σχετικοί με την

ενός συστήματος υποβολής προτάσεων για

περιφέρεια στην προετοιμασία

έργα. Βασικές αποφάσεις για τη διαδικασία επι-

προκηρύξεων υποβολής προγραμμάτων.


Προσαρμοστεί η προκήρυξη υποβολής
προγράμματος στις πραγματικές ανάγκες
του τομέα, περιγράφοντας με σαφήνεια
στους υποψήφιους και τα ενδιαφερόμενα
μέρη τους συγκεκριμένους στόχους, την
οικονομική ενίσχυση, τις συνθήκες
χρηματοδότησης, τα κριτήρια επιλογής
και τη διαδικασία.



Δοθεί προτεραιότητα κατά τη διαδικασία
επιλογής στις αιτήσεις που συμβάλουν
περισσότερο στους στόχους του
προγράμματος και απαιτούν τους
λιγότερους πόρους.



Καθοριστούν και εφαρμοστούν
όρια/σημεία αναφοράς μοναδιαίων
δαπανών για τη διασφάλιση ορθής
δημοσιονομικής διαχείρισης.



Καθοριστεί περιορισμένος αριθμός
σαφών, απλών και κατανοητών
κριτηρίων επιλογής και να ανατεθεί σε
έμπειρους αξιολογητές να προσεγγίσουν
την ιδέα πίσω από την αίτηση για το
έργο.
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Μολονότι η χρήση εμπειρογνωμόνων
δικαιολογείται εάν η κατάλληλη εξειδίκευση δεν
υπάρχει άμεσα διαθέσιμη ενδοϋπηρεσιακά (π.χ.
μηχανικοί για να κάνουν τα προσχέδια στα
εγγράφων με σχέδια), η ευρεία εξωτερική ανάθεση της σύνταξης αιτήσεων για επιχορήγηση
υπογραμμίζει την ανάγκη σαφών και ακριβών
απαιτήσεων στην προκήρυξη υποβολής
προγράμματος, όσο και εύστοχη και διαθέσιμη
καθοδήγηση. Θα πρέπει:
(β) Καθοδήγηση προς υποψηφίους



μόνον έγγραφα που είναι απαραίτητα για

Η καθοδήγηση που παρέχεται από τη διαχειρισ-

την εκτίμηση της αίτησης για το έργο

τική αρχή (ή συχνότερα, από τον ενδιάμεσο

έναντι των συνθηκών επιχορήγησης και

φορέα) στους υποψηφίους αποτελεί μια
σημαντική μεταβλητή που καθορίζει τη συνολική
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών επιλογής.

των στόχων του προγράμματος.


σεων και άμεσων απαντήσεων σχετικά με
τις ευκαιρίες για λήψη χρηματοδότησης


εφαρμογή σαφών κανόνων και
οικονομικών ορίων για εξωτερική

Να ενισχυθεί η καθοδήγηση προς τους
υποψήφιους με την παροχή διαβουλεύ-

Να παρέχονται διαδικτυακά εργαλεία
στους υποψήφιους, όπως εργαλεία αυτοαξιολόγησης, με σαφείς και ακριβείς
οδηγίες και έντυπα για το πώς μπορεί να
γίνει αυτό.

(γ) Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων
Οι υποψήφιοι πρέπει να προετοιμάσουν τις

Να περιορίζεται η εμπλοκή εξωτερικών
συμβούλων σε επίπεδο υποψηφίου με την

Θα πρέπει:


Να απαιτούνται από τους υποψηφίους

ανάθεση.


Να απαιτείται το ίδιο έγγραφο από τον
υποψήφιο μόνο μια φορά.



Να προωθούνται ηλεκτρονικές λύσεις
(eSolutions) πέρα από τις προτεινόμενες
κανονιστικές απαιτήσεις του eCohesion,
ακόμα και για τους υποψηφίους. Η
ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και
δεδομένων συστήνεται ιδιαιτέρως καθώς
παρέχει στους υποψηφίους πληροφορίες
για την αίτησή τους σε πραγματικό
χρόνο.

αιτήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
υποβολής προτάσεων έργων. Ο αριθμός
και το περιεχόμενο των εγγράφων που
απαιτούνται ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με
τον τύπο του έργου, το αντικείμενο και τις
ιδιαιτερότητες του Κράτους-Μέλους/ διαχειριστικής αρχής. Ανάλογα με τις καθορισμένες
διαδικασίες και το επίπεδο των υπηρεσιών
eGovernment στο Κράτος Μέλος, οι υποψήφιοι
θα υποβάλουν την αίτηση ταχυδρομικά,
ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως. Πολλοί
υποψήφιοι χρησιμοποιούν εξωτερικούς
συμβούλους για την προετοιμασία των αιτήσεών
τους (σχεδόν 90% σε κάποια Κράτη Μέλη).
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Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη νεολαία ζητά να δοθεί κορυφαία
προτεραιότητα στην απασχόληση και
στην κοινωνική ένταξη

αιτήσεις αξιολογούνται συνεχώς ή μετά τη λήξη
της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Η αξιολόγηση τελείται τυπικά από τη
διαχειριστική αρχή/τον ενδιάμεσο φορέα, ενίοτε
υποβοηθούμενοι από έναν ή περισσότερους
εξωτερικούς αξιολογητές. Θα πρέπει:


Να μειωθούν τα διοικητικά έξοδα με τον
περιορισμό του αριθμού των συμβούλων
αξιολόγησης στο ελάχιστο απαραίτητο
και να καθοριστούν κανόνες για την
πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων
μεταξύ των εξωτερικών αξιολογητών.



Να αυξηθεί η διαφάνεια μέσω της
δημοσίευσης των ευθυνών των φορέων

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
νεολαία που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (10
Σεπτεμβρίου τ.ε.) ζητά να καταστούν η
απασχόληση των νέων, η κοινωνική ένταξη, η
υγεία και η ευημερία των νέων βασικές
προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής για
τη νεολαία. Στην έκθεση, που καταρτίζεται κάθε
τρία έτη από την Επιτροπή, υπογραμμίζεται ότι
η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν
μεγαλύτερες προσπάθειες για την υποστήριξη
των νέων, οι οποίοι υφίστανται σε μεγαλύτερο
βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

επιλογής, των ονομάτων των
αξιολογητών και των μελών των φορέων
επιλογής, των αναφορών αξιολόγησης
και των πλήρη αποτελεσμάτων των
αξιολογήσεων, και με την ενημέρωση των
ανεπιτυχών υποψηφίων για τους λόγους
της απόρριψης.


Να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος μεταξύ της
υποβολής της αίτησης του έργου και της
απόφασης περί χρηματοδότησης π.χ. με
τον καθορισμό δεσμευτικών προθεσμιών.



Να τεθεί σε εφαρμογή μια προσβάσιμη
διαδικασία προσφυγής για τους
υποψήφιους.

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/studies/pdf/selection/selection_process.pdf

Η ανεργία των νέων της ηλικιακής ομάδας 15-24
ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 50%
από την έναρξη της κρίσης, από ένα μέσο όρο
15% τον Φεβρουάριο του 2008 σε 22,5% τον
Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Τα τελευταία
στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat δείχνουν ότι
τα υψηλότερα ποσοστά αφορούν την Ελλάδα
(53,8%) και την Ισπανία (52,9%). Σε όλη την ΕΕ,
πάνω από το 30% των άνεργων νέων ήταν
άνεργοι για περισσότερο από ένα έτος.
Υπάρχουν,

ωστόσο,

ενδείξεις

ελπίδας

στον

ορίζοντα: η έκθεση διαπιστώνει ότι όλα σχεδόν
τα κράτη μέλη υλοποιούν τη στρατηγική της ΕΕ
για τη νεολαία, η οποία αποσκοπεί στο να
δημιουργήσει

περισσότερες

και

καλύτερες

ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει την
ενεργό

ιδιότητα

του

πολίτη,

ένταξη και την αλληλεγγύη.
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Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία είναι συμπληρωματική της εμβληματικής πρωτοβουλίας
‘Νεολαία σε κίνηση’ της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η
στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία ασχολείται με
τις ανάγκες και τις ευκαιρίες των νέων σε οκτώ
τομείς δράσης:
 Eκπαίδευση και κατάρτιση
 Απασχόληση και επιχειρηματικότητα
 Κοινωνική ένταξη
 Υγεία και ευεξία
 Εθελοντισμός
 Συμμετοχή
 Πολιτισμός και δημιουργικότητα
Η έκθεση του 2012 περιλαμβάνει μια σύνοψη του
τρόπου με τον οποίο η στρατηγική της ΕΕ για τη
νεολαία έχει εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο και
σε επίπεδο ΕΕ από το 2010 και μια ολοκληρωμένη ανάλυση της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Η έκθεση βασίζεται σε
στοιχεία που έχουν διαβιβάσει τα κράτη μέλη,
κυβερνητικοί φορείς και υπουργεία, καθώς και
σε διαβουλεύσεις με τους νέους. Οι υποψήφιες
χώρες και οι χώρες ΕΖΕΣ συμμετείχαν επίσης
στην έκθεση σε εθελοντική βάση.
Από την προηγούμενη έκθεση του 2009, τα κράτη
μέλη έχουν ενισχύσει τις πρωτοβουλίες για την
εκπαίδευση, την απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα που απευθύνονται στους
νέους. Τα επίπεδα συμμετοχής της νεολαίας σε
συλλόγους και κοινωνικά κινήματα έχουν
παραμείνει υψηλά.

 Οι νέοι και ο κόσμος
Στον πυρήνα των συστάσεων ανά χώρα, που
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο,
βρίσκονται μέτρα για την αντιμετώπιση της
ανεργίας των νέων και των συναφών
προβλημάτων. Η δέσμη της Επιτροπής για την
απασχόληση (Απρίλιος 2012) υπογραμμίζει την
ανάγκη για επικέντρωση των κρατών μελών στη
δημιουργία απασχόλησης και στην ανάπτυξη,
και όχι μόνο στη λήψη μέτρων λιτότητας. Για να
διευκολυνθεί περαιτέρω η κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού, η Επιτροπή σκοπεύει να
αναπτύξει τη διαδικτυακή της πύλη EURES, η
οποία εξισορροπεί την προσφορά εργασίας με
τη ζήτηση σε διασυνοριακό επίπεδο. Μέχρι τα
τέλη του έτους, η Επιτροπή θα παρουσιάσει
πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με
τις «εγγυήσεις για τους νέους».

Το Erasmus για όλους, το προτεινόμενο νέο
πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2014-2020, θα βρίσκεται
στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της ΕΕ για
τη νεολαία. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει
σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης, που θα
δίνει τη δυνατότητα σε έως 5 εκατομμύρια
άτομα να λαμβάνουν επιχορηγήσεις της ΕΕ για
σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία στο
εξωτερικό – αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε
σύγκριση με τον σημερινό στο πλαίσιο των
προγραμμάτων 2007-2013.
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Σκοπός της σύστασης θα είναι να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι νέοι, τέσσερις μήνες μετά την
αποφοίτηση από το σχολείο, είτε εργάζονται
είτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα ξεκινήσει
διαβούλευση με τους εργοδότες και τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις όσον αφορά ένα
πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής
άσκησης.
Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να
αξιοποιήσουν καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο για την υποστήριξη της δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης, ενώ ομάδες δράσης της
Επιτροπής βοηθούν οκτώ κράτη μέλη (Ελλάδα,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία,
Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία) που έχουν τα
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων.

Σύμφωνα με τη στρατηγική, το πρόγραμμα
προωθεί την ιδιότητα του πολίτη και την
αλληλεγγύη μεταξύ των νέων και τους παρέχει
τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες μέσω
της εργασίας των νέων, του εθελοντισμού και
της συμμετοχής στα κοινά. Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν περίπου 185.000 άτομα το 2011, σε
σύγκριση με τους 111.000 συμμετέχοντες το έτος

Οι ομάδες έχουν βοηθήσει αυτές τις χώρες στην

θέσπισής του, το 2007.

ανακατανομή των κονδυλίων από τα

Οι προσπάθειες για ενίσχυση της απασχολησι-

διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ συνολικού ύψους
περίπου 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τα οποία
θα δοθεί υποστήριξη σε περισσότερους από
460.000 νέους.
Η Επιτροπή καταβάλλει επίσης προσπάθειες για
την άρση των εμποδίων που συναντούν οι
πολίτες της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με το δικαίωμα
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ, μεταξύ
άλλων, για εθελοντισμό, σπουδές ή εργασία.
Οι προτεραιότητες και οι συστάσεις της
στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Νεολαία σε
δράση, το οποίο χρηματοδοτεί ευκαιρίες
μάθησης στο εξωτερικό για νέους, οργανωτές
δραστηριοτήτων για νέους και οργανώσεις νέων.

μότητας, της μαθησιακής κινητικότητας και της
συμμετοχής των νέων υποστηρίζονται από το
τρέχον πρόγραμμα Διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Erasmus και
Leonardo da Vinci. Κατά την περίοδο 2012-2013,
η Επιτροπή θα παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη για 280.000 τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας μέσω αυτών των προγραμμάτων για φοιτητές επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της εκστρατείας της «We
Mean Business».
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/youth/news/20120910_en.htm

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων

Μια νέα έκθεση που αναφέρεται στον τρόπο με
τον οποίο τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τα
αστικά τους απόβλητα αποκαλύπτει την ύπαρξη
εντυπωσιακών διαφορών ανά την ΕΕ. Στην
έκθεση κατατάσσονται τα 27 κράτη μέλη με
γνώμονα 18 κριτήρια, αξιολογούνται μάλιστα με
πράσινες, πορτοκαλί και κόκκινες σημαίες σε
τομείς όπως η συνολική ποσότητα των
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αποβλήτων που ανακυκλώνονται, η τιμολόγηση
της διάθεσης απορριμμάτων και οι παραβάσεις
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο προκύπτων
πίνακας βαθμολογίας αποτελεί μέρος μιας υπό
εκπόνηση μελέτης που θα βοηθήσει τα κράτη
μέλη να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο
πεδίο της διαχείρισης των αποβλήτων.
Κορυφαία κράτη του πίνακα είναι η Αυστρία, το
Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και
η Σουηδία, στα οποία έχουν δοθεί το πολύ 2
κόκκινες σημαίες. Η εικόνα είναι όμως
αντίστροφη στο άλλο άκρο της κλίμακας, στο
οποίο οι πράσινες σημαίες σπανίζουν.
Τα κράτη μέλη όπου παρουσιάζονται τα
μεγαλύτερα κενά στην εφαρμογή της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι η Βουλγαρία, η
Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η
Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Λετονία, η
Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία.
Οι αδυναμίες περιλαμβάνουν ανεπαρκείς ή
ανύπαρκτες πολιτικές πρόληψης της
δημιουργίας αποβλήτων, έλλειψη κινήτρων για
να μην οδηγούνται τα απόβλητα στους ΧΥΤΑ και
ανεπαρκή υποδομή επεξεργασίας αποβλήτων.

Η ισχυρή εξάρτηση από την υγειονομική ταφή
σημαίνει ότι σημειώνεται συστηματικά υστέρηση
αξιοποίησης καλύτερων επιλογών διαχείρισης
αποβλήτων, όπως η επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση. Επομένως, οι προοπτικές είναι
δυσοίωνες.
Αντίθετα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η
Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία
διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα
αποκομιδής αποβλήτων και κατευθύνουν στους
ΧΥΤΑ ποσοστό μικρότερο από το 5% των
απορριμμάτων τους. Διαθέτουν καλώς
αναπτυγμένα συστήματα ανακύκλωσης, επαρκή
δυναμικότητα επεξεργασίας και παρουσιάζουν
καλές επιδόσεις ως προς τα βιοαποδομήσιμα
απόβλητα. Στην τυπική περίπτωση, συνδυάζουν
νομικά, διοικητικά και οικονομικά μέσα για
αποτελεσματική άσκηση των εθνικών πολιτικών
διαχείρισης αποβλήτων.
Σε ορισμένα κράτη μέλη, η απεξάρτηση από την
υγειονομική ταφή σημείωσε ταχεία πρόοδο ώστε
αυτή πρακτικώς να έχει εξαλειφθεί. Ακόμη όμως
και εκείνα τα οποία παρουσιάζουν τις
καλύτερες επιδόσεις αντιμετωπίζουν ορισμένες
προκλήσεις όπως η ενίσχυση της πρόληψης
δημιουργίας αποβλήτων και η πλεονάζουσα
δυναμικότητα στον τομέα της αποτέφρωσης,
που μπορεί να εμποδίζουν την ανακύκλωση και
απαιτούν εισαγωγές αποβλήτων για την
τροφοδότηση των μονάδων αποτέφρωσης.
Στην έκθεση κατατάσσονται τα 27 κράτη μέλη με

23
γνώμονα 18 κριτήρια, αξιολογούνται μάλιστα
με
πράσινες, πορτοκαλί και κόκκινες σημαίες σε

Τεύχος 29

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

11/2012

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης,
εκτιμάται ότι η πλήρης εφαρμογή της ενωσιακής
νομοθεσίας για τα απόβλητα θα εξοικονομούσε
ποσό 72 δισ. € κατ' έτος, θα αύξανε τον ετήσιο
κύκλο εργασιών του ενωσιακού τομέα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης κατά 42
δισ.€ και θα δημιουργούσε περισσότερες από
400.000 θέσεις εργασίας το 2020.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/p
df/Screening_report.pdf

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί την παρούσα έκθεση
για να συντάξει χάρτες πορείας για τα δέκα
κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις. Οι
χάρτες πορείας θα συζητηθούν με τις εθνικές
αρχές σε διμερείς συσκέψεις εργασίας το
φθινόπωρο. Οι χάρτες πορείας θα βοηθήσουν
την εξάπλωση βέλτιστων πρακτικών και θα
περιλαμβάνουν προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες
ανάγκες συστάσεις για τον τρόπο κατά τον
οποίο πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση
αποβλήτων με τη χρήση οικονομικών, νομικών

Έκθεση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Δήμων και Περιφερειών για τα
Οικονομικά των ΟΤΑ
Σύμφωνα με στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και
Περιφερειών (CEMR) για τα οικονομικά των ΟΤΑ
διαπιστώνεται ότι στο πρώτο μισό του 2011
υπήρξε μια σχετική κοινωνική και οικονομική
ανάκαμψη και αξιόλογες προσπάθειες των
τοπικών και περιφερειακών αρχών να

και διοικητικών εργαλείων, όπως και των
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.
Η Επιτροπή επιζητεί να χρησιμοποιήσει τα
διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
μεγαλύτερη επικέντρωση στους στόχους της
πολιτικής αποβλήτων της ΕΕ. Με το
προτεινόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
(MFF) 2014-2020 θα διασφαλιστεί ότι τα
χρήματα της ΕΕ επενδύονται μόνο σε έργα
διαχείρισης αποβλήτων εάν εκ των προτέρων
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ
των οποίων η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης
αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για
τα απόβλητα και με ιεράρχηση των τρόπων
διαχείρισης αποβλήτων, στα οποία ευνοείται η
πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση, έναντι της αποτέφρωσης με
ανάκτηση ενέργειας, ως λύση δε έσχατης
ανάγκης να χρησιμοποιείται η υγειονομική ταφή
ή η αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας.

24

συγκρατήσουν τις δαπάνες τους. Ωστόσο, σε
αρκετές περιπτώσεις ΟΤΑ ή χωρών οι συνθήκες
επιδεινώθηκαν. Μεταξύ άλλων, η έκθεση
εξετάζει επίσης ζητήματα όπως η εδαφική και η
θεσμική αναδιοργάνωση στην Ευρώπη, η
μεταφορά αρμοδιοτήτων, οι πρόσφατες
μεταρρυθμίσεις στα οικονομικά των ΟΤΑ κ.α.
Πληροφορίες:

http://www.ccre.org/docs/Note_CCRE_Dexia_EN.pdf
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Τα Οικονομικά Εργαλεία υποστήριξης

Η πρώτη οικολογική γειτονιά της

των Περιφερειών

Κοπεγχάγης

Η φθινοπωρινή έκδοση του περιοδικού

Το υπουργείο περιβάλλοντος της Δανίας

PANORAMA της Γενικής Διεύθυνσης

παρουσίασε πρόσφατα την πρώτη πράσινη

Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής

γειτονιά στην Κοπεγχάγη. Πρόκειται για το

Επιτροπής είναι αφιερωμένη στα οικονομικά

αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου αστικού

εργαλεία υποστήριξης των ευρωπαϊκών

αναπτυξιακού έργου που αναδεικνύει τον τρόπο

περιφερειών, αναδεικνύοντας βέλτιστες

με τον οποίο η Κοπεγχάγη μπορεί να

πρακτικές από έργα σε Ηνωμένο Βασίλειο,

διαχειριστεί τους υδάτινους πόρους της με

Σουηδία, Πολωνία και Εσθονία. Εν προκειμένω,

φυσικό και αποδοτικό τρόπο.

αναλύεται η υποστήριξη που δίνεται από τις
κοινοτικές πρωτοβουλίες JEREMIE, JASMINE και

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την
αρχιτεκτονική εταιρεία TREDJE NATUR με σκοπό
να προωθήσει λύσεις για την προσαρμογή των
σύγχρονων πόλεων στις συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, έχει
προβλεφθεί η συγκράτηση του βρόχινου νερού σε
ειδικούς χώρους, ασκώντας, έτσι, μικρότερη
πίεση στο αποχετευτικό σύστημα, αλλά
παράλληλα, εξυπηρετώντας το πότισμα
εκατοντάδων ειδών φυτών. Επίσης, μονοπάτια
JESSICA. Στα υπόλοιπα θέματα του περιοδικού

για ποδήλατα, υδάτινοι πύργοι, πράσινες στέγες

ξεχωρίζει η συνέντευξη του τέως προέδρου της

και κανάλια που οδηγούν το νερό στο λιμάνι

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.Jacques Delors, ο

συμβάλουν στη μεγαλύτερη βιολογική

οποίος παρουσιάζει τις θέσεις του για την

πολυμορφία της πόλης. Η δημοτική αρχή της

οικονομική κρίση και την ιστορία της πολιτικής

πόλης φιλοδοξεί με αυτόν τον τρόπο να

συνοχής της ΕΕ αλλά και το όραμά του για τις

μεταμορφώσει μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά

μελλοντικές επενδύσεις στις ευρωπαϊκές

σε παράδειγμα περιοχής όπου εφαρμόζονται

περιφέρειες. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν

τεχνολογίες για την προσαρμογή στην κλιματική

οι θέσεις της Κυπριακής Προεδρίας σε σχέση με

αλλαγή.

το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
Πληροφορίες:
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag43/mag43_en.pdf

http://worldlandscapearchitect.com/first-climateadapted-neighborhood-copenhagen-denmark-tredjenatur/#.UD5xUkTytpi
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Διεθνή Θέματα
Η Εταιρεία IBM επενδύει στο
Μέλλον των Αφρικανικών Πόλεων
Η Κένυα, και εν προκειμένω το Ναϊρόμπι, θα
αποτελέσει τον τέταρτο σταθμό της ΙΒΜ, μετά
την Ιρλανδία, την Αυστραλία και τη Βραζιλία,
στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα
δίκτυο ερευνητικών εργαστηρίων σε
παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας, με αυτόν
τον τρόπο, ευκαιρίες και προκλήσεις.

11/2012

Ήδη από το 2006 η ΙΒΜ είχε ανοίξει γραφεία σε
άλλα τέσσερα αφρικανικά κράτη: τη Νότιο Αφρική,
το Μαρόκο, την Τυνησία και την Αίγυπτο. Σήμερα οι
δραστηριότητές της καλύπτουν 20 και πλέον
αφρικανικά κράτη. Οι σημαντικότερες συμφωνίες
της αφορούν την κινητή τηλεφωνία, την προμήθεια
υπηρεσιών λογισμικού και διαχείρισης δεδομένων.
Πληροφορίες:
http://bits.blogs.nytimes.com/2012/08/13/i-b-madds-africa-to-its-growing-global-research-network/

Εγχειρίδιο για Ανθεκτικές Πόλεις
Το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του
κινδύνου φυσικών καταστροφών δημοσίευσε
πρόσφατα σχετικό εγχειρίδιο για τους επικεφαλής
των τοπικών αρχών. Πρόκειται ουσιαστικά για τη

Σκοπός του εργαστηρίου στο Ναϊρόμπι είναι η
δημιουργία δεξιοτήτων στον γηγενή πληθυσμό.
Πιο συγκεκριμένα, η IBM σχεδιάζει να
δημιουργήσει ένα εργαστήριο όπου θα
απασχολούνται περίπου 50 ερευνητές μέσα
στα επόμενα πέντε χρόνια. Το εργαστήριο θα
αποτελέσει το κέντρο συγκέντρωσης
ερευνητών από ολόκληρη την Αφρική, οι οποίοι
θα συνεργαστούν με στελέχη της εταιρείας
αφενός για να μην εγκαταλείψουν τη χώρα
τους για το δυτικό κόσμο και αφετέρου για να
συμβάλουν στην εκπαίδευση των Αφρικανών
σε καινοτόμες εφαρμογές. Η Αφρική διαθέτει
52 πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός
εκατομμυρίου κατοίκων η καθεμιά. Η

συνεισφορά του οργανισμού στην παγκόσμια
εκστρατεία για να γίνουν οι πόλεις ανθεκτικές
(2012-2015). Το εν λόγω εγχειρίδιο περιέχει
στρατηγικές, δράσεις και προσφέρει βέλτιστες
πρακτικές και εργαλεία που ήδη εφαρμόζονται σε
διαφορετικές πόλεις.

διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι μετα-

Πληροφορίες:

φορές αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/26462
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Διαβουλεύσεις
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Σε πρώτη φάση μέχρι το 2016, προτείνεται η
σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτικών τελών
χρήσης των υποδομών για τα βαρέα φορτηγά
οχήματα. Επιπλέον, πρέπει να αξιολογηθεί κατά
πόσον τα υπάρχοντα συστήματα οδικών τελών
για τα αυτοκίνητα συμβαδίζουν με τις Συνθήκες
της ΕΕ και να εκπονηθούν κατευθυντήριες
γραμμές για την εφαρμογή της ενσωμάτωσης
του εξωτερικού κόστους σε όλα τα οχήματα. Στη
δεύτερη φάση, 2016 – 2020, στη Λευκή Βίβλο
προβλέπεται πέραν της υποχρεωτικής
ανάκτησης του κόστους των υποδομών (του
κόστους φθοράς) πλήρης και υποχρεωτική
ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους για τα
βαρέα φορτηγά οχήματα, με δυνατότητα
επέκτασής της σε όλα τα οχήματα.

Επιβολή τελών χρήσης

Η παρούσα διαβούλευση αποβλέπει στη συλλογή

των οδικών υποδομών

απόψεων σχετικά με την εν λόγω πολιτική

Γενικός στόχος της πολιτικής μεταφορών της

επιβολής οδικών τελών, όπως αναπτύχθηκε στη
Λευκή Βίβλο.

Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτέθηκε στη Λευκή

Προθεσμία: 4 Νοεμβρίου 2012

Βίβλο (2011) για τις μεταφορές είναι «να

Πληροφορίες:

συμβάλει στη δημιουργία ενός συστήματος που

http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/

θα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή οικονομική
πρόοδο, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και
θα προσφέρει υπηρεσίες κινητικότητας υψηλής
ποιότητας, ενώ θα χρησιμοποιεί
αποτελεσματικότερα τους πόρους» . Στην

2012-11-04-roadcharging_en.htm

Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της
ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω των νέων
τεχνολογιών

πράξη, οι χρήστες του συστήματος μεταφορών
πρέπει, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιούν τις
υποδομές κατά τον καλύτερο τρόπο και να

Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι η

μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο

διερεύνηση της ανάγκης για κοινοτική δράση με

περιβάλλον. Η ορθή τιμολόγηση, στην οποία

σκοπό την προώθηση των Ελεύθερων

εφαρμόζονται οι αρχές «ο χρήστης πληρώνει»

Εκπαιδευτικών Πόρων και των ΤΠΕ στην

και «ο ρυπαίνων πληρώνει», είναι ένας από

εκπαίδευση. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 η

τους τρόπους για να συνειδητοποιούν οι

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να

χρήστες του δικτύου μεταφορών τις συνέπειες

παρουσιάσει μια Ανακοίνωση για τον

των επιλογών μετακίνησής τους. Στη Λευκή

προσδιορισμό των δεξιοτήτων και την ενίσχυση

Βίβλο δηλώνεται η πρόθεση της Επιτροπής να

της ποιότητας, της ποσότητας και της

προτείνει υποχρεωτικά μέτρα για να επιτευχθεί

συνάφειας της προσφοράς δεξιοτήτων για

μέχρι το 2020 η ενσωμάτωση του κύριου

καλύτερα οικονομικά και κοινωνικά

εξωτερικού κόστους των μεταφορών που

αποτελέσματα.

προκύπτει από το θόρυβο, την τοπική ρύπανση

Προθεσμία: 13 Νοεμβρίου 2012

και τον κυκλοφοριακό φόρτο. Προς το σκοπό

Πληροφορίες:

αυτό απαιτείται, μεταξύ άλλων, αναδιάρθρωση

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult

των οδικών τελών.

/open_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

How to Develop a Convincing Project Strategy for EU

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Actors
Ημερομηνία: 19-21 Νοεμβρίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Funding: Do's and Don'ts for Local and Regional

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4970

Delivering Better Results and Making Greater Use of
Simplification in Structural Funds
Ημερομηνία: 22-23 Νοεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5011

Understanding EU Decision-Making: Principles,
Procedures, Practice
Ημερομηνία: 29-30 Νοεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
Using EU Structural and Cohesion Funds Effectively

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4825

in Public-Private Partnerships (PPP) - Challenges

Using EU Research & Development and Innovation

and Opportunities

Funds: Programmes and Projects

Ημερομηνία: 13-14 Νοεμβρίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:

Ημερομηνία: 29-30 Νοεμβρίου 2012

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4918

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5012

Managing Communication and Intercultural
Challenges in the EU - European Negotiations II
Ημερομηνία: 14-15 Νοεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4950

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical
Guide
Ημερομηνία: 14-16 Νοεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4883

Improving Member States Asylum Systems and
Defining Good Practices
Ημερομηνία: 15-16 Νοεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5118
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Σεμινάρια Κατάρτισης
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Τόπος: 1-5 Οκτωβρίου 2012
(Θεσσαλονίκη)

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

15-19 Οκτωβρίου 2012
(Αθήνα)

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

26-30 Νοεμβρίου 2012
(Αθήνα)

(Προγράμματα Επιμόρφωσης
Β΄ Εξαμήνου 2012)

11/2012

3-7 Δεκεμβρίου 2012
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=403
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Τόπος: 19-23 Νοεμβρίου 2012
(Αθήνα)
10-14 Δεκεμβρίου 2012
(Θεσσαλονίκη)
Πληροφορίες:

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και

wrapper&Itemid=403

συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης
Ημερομηνίες/Τόπος:: 17-19 Οκτωβρίου 2012
10-12 Δεκεμβρίου 2012
(Αθήνα)
Πληροφορίες:

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Τόπος: 5-11 Νοεμβρίου 2012
(Αθήνα)

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com

10-13 Δεκεμβρίου 2012

_wrapper&Itemid=403
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ημερομηνίες/Τόπος: 8-10 Οκτωβρίου 2012

(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=403

(Θεσσαλονίκη)
22-24 Οκτωβρίου 2012
(Αθήνα)
12-14 Νοεμβρίου 2012
(Θεσσαλονίκη)
28-30 Νοεμβρίου 2012
(Αθήνα)
10-12 Δεκεμβρίου 2012
(Ηράκλειο)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com
_wrapper&Itemid=403
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

Ο Τεχνολογικός Χαρακτήρας της Πόλης.

Αυτοδιοίκησης

Ευρώπη

Νεοτερικότητα και Αστική ζωή στην

Eco-Cities. A Planning Guide

Σελ.630
Μ. Hard, T. Misa (επιμ.)
Σελ.620
Zhifeng Yang (επιμ.)

Εκδ. University Studio Press

Εκδ. Techne Press

Τα κείμενα του βιβλίου διερευνούν την τεχνολογική

Tο ανωτέρω εγχειρίδιο προσφέρει στον

και περιγράφουν με τρόπο γλαφυρό τις

αναγνώστη μια επισκόπηση των δομών των
αστικών οικοσυστημάτων, των λειτουργιών και
των αλλαγών, ενώ πραγματεύεται τρόπους
επιτυχούς σχεδιασμού οικολογικών πόλεων.
Παράλληλα, προσθέτει μια νέα διάσταση στην
κατανόηση και εφαρμογή της έννοιας ‘αστική
αειφορία’, εξετάζοντας τις κοινωνικές και
βιογεωφυσικές διαδικασίες καθώς και πρακτικές
σε παγκόσμιο επίπεδο. Το εν λόγω βιβλίο
καλύπτει το συνολικό αστικό μεταβολισμό,
συμβάλλοντας στη θεωρητική και πρακτική
τεκμηρίωση του θέματος, συνιστώντας χρήσιμο
εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για το
πρόβλημα της γοργής αστικοποίησης.

30

διάσταση των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων
σπουδαιότερες αλλαγές που συντελέστηκαν στον
αστικό χώρο τα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια.
Η ευρωπαϊκή πόλη αναδεικνύεται έτσι ως ένα
σύνθετο και περίπλοκο (complex) προϊόν, του
οποίου η δομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
τεχνολογία. Το βιβλίο περιλαμβάνει μελέτες στη
Βόρεια, Νότια, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, ενώ
ταυτόχρονα πραγματεύεται την εικόνα των
πόλεων τόσο στην περιφέρεια της Ευρώπης, όπως
στην Τουρκία, όσο και στις ΗΠΑ. Συγκεντρώνει
δοκίμια κορυφαίων ειδικών από οκτώ
διαφορετικές χώρες αλλά και έναν πλούτο
εικόνων, πολλές από τις οποίες είναι σπάνιες και
δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744975
Ε-mail: international@ypes.gr
a.karvounis@ypes.gr

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σε αυτό το τεύχος

και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

6

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

11

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

13

Ευρωπαϊκά Θέματα

15

Διεθνή Θέματα

19

Διαβουλεύσεις

20

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

21

Σεμινάρια Κατάρτισης ΙΝΕΠ

22

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

23

Προσκλήσεις-Προθεσμίες
1. Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες-Ευρωπαϊκή
Σύμπραξη Καινοτομίας
(7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και
την Τεχνολογική Ανάπτυξη-Ειδικό Πρόγραμμα
‘Συνεργασία’)
Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το βασικό μέσο
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
έρευνα στην Ευρώπη. Το 7ο ΠΠ είναι ο φυσικός
διάδοχος του έκτου προγράμματος πλαισίου (6ο ΠΠ)
και αποτελεί καρπό πολυετών διαβουλεύσεων με την
επιστημονική κοινότητα, ιδρύματα ερευνών και φορείς
χάραξης πολιτικών, όπως και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Από την έναρξή τους το 1984, τα

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

προγράμματα πλαίσιο έχουν διαδραματίσει ηγετικό
ρόλο στην διεπιστημονική έρευνα και τις συνεργατικές
δραστηριότητες στην Ευρώπη και εκτός των



Έξυπνες Πόλεις και ΚοινότητεςΕυρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας



Επιδότηση πολιτιστικών φεστιβάλ



Παγκόσμιο Φόρουμ Περιφερειών



Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη
Νεολαία σε Κίνηση



Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013



Νέα Στρατηγική της ΕΕ για τον
Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα



Η Διακυβέρνηση των
Μακροπεριφερειών της Ευρώπης



Σεμινάρια κατάρτισης για τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και το ΕΣΠΑ

ευρωπαϊκών συνόρων. Το 7ο ΠΠ συνεχίζει αυτό το
έργο και είναι μεγαλύτερο και πιο περιεκτικό από τα
προγενέστερα προγράμματα για την έρευνα.
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Με διάρκεια εφαρμογής από το 2007 ως το 2013,
το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 53,2 δισ.
ευρώ για τη συνολική επταετή διάρκειά του, τον
μεγαλύτερο που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα για
παρόμοια προγράμματα.
Στις 10 Ιουλίου τ.ε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δημοσίευσε Ανακοίνωση με τίτλο ‘Έξυπνες Πόλεις
και Κοινότητες-Ευρωπαϊκή Σύμπραξη
Καινοτομίας’. Σε αυτήν τονίζεται ότι μία από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε.
είναι ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός και
προσαρμογή των πόλεων σε έξυπνα, ευφυή και
βιώσιμα περιβάλλοντα. Με την έναρξη της
πρωτοβουλίας Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη
των έξυπνων τεχνολογιών στις πόλεις - με τη
συγκέντρωση ερευνητικών πόρων από τους τομείς
της ενέργειας, των μεταφορών και των ΤΠΕ,
συγκεντρώνοντάς τους σε ένα μικρό αριθμό
σχεδίων επίδειξης που θα υλοποιούνται σε
συνεργασία με τις πόλεις. Με την ανακοίνωσή της,
η Επιτροπή επανέρχεται στην ιδέα των
συμπράξεων, των οποίων η σημασία για τη
συνένωση δυνάμεων είχε υπογραμμιστεί στην
ανακοίνωση της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2010
για την ένωση καινοτομίας.
Σκοπός των συμπράξεων είναι να συνενώνουν
ευρωπαϊκούς με εθνικούς δημόσιους φορείς σε
συμπράξεις δημόσιου-δημόσιου τομέα (ΣΔΔΤ) και
δημόσιους με ιδιωτικούς φορείς σε συμπράξεις
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με σκοπό την
αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών
προκλήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής
θέσης της Ευρώπης.

Για να επιτευχθεί μια κοινή αντίληψη για τη
δυνητική συνεισφορά των συμπράξεων στον τομέα
Ε&Κ σε μια ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη στην
Ευρώπη, αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν μοντέλα
συμπράξεων στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, του
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτομία (ΠΑΚ), του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
(ΕΧΕ) και του πλαισίου πολιτικής για την Ένωση
Καινοτομίας. Στη γενική της αξιολόγηση, η
Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι
συμπράξεις προσφέρουν πολλά και ποικίλα
πλεονεκτήματα και ότι το δυναμικό τους θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο. Οι
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας (ΕΣΚ) μπορούν
να παράσχουν ένα γενικό πλαίσιο για τα διάφορα
μοντέλα συμπράξεων με τη σύνδεση όλων των
σημαντικών φορέων στον κύκλο της Ε&Κ, την
κάλυψη των πτυχών «προσφορά» και «ζήτηση», και
την προαγωγή της πολιτικής δέσμευσης για τις
συμφωνηθείσες ενέργειες. Επίσης, οι συμπράξεις
συνιστούν αποτελεσματική μέθοδο για τη
μεγαλύτερη συμμετοχή μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην έρευνα και την
καινοτομία. Όμως οι συμπράξεις δεν είναι κάτι που
λειτουργεί από μόνο του. Για να εξασφαλιστεί η
μακρόπνοη λειτουργία και επίδραση των
συμπράξεων, πρέπει να δημιουργηθούν γενικές
συνθήκες κατάλληλες για την αντιμετώπιση
προκλήσεων που αφορούν τις διοικητικές δομές, τη
χρηματοδότηση και την υλοποίηση που συνδέονται
με τις συμπράξεις. Οι συμπράξεις πρέπει να είναι
απλές, ευέλικτες, χωρίς αποκλεισμούς και ανοιχτές,
οι διευθύνουσες ομάδες να είναι
αντιπροσωπευτικές και ισόρροπες, οι δε σχέσεις
μεταξύ των υφισταμένων πρωτοβουλιών και μέσων
να έχουν διευκρινιστεί εξαρχής.
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Κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που εδρεύει
σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ή τα
συνδεδεμένα κράτη αποτελεί επιλέξιμο φορέα για
την εν λόγω πρόσκληση. Ειδικότερα, δικαίωμα
συμμετοχής στο 7οΠΠ έχουν οι εξής φορείς:
Η βασική ιδέα που διέπει την πρωτοβουλία των



έδρα της σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή σε

έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων είναι η
βιομηχανία να δοκιμάσει και να εξετάσει την
τεχνολογία σε τοπικό επίπεδο και να δείξει ότι
μπορεί να λειτουργήσουν εφαρμογές της με
χαμηλό κόστος και πολλά πλεονεκτήματα για τους
πολίτες και ολόκληρη την κοινότητα. Επομένως,
τα επιδοτούμενα σχέδια προϋποθέτουν
βιομηχανικές συμπράξεις από τους τομείς των
μεταφορών, της ενέργειας και των υπηρεσιών ΤΠΕ
με τη συμμετοχή 1-2 πόλεων για να αναδειχθούν
αυτά τα πλεονεκτήματα ούτως ώστε να
ακολουθήσουν και άλλες πόλεις. Η κοινοτική
χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί σε περιορισμένο
αριθμό βέλτιστων πρακτικών με μεγάλη απήχηση
και γεωγραφική κάλυψη. Εν προκειμένω, στο
πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα
επιδοτηθούν μέσω συνεργατικών έργων
(Collaborative Projects), που θα καλύπτουν από
μικρές εστιασμένες ερευνητικές δράσεις μέχρι
μεγάλα ολοκληρωμένα έργα τα εξής σχέδια:


Αξιόπιστο, ευφυές και ασφαλή διαδίκτυο
για έξυπνες πόλεις.



Κέντρα δεδομένων σε ένα ενεργειακά
αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό
διαδίκτυο.





Οποιαδήποτε νομική οντότητα που έχει την
συνδεδεμένο με την ΕΕ κράτος.



Οποιαδήποτε διεθνή οργάνωση ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος.



Οποιαδήποτε νομική οντότητα που διαθέτει
την έδρα της σε κάποιο από τα κράτη
διεθνούς εταιρικής συνεργασίας του 7ου ΠΠ.

Εν προκειμένω, στο πλαίσιο συνεργατικών έργων
απαιτείται η δημιουργία μιας σύμπραξης (με την
υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών μεταξύ των
εταίρων) με τη συμμετοχή τουλάχιστον 3
ανεξάρτητων νομικών προσώπων που διαθέτουν
την έδρα τους σε κάποιο από τα επιλέξιμα κράτη
του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός
για τους ανωτέρω τομείς δράσεων ανέρχεται
συνολικά σε 209 εκατ. ευρώ (95 εκατ. ευρώ για
δράσεις ΤΠΕ και 114 εκατ. ευρώ για δράσεις
ενέργειας).
Προθεσμία: 4 Δεκεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Εθνική συντονίστρια: κα Μαρία Κουτροκόη
Τηλ.: 210 7711519
Fax: 210 7714379
Ε-mail: mkoutr@gsrt.gr

Βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

σε έξυπνες πόλεις.

Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ

Ολοκληρωμένη προσωπική κινητικότητα

Υπόψιν κας Γεωργίας Μαζιώτη

για έξυπνες πόλεις.

Τηλ.: 210 7273925

Ανάπτυξη και πιστοποίηση μεθόδων και

Fax: 210 7246824

εργαλείων για ολοκληρωμένο δίκτυο

E-mail: gmazio@ekt.gr

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


Σχεδιασμός κανόνων για σύνδεση
ηλεκτρικών οχημάτων με ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.



Επίδειξη βελτιστοποιημένων ενεργειακών
συστημάτων για υψηλής ενεργειακής
απόδοσης οικισμούς.
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2. Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013
(Πρόγραμμα Comenius)
Το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Διά
Βίου Μάθησης [Programme for ΕU Action in the Field
Of Lifelong Learning (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης
- LLP)] αποσκοπεί στο να συμβάλει μέσω της διά
βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ως προηγμένης κοινωνίας της
γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη,
περισσότερη και καλύτερη εργασία και
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Πιο συγκεκριμένα,
αποσκοπεί στο να προάγει τις ανταλλαγές, τη
συνεργασία και την κινητικότητα μεταξύ των
ευρωπαϊκών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης εντός της Ε.Ε έτσι ώστε να μπορέσουν
να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως
προς την ποιότητα. Ως εκ τούτου επιχειρεί
τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των
συμμετεχουσών χωρών, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο
των στόχων που θέτει η στρατηγική ΕΕ 2020
και προσδίδει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία
άμεσα τους πολίτες που συμμετέχουν στην
κινητικότητα και σε λοιπές δράσεις συνεργασίας.
Ειδικότερα, το Πρόγραµµα Comenius, αποσκοπεί
στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής
εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής

κινητικότητας µαθητών και εκπαιδευτικού
προσωπικού και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης εκπαιδευτικών.
Ειδικότεροι στόχοι του Comenius είναι η ανάπτυξη
της γνώσης και της κατανόησης της διαφορετικότητας των Ευρωπαϊκών Πολιτισμών και γλωσσών και
της αξίας της στους νέους και το εκπαιδευτικό
προσωπικό και η παροχή βοήθειας σε νέους για την
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι
οποίες κρίνονται ως απαραίτητες για την
προσωπική τους εξέλιξη, τη μελλοντική τους
απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή τους στο
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Το Πρόγραμμα Comenius υποστηρίζει τις ακόλουθες
δράσεις:


άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

διάστασής της, ιδίως µέσω της ενθάρρυνσης της
διακρατικής συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών



Σχολικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων
διαφορετικών Ευρωπαϊκών χωρών.

ιδρυµάτων που παρέχουν ή διευκολύνουν την
προσχολική και σχολική εκπαίδευση, µε την

Κινητικότητα φυσικών προσώπων σε μια



Συμπράξεις Comenius Regio μεταξύ τοπικών
και περιφερειακών αρχών με ρόλο στην

επιχορήγηση σχολικών συµπράξεων, πολυµερών

σχολική εκπαίδευση.

σχεδίων, δικτύων και δράσεων διακρατικής


Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση (eTwinning).



Πολυμερή σχέδια (Multilateral projects).



Πολυμερή Δίκτυα (Multilateral Networks).



Συνοδευτικά μέτρα (Accompanying measures).

Προθεσμία: 2 Δεκεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου
(Μακρυγιάννη)
117 42- Αθήνα
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
Φαξ: 210-3221863, 210- 3312759
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3. Πολιτισμός, 2007-2013
Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάδειξη του
πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός
για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή
πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης
συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη
δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:


ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας



έργων παρέχοντας πρόσβαση σε μη εθνικά

των εργαζομένων στον τομέα του

ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα στο ευρύτερο

πολιτισμού·


προϊόντων·


δυνατό κοινό˙

ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και
ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο
πλαίσιο του προγράμματος ανήκουν σε τρεις κύριες
τυπολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα σκέλη του
προγράμματος. Στην τρέχουσα περίοδο, οι

να προαγάγει την κυκλοφορία πολιτιστικών



να προαγάγει το διαπολιτιστικό διάλογο.

Οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
επιδότηση στήριξης για μία διοργάνωση φεστιβάλ
(ετήσια επιδότηση). Μόνο τα φεστιβάλ που έχουν
διοργανωθεί τουλάχιστον 5 φορές πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι επιλέξιμα.
Ο προγραμματισμός του προηγούμενου έτους και ο
προσωρινός προγραμματισμός του έτους για το

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις

οποίο ζητείται η στήριξη πρέπει να περιλαμβάνουν

για το μέτρο 1.3.6 (Στήριξη για ευρωπαϊκά πολι-

έργα από τουλάχιστον 7 χώρες που συμμετέχουν

τιστικά φεστιβάλ). Το παρόν σκέλος αποσκοπεί στη
στήριξη ευρωπαϊκών πολιτιστικών φεστιβάλ με
στόχο:


να ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών
μέσω της κινητικότητας των ευρωπαίων
επαγγελματιών στον πολιτιστικό τομέα˙

στο πρόγραμμα. Η τήρηση αυτού του κριτηρίου θα
ελεγχθεί με βάση τον επίσημο κατάλογο του
προηγούμενου έτους, ο οποίος πρέπει να υποβληθεί
μαζί με το έντυπο αίτησης και τον προσωρινό
προγραμματισμό του έτους για το οποίο ζητείται η
στήριξη. Για να είναι επιλέξιμα, τα σχέδια πρέπει
επίσης να διαρκούν το πολύ 12 μήνες και να
αφορούν τη στήριξη μίας διοργάνωσης
Φεστιβάλ, να αιτούνται επιδότησης ύψους έως και
100.000 ευρώ, να παρουσιάζουν ισοσκελισμένο
προϋπολογισμό (δαπάνες = έσοδα) και να
συμμορφώνονται με το ανώτατο όριο της κοινοτικής
συγχρηματοδότησης που έχει καθοριστεί στο 60%
του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
Προθεσμία: 5 Δεκεμβρίου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού
Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας
Πληροφορίες: κα Ειρήνη Κομνηνού
Τηλ: 2103313848
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις

Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 15/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2004
Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας

Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων
διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη"
Προθεσμία: 13/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=34
Υποδομές λιμένων στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 13/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=923
Περιφερειακές και τοπικές οδοί στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 15/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2003
Προώθηση της βιοποικιλότητας και της
προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων
των περιοχών του Natura 2000) στην Περιφέρεια
Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 24/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1909
Επεξεργασία Υδάτων - Λύματα στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου

6

- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2200
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Μικρών Νησιών
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας
- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2199
Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2185
Βελτίωση και αντικατάσταση δημοτικών
οχημάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2199
Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2179
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Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιμου νερού
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2172
Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας
- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2155
Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική
αναγέννηση στην Περιφέρεια Ηπείρου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας- Ηπείρου"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2107
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ιεράπετρας: «Ανάδειξη Ορεινών
Οικισμών Δήμου Ιεράπετρας ως Περιοχών
Κατοικίας, Αναψυχής και Εναλλακτικού
Τουρισμού»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2037
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μινώα Πεδιάδας:
«Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Προβολή
Πολιτιστικών Στοιχείων Δήμου Μινώα Πεδιάδας»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2038

12/2012

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Δημόσιων
Χώρων, Ποιότητας Ζωής και Ανάπτυξης
Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Αγίου Νικολάου
Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2035
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αποκορώνου: «Οι Δρόμοι του
Νερού»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2036
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αγίου Βασιλείου: Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη των Οικισμών και της ευρύτερης
περιοχής του Όρους Κέδρους»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2041
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων:
«Οικοτουριστικές Διαδρομές στο Δήμο Αρχανών
- Αστερουσίων»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2039
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μαλεβιζίου: «Πολιτιστικές
Διαδρομές Ορεινού Μαλεβιζίου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2040
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Φαιστού: «Από το Φαράγγι των

Υπαίθρου Δήμου Γαύδου: «Ανάπτυξη και

Μύθων στο Φαράγγι των Αγίων»

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων Δήμου Γαύδου»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 31/12/2012

Προθεσμία: 31/12/2012

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2043

x?item=2044

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Χερσονήσου: «Βιώσιμη Ανάδειξη

Υπαίθρου Δήμου Σητείας: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο

του Οικοπολιτισμικού και Φυσικού Αποθέματος

Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Τοπικής

της Ενδοχώρας ή Βιώσιμη Ενδοχώρα»

Κοινότητας Ζάκρου Δήμου Σητείας»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 31/12/2012

Προθεσμία: 31/12/2012

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2045

x?item=2051

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Γόρτυνας: «Αστερίων (Γόρτυς -

Υπαίθρου Δήμου Καντάνου – Σελίνου:

Αστερούσια)»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πολιτιστικού

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Αποθέματος Ορεινής Ζώνης Σελίνου»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 31/12/2012

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 31/12/2012

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=2048

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

x?item=2052

Υπαίθρου Δήμου Χανίων: «Ορεινά Χανιά: Φύση-

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Πολιτισμός»

Υπαίθρου Δήμου Σφακίων: «Σφακιά Περιβάλλον

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

- Πολιτισμός»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 31/12/2012

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 31/12/2012

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=2046

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

x?item=2053

Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

Υπαίθρου Δήμου Κισάμου: «Κίσαμος Περιβάλλον

Νήσων Αιγαίου"

Οριζόντια Δράση»

Προθεσμία: 31/12/2012

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Πληροφορίες:

Νήσων Αιγαίου"

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Προθεσμία: 31/12/2012

x?item=2047

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2054
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Προθεσμία: 31/12/2012

Υπαίθρου του Συνδέσμου «Τα όμορφα χωριά της

Πληροφορίες:

Κρήτης»: «Παράδοση και Πολιτισμός: Εργαλείο

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Αειφόρου Ανάπτυξης»

x?item=2059

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Νήσων Αιγαίου"

Υπαίθρου Δήμου Ανωγείων: «ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Προθεσμία: 31/12/2012

ΟΡ.Α.Μ.@: ΟΡ.ΕΙΝΗ Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ΡΧΕΣ»

Πληροφορίες:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Νήσων Αιγαίου"

x?item=2056

Προθεσμία: 31/12/2012

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Πληροφορίες:

Υπαίθρου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

«Αγροξένιος Ζευς: Ολοκληρωμένο Σχέδιο

x?item=2060

Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου Δήμου

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Οροπεδίου Λασιθίου»

Υπαίθρου Δήμου Αμαρίου: «Ανοικτό Φυσικό και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

Πολιτιστικό Πάρκο Αμαρίου»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 31/12/2012

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 31/12/2012

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=2055

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

x?item=2062

Υπαίθρου Δήμου Πλατανιά «Κοινωνική και

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Πολιτιστική Ανάπτυξη Ενδοχώρας Δήμου

Υπαίθρου Δήμου Ηρακλείου

Πλατανιά»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 31/12/2012

Προθεσμία: 31/12/2012

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2061

x?item=2057

Βελτίωση, κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

υποδομών στην Περιφέρειας Κρήτης

Υπαίθρου Δήμου Βιάννου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Βιάννου»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 31/12/2012

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 31/12/2012

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=1971

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Βελτίωση / Κατασκευή / Αναβάθμιση Λιμενικών

x?item=2058

Υποδομών Έβρου και Καβάλας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας -

Υπαίθρου Δήμου Μυλοποτάμου: «Αποκατάσταση

Θράκης"

και Ανάδειξη Δομημένου Περιβάλλοντος

Προθεσμία: 31/12/2012

Περιοχών Δήμου Μυλοποτάμου»

Πληροφορίες:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1939

Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2047
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Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού στην

Προθεσμία: 31/12/2012

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας -

Πληροφορίες:

Θράκης"

x?item=1259

Προθεσμία: 31/12/2012

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Πληροφορίες:

κλίμακας στην περιοχή Ξεροκάμαρες του Δήμου

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Σητείας

x?item=1897

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και

Νήσων Αιγαίου"

Αγροτική Αναγέννηση στην Περιφέρεια Νοτίου

Προθεσμία: 31/12/2012

Αιγαίου

Πληροφορίες:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Νήσων Αιγαίου"

x?item=1258

Προθεσμία: 31/12/2012

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Πληροφορίες:

κλίμακας στον Δήμο Χανίων Κρήτης

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

x?item=1860

Νήσων Αιγαίου"

Αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Κεντρικής

Προθεσμία: 31/12/2012

Μακεδονίας εκτός του νομού Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας -

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Θράκης"

x?item=1256

Προθεσμία: 31/12/2012

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Πληροφορίες:

κλίμακας στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού Κρήτης

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

x?item=1356

Νήσων Αιγαίου"

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Προθεσμία: 31/12/2012

κλίμακας στην περιοχή Σταυρού του Δήμου Αγ.

Πληροφορίες:

Νικολάου Κρήτης

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

x?item=1260

Νήσων Αιγαίου"

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Προθεσμία: 31/12/2012

κλίμακας στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Πληροφορίες:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Νήσων Αιγαίου"

x?item=1257

Προθεσμία: 31/12/2012

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Πληροφορίες:

κλίμακας στον Δήμο Γαζίου Κρήτης

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ "Κρήτης και

x?item=1254

Νήσων Αιγαίου"

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Προθεσμία: 31/12/2012
Πληροφορίες:

κλίμακας στον Δήμο Ρεθύμνου Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Θράκης"

x?item=1261

Προθεσμία: 31/12/2012

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Πληροφορίες:

κλίμακας για το αστικό κέντρο του Δήμου

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ιεράπετρας Κρήτης

x?item=1255

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"

10

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

-

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 30

12/2012

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Δέλτα:
Ενίσχυση της Ανάπτυξης
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αειφόρου
Στρατηγικής 2020 « E-GUESS»
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για
τους Πολίτες, 2007-2013)
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Δέλτα
στο Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 20072013» με το έργο που φέρει το διακριτικό τίτλο
«Ενίσχυση της Ανάπτυξης στο πλαίσιο της
Αειφόρου Στρατηγικής 2020 « E-GUESS »,
διοργανώθηκε πρόσφατα στη Σίνδο η τέταρτη
συνάντηση των εταίρων. Επικεφαλής του
προγράμματος είναι ο Ιταλικός φορέας «UNIONI
DEI COMMUNI TALASSA» και συμμετέχουν επίσης
εκτός του Δήμου Δέλτα και οι παρακάτω δήμοι:
Sadovo (Βουλγαρία), Zakopane (Πολωνία),
Tintareni (Ρουμανία), Sveti Nikole (ΠΓΔΜ), Pajaes de
Adaja (Ισπανία), Mersrags & Municipality of
Carnicava (Λετονία), Postira (Κροατία) και η
Κοινότητα Αγρός (Κύπρος). Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης έγιναν από τους εταίρους
παρουσιάσεις και συζητήθηκαν θέματα και καλές

πρακτικές που αφορούσαν την απασχόληση
και την ανεργία των νέων, καθώς και
δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του
Ευρωπαϊκού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος,
δράσεων σχετικών με το περιβάλλον. Κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους, οι 50 περίπου
αντιπροσώποι των εταίρων (δήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι, υπηρεσιακοί
παράγοντες, εκπρόσωποι της νέας γενιάς)
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την
πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία, να
ξεναγηθούν στα αξιοθέατα της ευρύτερης
περιοχής και να γνωρίσουν τα πολιτιστικά,
γαστρονομικά και περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά του τόπου.
Το πρόγραμμα Ε-GUESS περιλαμβάνει στο
σύνολό του τις παρακάτω δράσεις:


Ευρωπαίοι Πολίτες.



Τουρισμός σε παράκτιες πόλεις.



Ενεργός Εθελοντισμός.



Προστασία τοπικής βιοποικιλότητας.



Κλιματική αλλαγή.

Μετά τη λήξη του προγράμματος, το 2013, θα
ακολουθήσουν η αδελφοποίηση των πόλεων
που συμμετέχουν στην εν λόγω σύμπραξη και η
δημιουργία δικτύου συνεργασιών.
Πληροφορίες:
Δήμος Δέλτα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ. & Φαξ: 2310/796570
Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13
ΤΚ 57 400 Σίνδος
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2. Δήμος Ζακύνθου:
«Varied Artistic Roots, a Common
Cultural Heritage»
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δια Βίου
Μάθηση, 2007-2013’-COMENIUS)
Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η συνάντηση των
εκπροσώπων των εταιρικών σχολείων του
Προγράμματος Comenius, μεταξύ των οποίων
ήταν και το νηπιαγωγείο Ρομιρίου του Δήμου
Ζακύνθου. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της υλοποίησης
αυτής, στο νησί βρέθηκαν εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από Γαλλία, Αγγλία,
Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Ουγγαρία,
Τουρκία και Ελλάδα, με την υποστήριξη και τη
βοήθεια του Δήμου Ζακύνθου, της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Ζακύνθου, της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ζακύνθου, του ΤΕΕ Ζακύνθου, του

Χορευτικού Τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Λαγοπόδου, του Συλλόγου Δασκάλων και
Νηπιαγωγών Ζακύνθου και του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρίζας
και των Νηπιαγωγείων Κοντέικων, Μαχαιράδου
και Ρομιρίου.Το έργο με τίτλο “Varied Artistic
Roots, a Common Cultural Heritage”,
χρηματοδοτείται μερικώς από το ΙΚΥ (Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών) στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Δια Βίου Μάθηση,
2007-2013’ και αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας
ευρωπαϊκής ταυτότητας μεταξύ των μαθητών και
των εκπαιδευτικών κοινοτήτων, μέσω της
ανακάλυψης των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών
καταβολών των λαών τους. Πρόκειται ουσιαστικά
για την κατανόηση του καλλιτεχνικού πνεύματος
που ενώνει την Ευρώπη για περισσότερο από
τρεις χιλιάδες χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο της
έρευνας και των ανταλλαγών μεταξύ των
σχολείων δόθηκε η ευκαιρία για τη δημιουργία
μιας σύμπραξης μεταξύ καλλιτεχνικών και
πολιτιστικών ιδρυμάτων που φιλοξενούν οι
πόλεις-εταίροι κάθε χώρας (π.χ. μουσείων,
βιβλιοθηκών).
Πληροφορίες:
Δήμος Ζακύνθου
Πλατεία Σολωμού 1
T.K.29100 Ζάκυνθος
Ε-mail: info@zakynthos.gov.gr
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας
URBACT
(Κοπεγχάγη, 3-4 Δεκεμβρίου 2012)
Οι βέλτιστες πρακτικές και τα αποτελέσματα των
έργων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του ευρωαθλητισμού στη δημιουργία των πόλεων είναι οι
βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου που
διοργανώνει η δημοτική αρχή του Κάνσας.
Πληροφορίες:
http://www.cityage.org/thenewamericancity/about

Παγκόσμιο Φόρουμ Περιφερειών
(Ντακάρ, 4 Δεκεμβρίου 2012)
Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πόλεων και
Τοπικών Αρχών (UCLG) και των Ηνεμώνων
Περιφερειών (FOGAR) διοργανώνεται,
παράλληλα με την 6η Σύνοδο των Αφρικανικών
παϊκού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας

Πόλεων, το παγκόσμιο φόρουμ των

URBACT αποτελούν το βασικό αντικείμενο του
ετήσιου συνεδρίου του εν λόγω προγράμματος. Το
δημογραφικό ζήτημα, η απασχόληση και οι
δεξιότητες, η ενεργός ένταξη μέσω της κοινωνικής
καινοτομίας, η χωρική πόλωση, η κινητικότητα και η
προσβασιμότητα, τα κτίρια και η ενεργειακή
αποδοτικότητα είναι μερικά από τα προς συζήτηση
θέματα του συνεδρίου.
Πληροφορίες:
http://urbact.eu/en/news-and-events/viewone/urbact-events/?entryId=4895

Η νέα Αμερικανική Πόλη

περιφερειών. Εν προκειμένω, στο πλαίσιο του

(Κάνσας, 3-4 Δεκεμβρίου 2012)

φόρουμ θα συζητηθούν οι προοπτικές για μια

Οι πόλεις-καταλύτες για την εθνική οικονομία ενός
κράτους, η επιστροφή των μητροπολιτικών
κέντρων, η δημιουργία πόλεων από το επίπεδο της
γειτονιάς, οι δικτυωμένες πόλεις και ο ρόλος του

παγκόσμια αναπτυξιακή σύμπραξη των
περιφερειακών αρχών.
Πληροφορίες:
http://www.uclg.org/en/events/dakar-2012world-council
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Παγκόσμια Πράσινη Πόλη 2012

Στρατηγική ΕΕ2020-Νεολαία σε Κίνηση

(Chiang Mai-Ταϊλάνδη,

(Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2012)

10-20 Δεκεμβρίου 2012)
Η πόλη Chiang Mai αποτελεί, όχι μόνον για την

Η Επιτροπή των Περιφερειών ξεκινά μια σειρά
συνεδρίων – επτά στο σύνολο – για καθεμιά από

Ταϊλάνδη, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο πρότυπο
μιας πράσινης πόλης στην οποία γίνεται χρήση

τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής
στρατηγικής ΕΕ2020. Η πρωτοβουλία ‘Νεολαία
σε Κίνηση’ αποτελεί τη θεματική του πρώτου
της πράσινης τεχνολογίας με ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας για την αειφορία. Στο πλαίσιο της Green
EXPO2012, που θα φιλοξενηθεί από την εν λόγω
πόλη, θα παρουσιαστούν φιλικά προς το
περιβάλλον οικολογικά προϊόντα, καινοτομίες για
έξυπνες κοινότητες, η αγορά των ηλεκτροκίνητων

συνεδρίου.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/el/news/events/Pages/europ
e-2020-conference-youth-on-the-move.aspx

Σχεδιασμός Πόλεων και Παγκόσμιος
Ανταγωνισμός

οχημάτων κ.α.

(Ντουμπάι, 18-19 Δεκεμβρίου 2012)
Πληροφορίες:
http://www.adicet.cmru.ac.th/greenexpo2012/infor

Η ανάδειξη αποτελεσματικών στρατηγικών για

mation.php?modules=about

την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των

Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Ασφάλεια στα
Αστικά Κέντρα
(Παρίσι, 12-14 Δεκεμβρίου 2012)

διαφόρων κοινωνικών τομέων και ομάδων
συμφερόντων για την αντιμετώπιση των
αναπτυξιακών προβλημάτων των σύγχρονων

Η ανταλλαγή πρακτικών, εμπειριών και γνώσεων
για την πρόληψη παραβατικών δραστηριοτήτων
στα αστικά κέντρα αποτελεί το επίκεντρο
διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιείται στη

Γαλλία από τον οργανισμό EFUS σε συνεργασία με
τις τοπικές αρχές των πόλεων Aubervilliers και
Saint-Denis.
Πληροφορίες:
http://efus.eu/en/2012-conference/
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πόλεων αποτελεί το βασικό αντικείμενο του 2ου
συνεδρίου για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και
το σχεδιασμό των πόλεων.
Πληροφορίες:
http://www.datamatixgroup.com/conference/mun
_profile.aspx
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013:
Eυαισθητοποίηση των πολιτών για τα
δικαιώματά τους
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ψήφισε στις 23
Οκτωβρίου τ.ε. να οριστεί το 2013 Ευρωπαϊκό
Έτος Πολιτών. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2013 θα
λάβουν χώρα εκδηλώσεις προκειμένου να

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών έχει αυτό ακριβώς

ενημερωθεί το κοινό, και ειδικότερα οι νέοι, για

ως στόχο: να ενημερώσει και να

τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, ιδίως

ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, και κυρίως

εκείνων που αποφασίζουν να σπουδάσουν, να

τους νέους, για το πώς μπορούν να

εργαστούν, να ανοίξουν μία επιχείρηση ή να

επωφεληθούν από τα δικαιώματα αυτά. Η

πάρουν τη σύνταξή τους σε άλλο κράτος μέλος.

ψηφοφορία στο ΕΚ αποτελεί την επίσημη

Το 2013 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την

έγκριση της άτυπης συμφωνίας που έχει ήδη

εισαγωγή της έννοιας της ευρωπαϊκής

επιτευχθεί μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου.

ιθαγένειας, βάσει της οποίας κάθε πολίτης της

Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις που θα

ΕΕ απολαμβάνει μία σειρά δικαιωμάτων,

διοργανωθούν για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να

θα επικεντρωθούν στην παροχή πληροφόρησης

κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στην

και ενημέρωσης για τα δικαιώματα που

επικράτεια των κρατών μελών, το δικαίωμα του

συνδέονται με τη μετακίνηση και τη διαμονή σε

εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η αναγνώριση

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις δημοτικές και

των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών

κοινοτικές εκλογές του κράτους μέλους της

προσόντων, τα δικαιώματα των επιβατών και

διαμονής του, το δικαίωμα να υποβάλλει

των καταναλωτών, η πρόσβαση στη

αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι

διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και

πολίτες της ΕΕ συχνά αγνοούν τα δικαιώματα

κοινωνική ασφάλιση, καθώς και στα διάφορα

αυτά.

προγράμματα, όπως το Erasmus, το οποίο δίνει
τη δυνατότητα στους νέους να σπουδάσουν στο
εξωτερικό.
Οι εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του 2013 θα
περιλαμβάνουν ακροάσεις, συνέδρια και
εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Θα
δημιουργηθούν ακόμη πλατφόρμες και
μηχανισμοί που θα επιτρέπουν στις αρχές σε
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, καθώς και σε άλλες οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών να ανταλλάσουν
πληροφορίες, εμπειρίες και ορθές πρακτικές.
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p
ubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-20120271+0+DOC+XML+V0//EL
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6-27

Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον
Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα

Η νέα στρατηγική της ΕΕ αποσκοπεί στην αύξηση
του ανταγωνισμού και του δυναμικού εξαγωγής
αυτών των τομέων, καθώς και στη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα

μεγιστοποίηση των συναφών οφελών για

στρατηγική για την αποδέσμευση του πλήρους

άλλους τομείς, όπως η καινοτομία, οι ΤΠΕ και η

δυναμικού των πολιτιστικών και δημιουργικών

αστική ανάπλαση. Η Επιτροπή ζητά μια σειρά

τομέων στην ΕΕ για την προώθηση της

μέτρων για την προώθηση των σωστών

απασχόλησης και της ανάπτυξης. Αυτοί οι
τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν εταιρείες και
άλλες οργανώσεις με δράση στην αρχιτεκτονική,
στα καλλιτεχνήματα, στην πολιτιστική
κληρονομιά, το σχέδιο, τα φεστιβάλ, τον
κινηματογράφο και την τηλεόραση, τη μουσική,
τις τέχνες του θεάματος και τις εικαστικές
τέχνες, τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες,

συνθηκών που θα συνέβαλαν στην άνθηση των
πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων.
Εστιάζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την προώθηση
νέων επιχειρησιακών προτύπων, την ανάπτυξη
ακροατηρίου, την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές και βελτιωμένους συνδέσμους με άλλους
τομείς.
Οι δημιουργικοί και πολιτιστικοί τομείς της
Ευρώπης δεν είναι μόνο σημαντικοί για την
πολιτιστική πολυμορφία· επίσης συμβάλλουν
σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες.
Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
στρατηγικές επενδύσεις στους τομείς αυτούς
απέδωσαν συχνά θεαματικά αποτελέσματα,
όπως αποδεικνύεται από πολλές ευρωπαϊκές
πολιτιστικές πρωτεύουσες.
Η στρατηγική, που περιγράφεται στην
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο
«Προώθηση των πολιτιστικών και δημιουργικών
τομέων για την ανάπτυξη και την απασχόληση
στην ΕΕ», προβλέπει μια σειρά πολιτικών
πρωτοβουλιών και την προώθηση ενός
σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου.

τις εκδόσεις και το ραδιόφωνο, αποδίδουν ήδη
έως το 4,5% του ΑΕΠ και έως 8,5 εκατομμύρια
θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά
οι δημιουργικοί και πολιτιστικοί τομείς
αντιμετωπίζουν επίσης μεγάλες προκλήσεις που
οφείλονται στην ψηφιακή εποχή και στην
παγκοσμιοποίηση, καθώς και στον μεγάλο
κατακερματισμό των αγορών σε όλα τα
πολιτιστικά και γλωσσικά επίπεδα. Η πρόσβαση
στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να είναι πολύ
δύσκολη.
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Η Πάφος
Πολιτιστική Πρωτεύουσα
για το 2017
Η κυπριακή πόλη Πάφος προτάθηκε τον
περασμένο Σεπτέμβριο από ανεξάρτητη κριτική
επιτροπή, για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2017. Η άλλη
Η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει ισχυρές
εταιρικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών

υποψήφια πόλη από την πλευρά της Κύπρου
ήταν η Λευκωσία. Στις 24 Aυγούστου τ.ε. η

πολιτικών, ιδίως για τον πολιτισμό, την
εκπαίδευση, τη βιομηχανία, τις οικονομικές
υποθέσεις, τον τουρισμό, την αστική και
περιφερειακή ανάπτυξη καθώς και τη
χωροταξία. Επίσης σχεδιάζει να κινητοποιήσει
τη χρηματοδότηση της ΕΕ για να αυξηθεί η
υποστήριξη των τομέων, κυρίως μέσω του
προτεινόμενου προγράμματος «Δημιουργική
Ευρώπη» με κονδύλια 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ
για την περίοδο 2014-2020 και μέσω των

ανεξάρτητη επιτροπή πρότεινε την πόλη Aarhus

κονδυλίων για την πολιτική συνοχής.

(Δανία) ως δεύτερη Ευρωπαϊκή Πολιτιστική
Πρωτεύουσα το 2017 (IP/12/913). Ο επίσημος
ορισμός και των δύο πόλεων θα γίνει από το
Συμβούλιο των Υπουργών το Μάιο του 2013.
Ο κατάλογος των χωρών εκ των οποίων μία
πόλη θα οριστεί Ευρωπαϊκή Πολιτιστική
Πρωτεύουσα έως το 2019 έχει θεσπιστεί με την
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου Υπουργών το 2006. Η Επιτροπή

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση

πρόσφατα πρότεινε χώρες για τη φιλοξενία της

Ανταγωνισμού του 2010 και άλλες πηγές, οι

Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας μετά το

πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς αποδίδουν

2019 (IP/12/815). Ο υποψήφιες χώρες

μεταξύ του 3,3% και 4,5% του ΑΕΠ και

αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που

απασχολούν μεταξύ 7 και 8,5 εκατομμυρίων

καθόρισαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

ανθρώπων. Στοιχεία που συλλέχθηκαν σε

Συμβούλιο Υπουργών. Στα κριτήρια αυτά

ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό

αναφέρεται ότι οι πόλεις θα πρέπει να

επίπεδο επιβεβαιώνουν την οικονομική σημασία

ετοιμάσουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με

των τομέων, που έδειξαν σχετική ανθεκτικότητα

έντονη ευρωπαϊκή διάσταση και να ενισχύσουν

στη σημερινή οικονομική ύφεση.

τη συμμετοχή των πολιτών που ζουν στην πόλη,
στα περίχωρά της και στο εξωτερικό. Το

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/culture/our-policydevelopment/documents/communicationsept2012.pdf

πρόγραμμα πρέπει επίσης να έχει μακροχρόνιο
αντίκτυπο και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης.
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Η Διακυβέρνηση των Μακροπεριφερειών
στην Ευρώπη
Κατά τη διάρκεια της 23ης Συνόδου του
Κογκρέσου Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών
του Συμβουλίου της Ευρώπης (16-18 Οκτωβρίου
τ.ε.) παρουσιάστηκε έκθεση αναφορικά με τα
οφέλη που δυνητικά μπορεί να αποφέρει σε
δημόσιες αρχές και πολίτες η μακροπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με την αυστριακή εισηγήτρια της
έκθεσης κα Erwin Mohr, μια μακροπεριφερειακή
συνεργασία περιλαμβάνει απαραιτήτως τα εξής

12/2012

Περιβαλλοντικά θέματα, δημόσιες μεταφορές,
εκπαίδευση, επιστήμη και κοινή αγορά εργασίας
αποτελούν συγκεκριμένα πεδία πολιτικής στα
οποία μπορεί να αναπτυχθούν συνεργασίες
αυτής της μορφής.
Πληροφορίες:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CPR(23)2&La
nguage=lanEnglish&Ver=original&Site=Congress&B
ackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CAC
C9A&BackColorLogged=EFEA9C

Η Εθνοτική Επιχειρηματικότητα στις
Ευρωπαϊκές Πόλεις

στοιχεία: γεωγραφική συνάφεια, κοινή, ενιαία
προσέγγιση και πολυθεματικότητα. Ως γνωστόν,

Σε έκθεση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικών

μέχρι σήμερα οι υφιστάμενες

και Εθνοτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου

μακροπεριφερειακές δομές περιλαμβάνουν τις

του Άμστερνταμ επισημαίνεται η σημαντική

Ευρωπεριφέρειες του Συμβουλίου της Ευρώπης
(Αδριατική Ευρωπεριφέρεια, Ευρωπεριφέρεια
της Μαύρης Θάλασσας) και τις
Μακροπεριφέρειες της ΕΕ (Στρατηγική της ΕΕ για
την Περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας,
Στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια του
Δούναβη), ενώ σε επίπεδο σχεδιασμού
βρίσκονται οι Μακροπεριφέρειες της
Αδριατικής-Ιονίου, των Άλπεων, του Ατλαντικού
Τόξου, της Βόρειας Θάλασσας-Αγγλικό Κανάλι
και της Μεσογείου.
Αυτό που ιδιαιτέρως επισημαίνεται στο κείμενο
της έκθεσης είναι ότι η ανάπτυξη μιας
επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ εδαφικών αρχών
σε μακροπεριφερειακό πλαίσιο εξαρτάται από
τον ρεαλιστικό προσδιορισμό των στόχων της.
οικονομική συνεισφορά επιχειρηματιών από
διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες σε 28
ευρωπαϊκές πόλεις. Η έκθεση εξετάζει
συγκεκριμένα τους τρόπους που εφαρμόζουν
δημοτικές αρχές για να προσελκύσουν αυτούς
τους επιχειρηματίες και να δημιουργήσουν ένα
κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον,
συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική συνοχή των
τοπικών κοινωνιών.
Πληροφορίες:
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/3
8/en/2/EF1138EN.pdf
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Διεθνή Θέματα
Βέλτιστες Πρακτικές Πόλεων για την
Ένταξη Μεταναστών
Ανεξαρτήτως του θεσμικού πλαισίου που
διέπει τις αρμοδιότητες των πόλεων στο
ζήτημα της μετανάστευσης, οι τοπικές αρχές
σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εκείνες που
κρίνουν με τη δράση τους την επιτυχία

12/2012

Μοντέλο Συμμετοχικής Ανάπτυξης
στην Τυνησία
Το 2003 επτά δήμαρχοι της μητροπολιτικής
περιοχής Greater Sfax κατάρτισαν μια αναπτυξιακή
στρατηγική βάσει ευρείας διαβούλευσης με τους
ενδιαφερόμενους φορείς με τους οποίους έθεσαν
συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες. Ο
ιδιωτικός τομέας, τα πανεπιστήμια, εκπρόσωποι
οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και αστικοί
σχεδιαστές συμμετείχαν στη διαμόρφωση μιας
μακροπρόθεσμης οικονομικής αναπτυξιακής
στρατηγικής. Πρόκειται για ένα μοντέλο

συμμετοχικής ανάπτυξης πρωτόγνωρο για την
περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και της Βορείου
Αφρικής, δεδομένων των ιδιαίτερων πολιτικών
συνθηκών που επικρατούν στα εν λόγω κράτη. Η
σύνταξη μελετών ανατέθηκε στο δίκτυο City Alliance,
την παγκόσμια σύμπραξη για την καταπολέμηση
της αστικής φτώχειας και την προώθηση του ρόλου
των πόλεων στην αειφόρο ανάπτυξη. Η ανάδειξη
των υποβαθμισμένων περιοχών και της ανεργίας
οποιασδήποτε εθνικής μεταναστευτικής

των γυναικών οδήγησε τις τοπικές αρχές να

πολιτικής αφού είναι άμεσα υπόλογες στους

σχεδιάσουν τις παρεμβάσεις τους πιο στρατηγικά.

κατοίκους τους είτε ως πάροχοι υπηρεσιών,

To σχέδιο δράσης των ΟΤΑ περιλήφθηκε στο

είτε ως εργοδότες, είτε ως καταλύτες της

ενδεκαετές εθνικό σχέδιο της χώρας, αποφέροντας

τοπικής οικονομίας. Αυτά μεταξύ άλλων

πρόσφατα 5 εκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις

υπογραμμίζονται σε έκθεση του καναδικού

σε υποδομές στις χαμηλού εισοδήματος περιοχές

ιδρύματος Maytree που εξετάζει την εμπειρία

της εν λόγω μητροπολιτικής περιφέρειας. Θα

40 τοπικών αρχών από τον Καναδά, τις ΗΠΑ,

πρέπει να επισημανθεί, τέλος, ότι εκτός από τις

την Ευρώπη και την Αυστραλία.

εγχώριες συνεργασίες, το έργο υποστηρίχθηκε από
την Παγκόσμια Τράπεζα, τη δημοτική αρχή της
Βαρκελώνης και το δίκτυο των παράκτιων πόλεων

Πληροφορίες:
http://citiesofmigration.ca/wp-

της Μεσογείου (MedCities).

content/uploads/2012/03/Municipal_Report_Mai
n_Report2.pdf

Πληροφορίες:
http://www.citiesalliance.org/node/2968
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Διαβουλεύσεις

12/2012

Καθαρές Μεταφορές,
Αστικές Μεταφορές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί τη διερεύνηση
με τους ενδιαφερόμενους φορείς μιας υψηλής
ποιότητας και αειφόρας πολιτικής για τις
μεταφορές και την κινητικότητα για όλους τους
χρήστες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.
Η Στρατηγική ΕΕ2020 ανέδειξε τη σημασία ενός
αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος
μεταφορών για τη μελλοντική ανάπτυξη της ΕΕ.
Οι υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας
οφείλουν να υποστηρίζουν μια λειτουργούσα
εσωτερική αγορά και να ελαχιστοποιούν τις
οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις στην ελεύθερη
κινητικότητα αγαθών και ανθρώπων. Το
υφιστάμενο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών
χαρακτηρίζεται από αλληλοεπικαλυπτόμενες
αρμοδιότητες κοινοτικών, εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών φορέων για τη
λειτουργία και τη συντήρησή του. Ήδη από το
2006 με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Λευκής

Προτεινόμενα κριτήρια της ΕΕ για τις
οικολογικές δημόσιες συμβάσεις που
αφορούν έργα υποδομής στον τομέα των
λυμάτων

Βίβλου για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών
(2001) επισημάνθηκε η ανάγκη καταβολής
προσπαθειών για την ικανοποίηση των στόχων
στις αστικές μεταφορές. Το 2007, η Επιτροπή,
παρουσιάζοντας την Πράσινη Βίβλο για μια νέα
κουλτούρα για την αστική κινητικότητα, ξεκίνησε

Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
προχωρήσει στην υιοθέτηση των οικολογικών
δημόσιων συμβάσεων ανέπτυξε κριτήρια για να
συνδράμει στο έργο των συμβαλλόμενων φορέων
στα κράτη-μέλη της. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς
καλούνται να εξετάσουν το προσχέδιο της
τεχνικής έκθεσης και τα προτεινόμενα κριτήρια
ώστε να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους,
ειδικότερα, για τα έργα υποδομής στον τομέα
των λυμάτων.

διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς. Έτσι, το 2009 η Επιτροπή δημοσίευσε το
Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα με
20 πανευρωπαϊκές δράσεις που έπρεπε να
υλοποιηθούν μέχρι το 2012. Ακολούθως, αρκετές
πρωτοβουλίες ανακοινώθηκαν το 2011 στη
Λευκή Βίβλο για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο
Μεταφορών. Η ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης
συμπίπτει με την πρόθεση της Επιτροπής να
υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες που προτείνονται
στη Λευκή Βίβλο για τα Σχέδια Αειφόρου Αστικής
Κινητικότητας που συνιστούν και το αντικείμενο

Προθεσμία: 14 Δεκεμβρίου 2012

της παρούσας διαβούλευσης.

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 17 Δεκεμβρίου 2012

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/g
pp/index_en.cfm

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cons
ultations/2012-12-10-urban-dimension_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

How to Build a Successful European Partnership for

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 10-12 Δεκεμβρίου 2012

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Better Use of EU Funds?
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4978

Leadership in the Context of Total Quality
Management
Ημερομηνία: 11-12 Δεκεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4893

Time for Public Value: How to Better Manage a Public
Administration's Core Function
Ημερομηνία: 13-14 Δεκεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4889

How to work with the EU Institutions: A Winning
Strategy. A Practical Guide to Effective Influence
Ημερομηνία: 3-5 Δεκεμβρίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4841

From Project Proposal to Final Report: Formal Writing
in English for Public Officials
Ημερομηνία: 17-18 Δεκεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5102

Public Sector Budgeting - What to Do and How to
Do It
Ημερομηνία: 4-5 Δεκεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4885

Financial Management and Audit of EU Structural
Funds
Ημερομηνία: 4-5 Δεκεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4992

Data Protection Policy and Compliance for the
Public Sector
Ημερομηνία: 10-11 Δεκεμβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4956
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Σεμινάρια Κατάρτισης
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Πόλη: 26-30 Νοεμβρίου 2012
(Αθήνα)

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Προγράμματα Επιμόρφωσης
Β΄ Εξαμήνου 2012)

12/2012

3-7 Δεκεμβρίου 2012
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/1
0359_2_12.pdf
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Πόλη: 19-23 Νοεμβρίου 2012
(Αθήνα)
10-14 Δεκεμβρίου 2012
(Θεσσαλονίκη)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/1
0359_2_12.pdf
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Πόλη: 5-11 Νοεμβρίου 2012
(Αθήνα)
10-13 Δεκεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και
συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης
Ημερομηνίες/Πόλη: 10-12 Δεκεμβρίου 2012
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/
10585_2_12.pdf
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ημερομηνίες/Πόλη: 12-14 Νοεμβρίου 2012
(Θεσσαλονίκη)
28-30 Νοεμβρίου 2012
(Αθήνα)
10-12 Δεκεμβρίου 2012
(Ηράκλειο)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/
10523_2_12.pdf
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Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-0906-11-30-13/2012-06-19-12-34-57
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Αυτοδιοίκησης

Χώρου

12/2012

Για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αστικού

The GLOBAL URBAN COMPETITIVENESS
REPORT 2011

Σελ.568
Αθ. Αραβαντινός
Εκδ. Συμμετρία
Η πόλη «κατατρώγει» την ύπαιθρο. Η ύπαιθρος, ο
φυσικός χώρος στην επιφάνεια του πλανήτη
Σελ.416
Pengfei Ni
Εκδ. Edward Elgar Publishing Ltd
Η παρούσα έκθεση είναι μια εμπειρική μελέτη της
ανταγωνιστικότητας 500 πόλεων σε παγκόσμιο
επίπεδο, αποτέλεσμα της εργασίας 100
ερευνητών της Κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών
Επιστημών, συνιστώντας ένα μικρό θησαυρό
γνώσης για τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάθε
πόλης ξεχωριστά και σε σχέση μεταξύ τους.
Παρατίθενται αναλυτικά πολιτικές και
πρωτοβουλίες που υιοθετούνται από τις πλέον
ανταγωνιστικές πόλεις ως κέντρα οικονομίας,
τεχνολογίας, πολιτικής, κατασκευών και
λογισμικού.

συρρικνώνεται, ρυπαίνεται, κατακτάται από τις
επεκτατικές αστικές δραστηριότητες. Όμως η
πόλη σχεδιάζεται. Το ίδιο και τα επιμέρους
στοιχεία της: οι κατοικίες, τα συγκροτήματα για
τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, οι
δρόμοι, τα τεχνικά έργα. Πόσο ο σχεδιασμός τους
ευθυγραμμίζεται προς το ύψος της κοινής
ωφέλειας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής,
της βιωσιμότητας ή αειφορίας; Σε ποιο βαθμό έχει
αναπροσαρμοστεί λ.χ. ο ήδη υφιστάμενος αστικός
χώρος αλλά και αυτό που κάθε μέρα παράγεται
προς τις νέες αυτές ανάγκες; Τι προβλέπουν γι’
αυτό οι θεσμοί, όπως η πολεοδομική νομοθεσία, ο
ΓΟΚ, οι κανονισμοί για τις αστικές χρήσεις, οι
προδιαγραφές των έργων υποδομής; Αυτές και
άλλες παράμετροι του πολεοδομικού σχεδιασμού
εξετάζονται στο εν λόγω βιβλίο.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩ Ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744975
Ε-mail: international@ypes.gr
a.karvounis@ypes.gr

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σε αυτό το τεύχος

και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

4

1. Eυρωπαϊκό Βραβείο για τη Νεολαία

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

5

‘Καρλομάγνος 2013’

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

7

Ευρωπαϊκά Θέματα

9

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεότητας Καρλομάγνος, το
οποίο διοργανώνεται για έκτη χρονιά από κοινού από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς

Διεθνή Θέματα

26

Διαβουλεύσεις

27

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

28

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

29

Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν, χορηγείται σε
προγράμματα ή έργα που πραγματοποιούνται από
άτομα μεταξύ 16 και 30 ετών. Τα βραβευμένα
προγράμματα ή έργα θα πρέπει να χρησιμεύουν ως
πρότυπα για τους νέους που ζουν στην Ευρώπη και
προσφέρουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που
ζουν μαζί ως μία κοινότητα. Δραστηριότητες που
έχουν σχέση με ανταλλαγές νέων, καλλιτεχνικά ή
διαδικτυακά έργα με ευρωπαϊκή διάσταση είναι

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος



Επιδότηση διεθνών δράσεων
νεολαίας και δια βίου μάθησης



Νέος Δημοσιονομικός Κανονισμός:
Απλούστερη πρόσβαση των ΟΤΑ
σε κοινοτικά κονδύλια



ΦΑΚΕΛΟΣ: Η Τοπική και η
Περιφερειακή διάσταση της
Πολιτικής Συνοχής, 2014-2020



Νέος Οδηγός για τις κοινοτικές
χρηματοδοτήσεις



Διαρθρωτικά Ταμεία και
Πολιτισμός



Δωρεάν επιμόρφωση των
εκπροσώπων ΟΤΑ στην ενέργεια



Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για
την Εκπαίδευση



Σεμινάρια κατάρτισης για τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και το ΕΣΠΑ

μεταξύ των προγραμμάτων που επιλέγονται.
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2. Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013
Το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Διά
Βίου Μάθησης [Programme for ΕU Action in the Field
Of Lifelong Learning (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης LLP)] αποσκοπεί στο να συμβάλει μέσω της διά βίου
Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Βραβείο
«Καρλομάγνος» για τη Νεολαία απονέμεται σε
σχέδια που


προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή
καλλιεργούν ένα κοινό πνεύμα ευρωπαϊκής
ταυτότητας και ολοκλήρωσης,



εξυπηρετούν ως πρότυπο για νέους που
ζουν στην Ευρώπη και δίνουν πρακτικό
παράδειγμα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως
μια κοινότητα.

αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερη και
συνοχή. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στο να
προάγει τις ανταλλαγές, τη συνεργασία και την
κινητικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της Ε.Ε έτσι
ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν παγκόσμιο
σημείο αναφοράς ως προς την ποιότητα. Ως εκ
τούτου επιχειρεί τον εκσυγχρονισμό και την
προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης των συμμετεχουσών χωρών, ιδιαιτέρως

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πολίτες ή
κάτοικοι ενός από τα 27 κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες μπορούν
να υποβάλουν αίτηση είτε μεμονωμένα είτε
ομαδικά• για ομαδικά ή πολυεθνικά σχέδια, η
υποβολή μπορεί να γίνει μόνο σε ένα κράτος.
Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις σε όλες της επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το συνολικό χρηματικό έπαθλο φθάνει τα 10.000
ευρώ. Στα τρία έργα ή προγράμματα που θα
βραβευθούν θα απονεμηθεί το χρηματικό έπαθλο
των €5.000, €3.000, και €2.000, αντίστοιχα. Οι
νικητές θα προσκληθούν επίσης να επισκεφθούν
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το φθινόπωρο. Οι
εκπρόσωποι των εθνικών έργων ή προγραμμάτων
που θα βραβευθούν, θα προσκληθούν όχι μόνο
στην τελετή απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου
το Μάιο του 2013, αλλά δύο ημέρες αργότερα θα
παραστούν επίσης στην τελετή απονομής του
Βραβείου Καρλομάγνου στο Άαχεν της Γερμανίας,
σε ένα τετραήμερο ταξίδι.
Προθεσμία: 28 Ιανουαρίου 2012
Πληροφορίες:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en/inde
x.html

2

(ΕΕ) ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, με
καλύτερη εργασία και μεγαλύτερη κοινωνική

κατανόηση,


μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στο πλαίσιο των στόχων που θέτει η στρατηγική «ΕΕ
2020» και προσδίδει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία
άμεσα τους πολίτες που συμμετέχουν στην
κινητικότητα και σε λοιπές δράσεις συνεργασίας.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε έξι υποπρογράμματα,
από τα οποία τα τέσσερα είναι τομεακά. Όλα τα
προγράμματα έχουν την ίδια δομή και καλύπτουν
τόσο τις ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης των
συμμετεχόντων όσο και τα ιδρύματα και τους
οργανισμούς που παρέχουν ή διευκολύνουν την
εκπαίδευση σε κάθε τομέα. Η κινητικότητα, οι
γλώσσες και οι νέες τεχνολογίες περιλαμβάνονται
σε όλες τις ενέργειες.
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Το πρόγραμμα Comenius αφορά την προσχολική
και τη σχολική εκπαίδευση έως το τέλος της
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς
και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που
παρέχουν την εκπαίδευση αυτή. Το πρόγραμμα
Leonardo da Vinci αφορά την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση εκτός του τριτοβάθμιου
επιπέδου. Το πρόγραμμα Grundtvig καλύπτει όλες
τις μορφές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Καθώς το 2013 είναι το τελευταίο έτος του
προγράμματος διά βίου μάθησης,
ορισμένες από τις στρατηγικές προτεραιότητες
(π.χ. συμμαχίες γνώσης και συμμαχίες τομέων
δεξιοτήτων), ενώ είναι πλήρως ενταγμένες στο
πρόγραμμα διά βίου μάθησης, προσβλέπουν
στο μελλοντικό πρόγραμμα, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση του
τρέχοντος προγράμματος και η μετάβαση στο νέο.
Ευρύτερη προτεραιότητα του προγράμματος διά
βίου μάθησης είναι η ενίσχυση της συμβολής της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις
προτεραιότητες και τους βασικούς
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της
στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΕ για την
επόμενη δεκαετία, δημιουργώντας με τον τρόπο
αυτό αξία, βασίζοντας την ανάπτυξη στη
γνώση, χειραφετώντας τους ανθρώπους σε
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και
διασφαλίζοντας την πρόσβαση των πολιτών στη
διά βίου μάθηση και στην αναβάθμιση των
δεξιοτήτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
τους.

Η εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
εισήλθε σε μια νέα φάση όταν η Επιτροπή
ξεκίνησε το πρώτο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρουσιάζοντας την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για
το 2011. Στο τέλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2011,
εκδόθηκαν συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) με σκοπό να
καθοδηγήσουν τα κράτη μέλη κατά τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες. 16 από αυτές τις ΣΑΧ
αναφέρονται σε βασικά θέματα στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, δηλαδή την
πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο, την σχολική
και προσχολική εκπαίδευση, την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση, την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και τη διασφάλιση
της ευθυγράμμισης των εκπαιδευτικών
αποτελεσμάτων με τις ανάγκες για δεξιότητες στην
αγορά εργασίας. Η πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για το 2013 αφορά για την τρέχουσα
περίοδο τα κάτωθι προγράμματα και μέτρα:


Comenius, Grundtvig: Ενδοϋπηρεσιακή
κατάρτιση.



Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig:
Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά
μέτρα.



Leonardo da Vinci: Πολυμερή σχέδια για τη
μεταφορά της καινοτομίας.

Προθεσμίες: 16 & 31Ιανουρίου 2013
Πληροφορίες:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου
(Μακρυγιάννη)
117 42- Αθήνα
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
Φαξ: 210-3221863, 210- 3312759
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Οι πράξεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να
πληρούν επίσης τις παρακάτω προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας :


Να είναι λειτουργικές παρεμβάσεις
παραγωγής - συλλογής - επεξεργασίας αποθήκευσης - μεταφοράς (αποκλειόμενης της μίσθωσης υδροφόρων μέσων)
και διανομής ποσίμου ύδατος.

Επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου των



κείμενης νομοθεσίας και ειδικά με τον

υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη

Ν.3199/2003 και την Οδηγία 98/83 περί

και προστασία των ευάλωτων ομάδων

ποιότητας του πόσιμου νερού.

πληθυσμού στην Περιφέρεια Κρήτης


Να αφορούν μόνον σε έργα και
παρεμβάσεις ύδρευσης, αποκλειομένων

Επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου των

έργων άρδευσης.

υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη
και προστασία των ευάλωτων ομάδων

Να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της



Να μην αφορούν σε έργα συντήρησης και
αντικατάστασης δικτύων.

πληθυσμού.


Να μην περιλαμβάνουν έργα και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

παρεμβάσεις διευθέτησης ομβρίων ή

Νήσων Αιγαίου"

επεξεργασίας λυμάτων

Προθεσμία: 9/1/2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον -

Πληροφορίες:

Αειφόρος Ανάπτυξη"

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Προθεσμία: 19/1/2013

x?item=1911

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Αποκατάσταση Μνημείων στην Περιφέρεια

x?item=1192

Ιονίων Νήσων
Βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών στην
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών με
Προθεσμία: 10/1/2013

τις οποίες επιδιώκεται η αναβάθμιση και

Πληροφορίες:

διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η μείωση της

?item=2271

εποχικότητας και η προώθηση ειδικών μορφών
θεματικού τουρισμού σε συνδυασμό με την

Διαχείριση και διανομή πόσιμου νερού στην
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιμου νερού
(συγκέντρωση, επεξεργασία, διανομή) σε αστικά
κέντρα και επιλεγμένους τουριστικούς
προορισμούς της χώρας.

αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων της
Περιφέρειας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 24/1/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2032
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Περιφέρεια Ηπείρου:
Ήπια Καινοτομία για Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις («Hidden Innovation»)
(Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας
Μεσογειακού Χώρου (MED) 2007-2013)
Η Ήπια Καινοτομία– HIDDEN INNOVATION
επιχειρεί να υποστηρίξει καινοτομίες με την

παραδοσιακούς τομείς όπως ο τουρισμός, τα

έννοια της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, του

αγροτικά προϊόντα και η χειροτεχνία, δίνοντας

μάρκετινγκ και της οργάνωσης (κρυφές ή ήπιες

μια καθαρή εικόνα των δυνατοτήτων που θα

καινοτομίες) και με αυτό τον τρόπο να

πρέπει να ενδυναμωθούν.

εξασφαλίσει δυνατότητες υψηλής και βιώσιμης

Η σύμπραξη, της οποίας ηγείται η Περιφέρεια

ανάπτυξης με όρους ανταγωνιστικότητας και

Ηπείρου, έχει εντοπίσει κοινές προκλήσεις με

εργασίας στην περιοχή της Μεσογείου. Το

εταίρους από την Γαλλία, την Ιταλία, την

προτεινόμενο σχέδιο εργασιών προβλέπει την

Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίοι

εγκαθίδρυση ενός Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας

παρουσιάζουν συμπληρωματικές ικανότητες

που θα τονώσει την ανταλλαγή πληροφοριών,

και μοιράζονται το όραμα να παραστούν στα

δεδομένων και εμπειριών με την εμπλοκή

τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία

σημαντικών φορέων και ομάδων ενδιαφερομένων,

ανάπτυξης της καινοτομίας τους μέσω της

την χαρτογράφηση και αξιολόγηση κοινών

δημιουργίας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ

απαιτήσεων, ευκαιριών και μειονεκτημάτων που

οικονομικών φορέων και δημόσιων αρχών.

αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συμπερασματικά, το Πρόγραμμα HIDDEN θα

στις συμμετέχουσες περιφέρειες καλύπτοντας,

ενισχύσει την αξία της ήπιας καινοτομίας και
θα πράξει ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα
στο κοινωνικό και οικονομικό τομέα καθώς και
στις δημόσιες πολιτικές.
Η κοινοπραξία του έργου καλύπτει πέντε
διαφορετικές χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα,
Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία) και
αποτελείται από Τοπικές Αρχές, Κέντρα
Έρευνας και Καινοτομίας, Ιδρύματα,
Αναπτυξιακούς Οργανισμούς & Εμπορικά
Επιμελητήρια.
Πληροφορίες:
Περιφέρεια Ηπείρου
Υπόψιν κας Ελ. Καλαμπόκα
Ιστοσελίδα έργου: www.hiddenproject.eu
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2. Δήμος Κιλκίς:
«Ανταλλαγή Προσεγγίσεων και
Στρατηγικών για τη βελτίωση της
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης»
(ΕcoTASK)
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δια Βίου
Μάθηση, 2007-2013’-GRUNDTVIG)
Με τη συμμετοχή του δήμου Κιλκίς, ολοκληρώθηκε
πρόσφατα στην πόλη Trakai της Λιθουανίας η
πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των εκπροσώπων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
οργανισμών κατάρτισης και επιχειρήσεων, από
τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την
Τουρκία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος ‘Δια βίου Μάθηση, 2007-2013’.
Μολονότι το έργο με τίτλο ‘Ανταλλαγή Προσεγγίσεων και Στρατηγικών για τη βελτίωση της
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης’ έχει ως
κεντρικό θέμα την οικολογία, οι εταίροι θα
ασχοληθούν με μία από τις πτυχές της – τα
σκουπίδια, τα απόβλητα και τη διαχείρισή τους –
επειδή είναι πιο οικεία στην κοινωνία, αφού
ούτως ή άλλως η παιδική οικολογική εκπαίδευση
αρχίζει από αυτό το θέμα. Στόχος της εν λόγω
πρωτοβουλίας είναι να αναλύσει και να
παρουσιάσει μεθόδους και εργαλεία για την
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, να
συγκεντρώσει και να χρησιμοποιήσει τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές πάνω στο θέμα
αυτό, καθώς επίσης και να φτιάξει ένα
μαθησιακό τοπίο που να επιτρέπει στους χρήστες
του να αναπτύξουν το αίσθημα ότι συμβάλουν
στην προστασία της φύσης και να νοιώσουν ότι
συμμετέχουν ενεργά στην αποφυγή των

κλιματικών αλλαγών, να μάθουν, να μοιράζονται
και να ανταλλάσουν εμπειρίες που συμβάλουν
στην περιβαλλοντική προστασία.
Επιδίωξη είναι μέσα από το έργο οι πολίτες να
κατανοήσουν ότι μπορούμε να ζήσουμε σε ένα
σύγχρονο, άνετο κόσμο χωρίς να κάνουμε ζημιά
στο περιβάλλον. Η επίτευξη των στόχων αυτών
περνάει, μεταξύ άλλων, μέσα από την πραγματοποίηση ερευνών για περιβαλλοντικά θέματα σε
τοπικό επίπεδο με τη χρήση ερωτηματολογίων,
δράσεις πληροφόρησης για το παγκόσμιο κλίμα
και τις απειλές που διατρέχει, διενέργεια άτυπων
διαγωνισμών με θέμα «Πολυτέλεια και τέχνη που
γεννήθηκε από σκουπίδια» και «Επιστήμη και
Περιβάλλον» με φωτογραφικό και άλλο υλικό.
Ο ρόλος του Δήμου Κιλκίς στο έργο είναι να
συντονίσει 2 από τις 8 δράσεις του έργου, δηλαδή
την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου για την
έρευνα με θέμα «Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης» και την υλοποίηση του
διαγωνισμού με θέμα «Πολυτέλεια και τέχνη που
γεννήθηκε από σκουπίδια». Κατά τη διάρκεια της
πρώτης συνάντησης αρχικά παρουσιάσθηκε κάθε
συμμετέχων φορέας και ενημέρωσε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, τόσο για τις αρμοδιότητες
και τον τρόπο λειτουργίας του, όσο και για την
πόλη/χώρα που εκπροσωπεί. Στη συνέχεια καταμερίστηκαν από το συντονιστή του προγράμματος
Traku Rajono Savivaldybes Istaiga Svietimo Centras
(LT) οι εργασίες που θα γίνουν από κάθε εταίρο,
έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του
προγράμματος.
Πληροφορίες:
Δήμος Κιλκίς
Ιστοσελίδα: http://www.ekilkis.gr/portal/page/portal/kilkis/home
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εθνική κυριαρχία δεν είναι προαπαιτούμενο για
τη δραστηριοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι
τοπικές αρχές χρησιμοποιούν την παραδιπλωματία για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους

Παγκόσμια Σύνοδος για την Ενέργεια
(Αμπού Ντάμπι, 15-17 Ιανουαρίου 2013)
Οι μελλοντικές μορφές ενέργειας, η ενεργειακή
αποδοτικότητα και οι καθαρές τεχνολογίες
αποτελούν το βασικό θέμα της παγκόσμιας συνόδου

στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, της
πολιτικής και του περιβάλλοντος. Οι προκλήσεις
και οι ευκαιρίες της παραδιπλωματίας πόλεων
αποτελούν τη βασική θεματική συνεδρίου στη
Νορβηγία.
Πληροφορίες:
http://www.islanddynamics.org/localactions.html

URBAN FUTURES
(Παρίσι, 16-18 Ιανουαρίου 2013)
Η ομοσπονδία 13 ερευνητικών ιδρυμάτων (Labex
Urban Futures) που ειδικεύονται στο σχεδιασμό,
την αρχιτεκτονική, διοργανώνει το πρώτο
συνέδριο με αντικείμενο τη σχέση της παγκοσ-

που διοργανώνεται στο εθνικό εκθεσιακό κέντρο του
Αμπού Ντάμπι.
Πληροφορίες:
http://www.worldfutureenergysummit.com/Portal/abo
ut-wfes/overview.aspx

Τοπικές Δράσεις σε Παγκόσμιο Πλαίσιο:
Η Παραδιπλωματία των Υποεθνικών Αρχών
(Longyearbyen-Νορβηγία,
15-17 Ιανουαρίου 2013)
Καθώς η παγκοσμιοποίηση μειώνει την ικανότητα

μιοποίησης με το ζήτημα της αστικοποίησης και
ειδικότερα τις προκλήσεις των μητροπολιτικών
κέντρων.
Πληροφορίες:
http://villes-environnement.fr/en/appel

2ο Ερευνητικό Συνέδριο για τους
Υδάτινους Πόρους
(Σιγκαπούρη, 20-23 Ιανουαρίου 2013)

των εθνικών κυβερνήσεων να υλοποιήσουν με πλήρη
ανεξαρτησία πολιτικές, οι υποεθνικές αρχές (δήμοι,

Μετά το προ διετίας επιτυχημένο συνέδριο,

περιφέρειες, κομητείες) διαπιστώνουν ότι η

πραγματοποιείται το 2ο ερευνητικό συνέδριο για
τους υδάτινους πόρους με σκοπό την εξέταση
της διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την
αύξηση της αειφορίας στις πόλεις καθώς και
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Ορίζοντας 2020: Μαθησιακές
Έξυπνες Πόλεις
(Λανς, 28 Ιανουαρίου –
1 Φεβρουαρίου 2013)
Με αναφορά στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
‘Ορίζοντας 2020’, διοργανώνεται από ιταλικά
και γερμανικά πανεπιστήμια εργαστήριο

Η απαίτηση για διεπιστημονικές και ολιστικές
προσεγγίσεις στα σύγχρονα προβλήματα και

με αντικείμενο τις εφαρμογές της τεχνολογίας
ειδικότερα σε αυτό του περιβάλλοντος βρίσκεται
στο επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου που διερευνά
τις τέσσερις όψεις της αειφορίας.
Πληροφορίες:
http://onsustainability.com/the-conference

2ο Φόρουμ για τη Μεσογειακή

στη σύγχρονη πόλη και ειδικότερα το
διαμεσολαβητικό της ρόλο στη σχέση πολίτηέξυπνης πόλης.
Πληροφορίες:
http://www.mifav.uniroma2.it/inevent/events/scl1
3/index.php?s=156

Κινητικότητα
(Παρίσι, 24-25 Ιανουαρίου 2013)
Η κινητικότητα στα προάστια των μεσογειακών
πόλεων όπου θεωρούνται μη κατοικίσιμα,

Αστική Γεωργία
(Linköping-Σουηδία, 29-31 Ιανουαρίου
2013)
Η χρήση των αστικών γεωργικών τεχνολογιών
για τη δημιουργία μιας περισσότερο αειφόρου

αφόρητα και χωρίς την αστική ποιότητα,
αποτελεί θεματικό άξονα στο διεθνές φόρουμ του
βρετανικού πανεπιστημίου Λάνκαστερ.

πόλης αποτελεί το αντικείμενο της 2η συνόδου

Πληροφορίες:

για την αστική γεωργία.

http://mediterraneanmobilities.net/2012/11/21/invi

Πληροφορίες:

tation-registration-2nd-meeting-of-the-mobile-

http://www.urbanagriculturesummit.com/urbanagr

lives-forum/

iculturesummit/Start.html _profile.aspx
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Νέος Δημοσιονομικός Κανονισμός:
Ταχύτερη και απλούστερη πρόσβαση σε
κονδύλια της ΕΕ
για Πόλεις και Περιφέρειες
Με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα και
την έναρξη ισχύος στα τέλη Δεκεμβρίου του
2012, ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός και οι
νέοι κανόνες εφαρμογής θα αρχίσουν να
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013.
Πλέον, η χορήγηση κονδυλίων της ΕΕ σε
επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις
(ΜΚΟ), ερευνητές, φοιτητές, δήμους, περιφέρειες
και άλλους δικαιούχους θα βελτιωθεί χάρη στην
απλούστευση των διαδικασιών. Η νέα νομοθεσία
αυξάνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία κάθε
προσώπου που ασχολείται με τα οικονομικά της
ΕΕ. Περιλαμβάνει ευρύτερες δυνατότητες
χρησιμοποίησης κατ’ αποκοπή ποσών και
ενιαίων συντελεστών για μικρότερα ποσά,
καταργεί την υποχρέωση συμπλήρωσης των
ίδιων στοιχείων κάθε φορά που υποβάλλεται
αίτηση για κονδύλια της ΕΕ και εισάγει
επιγραμμικές εφαρμογές καθώς και πολλά άλλα
νέα χαρακτηριστικά.
(α) Απλούστευση
Ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμός
περιλαμβάνει πολυάριθμες βελτιώσεις που θα
διευκολύνουν τη ζωή των δικαιούχων κονδυλίων
της Ένωσης. Η περίοδος μεταξύ των
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και της
σύναψης συμβάσεων επιδότησης θα
συντομευθεί, και οι προθεσμίες πληρωμής θα

μειωθούν. Η έμφαση του συστήματος
επιδοτήσεων θα μετατοπιστεί από την
επιστροφή πραγματοποιούμενων δαπανών σε
πληρωμές βάσει αποτελεσμάτων, χάρη στην
ευρύτερη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων
συντελεστών ή μοναδιαίου κόστους. Η
μεγαλύτερη χρήση επάθλων, που καταβάλλονται
σε νικητές διαγωνισμών για την εξεύρεση
λύσεων σε προκαθορισμένα προβλήματα («τα
έπαθλα παρακίνησης») θα συμβάλει επίσης στη
μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση
του προσανατολισμού της χρηματοδότησης της
ΕΕ στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Οι δικαιούχοι
κονδυλίων της ΕΕ δεν θα είναι πλέον
υποχρεωμένοι να ανοίγουν χωριστούς
τοκοφόρους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Επιπλέον, ακόμη και αν προκύπτουν τόκοι, δεν
θα χρειάζεται να επιστρέφονται στον
προϋπολογισμό της ΕΕ, ούτε θα προσμετρούνται
ως έσοδα του έργου. Με τον τρόπο αυτό δίνεται
λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα των
δικαιούχων επιδοτήσεων και άλλων
ενδιαφερόμενων φορέων, ιδίως της ερευνητικής
κοινότητας και των ΜΚΟ, που είχε επισημανθεί
κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του 2009 πριν από την πρόταση της Επιτροπής
του 2010.
(β) Μεγαλύτερη λογοδοσία και προστασία των
ευρωπαίων πολιτών
Οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν τη λογοδοσία των
φορέων που διαχειρίζονται τα χρήματα των
φορολογουμένων της ΕΕ. Μεταξύ αυτών είναι τα
κράτη μέλη που εκτελούν μεγάλο μέρος του
προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης
της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Στο μέλλον,
οι αρχές των κρατών μελών που διαχειρίζονται
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ΦΑΚΕΛΟΣ
Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020
1. Ολοκληρωμένη Βιώσιμη
Αστική Ανάπτυξη
Οι πόλεις αποτελούν τις μηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας και θεωρούνται καταλύτες
δημιουργικότητας και καινοτομίας σε όλη την

κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να υπογράφουν και
να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσιες δηλώσεις
που θα πιστοποιούν ότι τα κονδύλια της ΕΕ
έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά. Επίσης, έχουν
ενισχυθεί οι μηχανισμοί δημοσιονομικών
διορθώσεων σε περιπτώσεις παρατυπιών που
διαπράττονται από δικαιούχους και
αποκαλύπτονται μέσω ελέγχων: ως
αποτρεπτικό μέσο, η Επιτροπή θα δημοσιεύει τις
αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων για
κατάχρηση των κονδυλίων της ΕΕ.
(γ) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
κονδυλίων της ΕΕ μέσω καινοτόμων μηχανισμών
χρηματοδότησης
Στο μέλλον, διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, όπως
δάνεια, ίδια κεφάλαια ή εγγυήσεις θα
χρησιμοποιούνται για να ενισχυθεί η
αποτελεσματικότητα των κονδυλίων της ΕΕ, και
κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πολλαπλασιαστεί ο
δημοσιονομικός τους αντίκτυπος. Καθιερώνονται
νέες δυνατότητες για μια πιο ευέλικτη εφαρμογή
των συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα (ΣΔΙΤ), που απηχούν αιτήματα φορέων της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας που συμμετέχουν σε
ΣΔΙΤ. Στον τομέα της εξωτερικής δράσης, η ΕΕ θα
είναι σε θέση να δημιουργεί ενωσιακά
καταπιστευματικά ταμεία με τη συγκέντρωση
και από κοινού αξιοποίηση των ιδίων πόρων της
με εκείνους των κρατών μελών και άλλων
χορηγών για τον καλύτερο συντονισμό και την
παροχή εξωτερικής βοήθειας, αυξάνοντας με
αυτόν τον τρόπο την προβολή του έργου της.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
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Ευρώπη. 68 % περίπου του πληθυσμού της ΕΕ ζει
σε μητροπολιτικές περιφέρειες και οι τελευταίες
παράγουν 67 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Ωστόσο, είναι
επίσης και οι χώροι όπου επίμονα προβλήματα,
όπως ανεργία, απομονωτισμός και φτώχεια,
εμφανίζονται με τη μέγιστη οξύτητα. Οι
ασκούμενες πολιτικές στις αστικές περιοχές
έχουν συνεπώς ευρύτερη σημασία για την ΕΕ
συνολικά. Σε αυτό το πλαίσιο, στη νέα πολιτική
συνοχής 2014-2020 προβλέπεται η καλλιέργεια
ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών που ενισχύουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με σκοπό
να ενισχυθεί ο ρόλος των πόλεων εντός του
πλαισίου της πολιτικής συνοχής.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέοπονται τα εξής:
(α) Ολοκληρωμένες επενδυτικές στρατηγικές, με

μια πιο στρατηγική και ολιστική προσέγγιση
Ως βασική αρχή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα πρέπει να υποστηρίξει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών που αντιμετωπίζουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές,
κλιματικές και κοινωνικές αλλαγές των αστικών
περιοχών (Άρθρο 7, παράγραφος 1 του
προτεινόμενου κανονισμού ΕΤΠΑ).
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Η σημασία αυτής της αρχής είναι διττή: Σημαίνει
ότι οι πόροι πρέπει να επικεντρώνονται με
τρόπο ενοποιημένο για να στοχεύουν περιοχές
που αντιμετωπίζουν επιμέρους αστικές
προκλήσεις. Ταυτόχρονα, τα έργα που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ σε αστικές
περιοχές πρέπει να ενσωματωθούν στους
ευρύτερους στόχους τους. Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ
θα πρέπει να επιδιώξουν να χρησιμοποιήσουν
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σε
συνέργεια με το ΕΤΠΑ, για την υποστήριξη
μέτρων που αφορούν στην απασχόληση, την
εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και θεσμική
επάρκεια, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται

(γ) Πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης
Με βάση έναν κατάλογο πόλεων που
καταρτίζουν τα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο της
Σύμβασης εταιρικής σχέσης, η Επιτροπή θα

στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων στρατηγικών.

θεσπίσει μια πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης

(β) Χρηματοδότηση υπό χωριστή διαχείριση για
την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Ευρώπη, που θα τονώσει έναν πιο προσανατο-

Ένα ελάχιστο ποσοστό 5 % των πόρων του ΕΤΠΑ
που κατανέμονται σε κάθε Κράτος Μέλος θα
πρέπει να επενδυθεί σε ολοκληρωμένες δράσεις
για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που εφαρμόζονται μέσω του εργαλείου των ολοκληρωμένων
εδαφικών επενδύσεων (ΟΕΕ), έχοντας αναθέσει
τη διαχείριση και υλοποίηση σε πόλεις (Άρθρο 7
παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού
ΕΤΠΑ). Η μορφή και ο βαθμός της ανάθεσης της
διαχείρισης στις πόλεις μπορεί να ποικίλει
ανάλογα με τις θεσμικές ρυθμίσεις κάθε Κράτους
Μέλους. Οι πόλεις που υλοποιούν ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη με
ανάθεση της διαχείρισης, θα πρέπει να
συμπεριληφθούν σε έναν κατάλογο που θα
συνοδεύει τις Συμβάσεις εταιρικής σχέσης (Άρθρο 7, παράγραφος 2) και το
επιχειρησιακό πρόγραμμα (Άρθρο 87,
παράγραφος 2). Αυτοί οι κατάλογοι είναι
ενδεικτικοί και μπορούν να τροποποιούνται στη
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

που περιλαμβάνει 300 πόλεις σε όλη την
λισμένο στις πολιτικές διάλογο για την αστική
ανάπτυξη μεταξύ των πόλεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και την Επιτροπή. Δεν πρόκειται για
χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά περισσότερο για
έναν μηχανισμό που κάνει πιο ορατή τη συμβολή
των πόλεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
προς τη στρατηγική Ευρώπη 2020,
διευκολύνοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες
δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και
κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματα (Άρθρο 8
του προτεινόμενου κανονισμού ΕΤΠΑ).

(δ) Καινοτόμες αστικές δράσεις
Προκειμένου να καλλιεργηθούν νέες και
καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το
ΕΤΠΑ μπορεί να υποστηρίξει καινοτόμες δράσεις
με ανώτατο όριο ύψους 0,2 % της συνολικής
ενίσχυσης από το ΕΤΠΑ. Οι καινοτόμες αστικές
δράσεις θα είναι αστικά πιλοτικά έργα, έργα
επίδειξης και σχετικές μελέτες ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος. Το πεδίο εφαρμογής τους μπορεί
να καλύπτει όλους τους θεματικούς στόχους και
επενδυτικές προτεραιότητες (Άρθρο 9 του
προτεινόμενου κανονισμούς ΕΤΠΑ).

(ε) Μεγαλύτερη έμφαση στην αστική ανάπτυξη
σε στρατηγικό επίπεδο
Με βάση τους προσανατολισμούς του Κοινού
Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ), οι Συμβάσεις
εταιρικής σχέσης πρέπει να περιγράφουν τις
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περιορισμούς ανάπτυξη, έχουν σχέση με
επενδυτικές προτεραιότητες αστικού χαρακτήρα
(όπως παρατίθενται στο Άρθρο 5 του προτεινόμενου κανονισμού ΕΤΠΑ). Προτείνεται να
συνδυάσουν οι πόλεις τις δράσεις που υποστηρίζονται από τομεακές επενδυτικές προτεραιότητες αστικού χαρακτήρα (προώθηση στρατηγικών μειωμένης χρήσης άνθρακα για αστικές
ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη

περιοχές, βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος,

χρήση των ταμείων του ΚΣΠ για τη βιώσιμη

προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

ανάπτυξη αστικών περιοχών. Τα επιχειρησιακά

και προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της

προγράμματα θα πρέπει να καθορίζουν τη

υποστήριξης της φυσικής και οικονομικής

συμβολή στην ολοκληρωμένη προσέγγιση για την

αναζωογόνησης υποβαθμισμένων αστικών

εδαφική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης –

περιοχών) και να τις ενσωματώσουν στην

όπου είναι κατάλληλη – μιας σχεδιασμένης

ολοκληρωμένη στρατηγική αστικής ανάπτυξης

ολοκληρωμένης προσέγγισης για την

της πόλης για την υλοποίηση της αρχής της

ανάπτυξη αστικών περιοχών (Άρθρα 11, 14 και

ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (Άρθρο 7

87 των προτεινόμενων κοινών διατάξεων για τα

παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού

Ταμεία του ΚΣΠ 2014 2020).

ΕΤΠΑ). Μπορούν επίσης να συνδυάσουν αυτές

(στ) Βελτιωμένα εργαλεία για την υλοποίηση
ολοκληρωμένων δράσεων

τις δράσεις με άλλες που υποστηρίζονται από

Οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ)

προτεραιοτήτων (όπως παρατίθενται στο Άρθρο

είναι ένας νέος τρόπος υλοποίησης για την

3 του προτεινόμενου κανονισμού ΕΚΤ).

ομαδοποίηση χρηματοδοτήσεων από διάφορους

Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Τα Κράτη Μέλη

άξονες προτεραιοτήτων από ένα ή περισσότερα

ενθαρρύνονται να κάνουν εκτεταμένη χρήση

επιχειρησιακά προγράμματα για διατομεακές

χρηματοοικονομικών εργαλείων στην

παρεμβάσεις πολλαπλών επιπέδων. Μια ΟΕΕ

υποστήριξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την υποστήριξη

Το πεδίο εφαρμογής των χρηματοοικονομικών

ολοκληρωμένων δράσεων σε αστικές περιοχές

εργαλείων επεκτείνεται και καλύπτει όλους τους

καθώς προσφέρει τη δυνατότητα για συνδυασμό

θεματικούς τομείς και επενδυτικές προτεραιότη-

χρηματοδοτήσεων που συνδέονται με

τες, καθώς και όλα τα είδη δικαιούχων, έργων

διαφορετικούς θεματικούς στόχους, συμπε-

και δραστηριοτήτων (Άρθρα 32-40 των προτει-

ριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από

νόμενων κοινών διατάξεων για τα Ταμεία του

αυτούς τους άξονες προτεραιοτήτων και

ΚΣΠ 2014-2020).

επιχειρησιακά προγράμματα που

(η) Δικτύωση

υποστηρίζονται από τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο

Στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής

Συνοχής (ΤΣ) (Άρθρο 99 των προτεινόμενων

εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ), το πρόγραμμα

κοινών διατάξεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ 2014-

ανταλλαγών και μάθησης για πόλεις θα

2020).

(ζ) Αυξημένες ευκαιρίες αντιμετώπισης αστικών
προκλήσεων που καλύπτονται από τις
επενδυτικές προτεραιότητες
Τέσσερις από τους θεματικούς στόχους, που θα
υποστηριχθούν από τα Ταμεία του ΚΣΠ
προκειμένου να συμβάλουν στη στρατηγική
Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
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συνεχίσει να τους προσφέρει ευκαιρίες
δικτύωσης στην κατεύθυνση της κοινής χρήσης
και ανάπτυξης καλών πρακτικών στην αστική
ανάπτυξη (Άρθρο 2 του προτεινόμενου
κανονισμού ΕΕΣ).

2. Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία
των Τοπικών Κοινοτήτων
Τα τελευταία 20 χρόνια, η προσέγγιση LEADER

Η CLLD είναι ένα επιμέρους εργαλείο προς

αναφορικά με την ανάπτυξη με πρωτοβουλία

χρήση σε υπο-περιφερειακό επίπεδο, το οποίο

τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – με βάση την

λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή

εμπειρία από πρωτοβουλία που χρηματοδοτή-

αναπτυξιακή υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. Η

θηκε από διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και

CLLD μπορεί να κινητοποιήσει και να εμπλέξει

σχεδιάστηκε να βοηθήσει αγροτικούς παράγον-

τοπικές κοινότητες και οργανώσεις προκειμένου

τες να εξετάσουν τη μακροπρόθεσμη δυναμική

να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της

της τοπικής του περιφέρειας, αποδείχθηκε ένα

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη,
καλλιεργώντας την εδαφική συνοχή και
επιτυγχάνοντας τους επιμέρους στόχους
πολιτικής.
Η υιοθετηθείσα νέα ενιαία μεθοδολογία
αναφορικά με την CLLD για τα Ταμεία του ΚΣΠ:


επικεντρώνεται σε επιμέρους

υποπεριφερειακές περιοχές,
αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο στην
υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει αυτή τη μέθοδο
υλοποίησης μέσω και άλλων κοινοτικών
πρωτοβουλιών, όπως οι URBAN και EQUAL. Στην
περίπτωση του LEADER, για το οποίο παρέχεται
συνεχής υποστήριξη της ΕΕ από το 1991, έχει
εξελιχθεί σε σημαντικό στοιχείο της πολιτικής
αγροτικής ανάπτυξης με υψηλό βαθμό αποδοχής
σε όλη την Ευρώπη. Από το 2007, η τοπική
ανάπτυξη αποτελεί επίσης εργαλείο υλοποίησης
πολιτικών στον ευρωπαϊκό τομέα της αλιείας.
Ο νέος Κανονισμός (Άρθρα 28-31) για τη
μελλοντική CLLD βασίζεται στην προσέγγιση
LEADER και αφορά όλα τα ταμεία που
καλύπτονται από το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και Ταμείο
Συνοχής) στην προγραμματική περίοδο 20142020 (τα Ταμεία του ΚΣΠ).



αναπτύσσεται με πρωτοβουλία

κοινοτήτων, από ομάδες τοπικής δράσης που
απαρτίζονται από εκπροσώπους των τοπικών
δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών
συμφερόντων,


υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων και

πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης
ανά περιοχή, σχεδιασμένων να λαμβάνουν
υπόψη τις τοπικές ανάγκες και δυναμική, και


περιλαμβάνει καινοτόμα χαρακτηριστικά

σε τοπικό πλαίσιο, δικτύωση και, όπου είναι
κατάλληλη, συνεργασία.
Αυτή η ενιαία μεθοδολογία θα επιτρέψει τη
συνδεδεμένη και ολοκληρωμένη χρήση των
Ταμείων για την υλοποίηση στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης.
Οι προτάσεις της CLLD:


θα ενθαρρύνουν τοπικές κοινότητες να

αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις από
τη βάση σε περιστάσεις όπου υπάρχει ανάγκη
ανταπόκρισης σε εδαφικές και τοπικές
προκλήσεις που απαιτούν δομικές αλλαγές,


θα ενισχύσουν την συλλογικότητα της

13

Τεύχος 31

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1/2013

κοινότητας και θα τονώσουν την καινοτομία
(συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής
καινοτομίας), την επιχειρηματικότητα και την
ικανότητα δράσης για αλλαγές μέσω της
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης και ανακάλυψης
ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων στο εσωτερικό
κοινοτήτων και περιοχών,


θα προωθήσουν την κοινωνική ιδιοκτησία

μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής εντός
κοινοτήτων και θα αναπτύξουν το αίσθημα
συμμετοχής και ιδιοκτησίας, το οποίο μπορεί να
ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των
πολιτικών της ΕΕ, και


θα υποβοηθήσουν την πολυεπίπεδη

διακυβέρνηση, παρέχοντας ένα δρόμο για τις
τοπικές κοινότητες προκειμένου να
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση των

υποστηρίζονται. Θα πρέπει να καθορίζουν την
περιοχή και τον πληθυσμό που καλύπτει η
στρατηγική, να περιλαμβάνουν ανάλυση των
αναπτυξιακών αναγκών και της δυναμικής της
περιοχής, μαζί με μια ανάλυση SWOT (δυνατά

στόχων της ΕΕ σε όλες τις περιοχές.

σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές), και

Οι ομάδες τοπικής δράσης θα πρέπει να

ολοκληρωμένου και καινοτόμου χαρακτήρα της

αποτελούνται από εκπροσώπους τοπικών
δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών
συμφερόντων, όπως επιχειρηματίες και οι
ενώσεις τους, τοπικές αρχές, συνοικιακές ή
τοπικές ενώσεις, ομάδες πολιτών (όπως
μειονότητες, ηλικιωμένοι πολίτες, γυναίκες/
άντρες, νέοι, επιχειρηματίες, κλπ.), κοινοτικές

περιγραφή των στόχων, καθώς και του
στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των
στόχων απόδοσης και αποτελεσμάτων. Οι
στρατηγικές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν
ένα σχέδιο δράσης όπου θα καταδεικνύεται ο
τρόπος με τον οποίο οι στόχοι μεταφράζονται
σε συγκεκριμένα έργα, ρυθμίσεις διαχείρισης και
παρακολούθησης, καθώς και ένα

και εθελοντικές οργανώσεις, κλπ. Η κοινωνία

χρηματοοικονομικό σχέδιο.

των πολιτών και οι εταίροι του ιδιωτικού τομέα

Η κάλυψη περιοχής και πληθυσμού μιας

πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον το 50 % της
εξουσίας στη λήψη αποφάσεων και καμία ομάδα
συμφερόντων δεν πρέπει να έχει πάνω από 49 %
των ψήφων.
Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης χρειάζεται
να είναι συνεκτικές με τα σχετικά προγράμματα
των Ταμείων του ΚΣΠ μέσω των οποίων

δεδομένης τοπικής στρατηγικής πρέπει να είναι
συνεκτική και να προσφέρει επαρκή κρίσιμη
μάζα για την αποτελεσματική της υλοποίηση.
Εναπόκειται στις ομάδες τοπικής δράσης να
καθορίσουν τις πραγματικές περιοχές και
πληθυσμό που θα καλύψουν οι στρατηγικές
τους, αλλά πρέπει να είναι συνεπείς με τα
κριτήρια που θα παραθέσει η Επιτροπή μέσω
πράξης κατ’ εξουσιοδότηση. Για λόγους
αναφοράς, οι διατάξεις της περιόδου 20072013 σχετικά με την κάλυψη πληθυσμού στο
πλαίσιο του προγράμματος LEADER στοχεύουν
σε ελάχιστο πληθυσμό ίσο με 10 000 και μέγιστο
ίσο με 150 000 ανθρώπους. Ο μέσος πληθυσμός
που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ
στην περίοδο 2000-2006 προγράμματα URBAN II
ήταν περίπου 30 000 κάτοικοι.
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3. Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας
για Έξυπνη Εξειδίκευση
Προκειμένου να ανακάμψει από την οικονομική
ύφεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χρειάζεται την
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς
ανάπτυξη. Αυτό προϋποθέτει μια περιεκτική
ευρωπαϊκή στρατηγική καινοτομίας, όπως
περιγράφεται στο έγγραφο «Ένωση Καινοτομίας» που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2010.
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Το σκεπτικό των εθνικών/περιφερειακών
στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για
έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) είναι το εξής:

(α) Να καταστεί η καινοτομία μια προτεραιότητα
για όλες τις περιφέρειες.
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» προϋποθέτει να
εξετάσουν οι διαμορφωτές πολιτικής τον τρόπο
αλληλοσυσχέτισης των διαφορετικών πτυχών
της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς περιορισμούς
ανάπτυξης. Οι ολοκληρωμένες στρατηγικές
έξυπνης εξειδίκευσης απαντούν σε περίπλοκες
αναπτυξιακές προκλήσεις μέσω της
προσαρμογής της πολιτικής στο περιφερειακό
πλαίσιο.

(β) Να επικεντρώσει τις επενδύσεις και να
δημιουργήσει συνέργειες
Η RIS3 επικεντρώνει τις προσπάθειες
οικονομικής ανάπτυξης και τις επενδύσεις στα
σχετικά δυνατά σημεία κάθε περιοχής, αξιοποιώντας τις οικονομικές ευκαιρίες και τις αναδυόΗ έμφαση δίνεται στην επένδυση στην έρευνα,
την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε
κάθε κράτος-μέλος και περιφέρεια της ΕΕ,
προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική
της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί
οι εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την
Ευρώπη να καταρτίσουν στρατηγικές έρευνας
και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η χρήση των
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ πιο αποδοτικά και
να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ διαφορετικών
εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών
πολιτικών, καθώς και μεταξύ δημόσιων
και ιδιωτικών επενδύσεων.
Έξυπνη εξειδίκευση σημαίνει εντοπισμός των
μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων κάθε
χώρας και περιφέρειας, επισημαίνοντας τα
συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε
περιφέρειας, και συγκεντρώνοντας τοπικούς

μενες τάσεις, και ενεργοποιούμενη προς την
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

(δ) Να βελτιώσει τις καινοτόμες διαδικασίες
Η RIS3 απαιτεί έξυπνες, στρατηγικές επιλογές
και χάραξη πολιτικών βασισμένων σε αποδείξεις. Οι προτεραιότητες καθορίζονται στη βάση
στρατηγικών πληροφοριών σχετικά με τα μέσα
τις προκλήσεις, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τη δυναμική για αριστεία μιας
περιφέρειας.

(ε) Να βελτιώσει τη διακυβέρνηση και να
εμπλέξει πιο στενά όλους τους ενδιαφερόμενους
παράγοντες
Η RIS3 ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους
παράγοντες να ενωθούν για ένα κοινό όραμα.
Συνδέει μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενθαρρύνει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
και βοηθά στη δημιουργία ενός κοινωνικού και
δημιουργικού κεφαλαίου εντός της κοινότητας.

παράγοντες και πόρους γύρω από ένα όραμα
για το μέλλον τους που άγεται από την
αριστεία. Σημαίνει επίσης ενίσχυση των
περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας,
μεγιστοποίηση των ροών γνώσης και εξάπλωση
των ωφελειών της καινοτομίας σε όλο το εύρος
της περιφερειακής οικονομίας.
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(στ) Να αναπτυχθούν και υλοποιηθούν
στρατηγικές οικονομικού μετασχηματισμού
Η RIS3 απαιτεί μια ολοκληρωμένη, τοπική
προσέγγιση στο σχεδιασμό και υλοποίηση
πολιτικών. Οι πολιτικές πρέπει να είναι
προσαρμοσμένες στο τοπικό πλαίσιο,
αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν διαφορετικά
μονοπάτια προς την περιφερειακή καινοτομία
και την ανάπτυξη.

(ζ) Να αποκριθεί σε οικονομικές και κοινωνικές
προκλήσεις
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν ασταμάτητο
παγκόσμιο ανταγωνισμό για ταλέντα, ιδέες και
κεφάλαια. Οι περισσότερες περιφέρειες
μπορούν να αποκτήσουν ένα πραγματικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της εύρεσης
εξειδικευμένων αγορών, ή ενσωματώνοντας νέες
τεχνολογίες σε παραδοσιακούς κλάδους και
αξιοποιώντας την «έξυπνη» περιφερειακή

(θ) Να βελτιωθούν οι εσωτερικές και εξωτερικές
συνδέσεις μιας περιφέρειας
Η βελτίωση των εσωτερικών συνδέσεων
αποτελούσε για καιρό σήμα κατατεθέν της
πολιτικής καινοτομίας (π.χ. δίκτυα τριπλής και
τετραπλής έλικας, τρίγωνα γνώσης, συνεργασίες πανεπιστημίων-επιχειρήσεων, συστάδες,
κλπ.). Ωστόσο, οι περιφέρειες χρειάζεται επίσης
να είναι εξωστρεφείς, να τοποθετούνται σε
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και

δυναμική τους.

να βελτιώνουν τις συνδέσεις και τη συνεργασία

(η) Να γίνουν οι περιφέρειες πιο εμφανείς σε
διεθνείς επενδυτές

παράγοντες της καινοτομίας. Αυτό είναι

Δίνοντας έμφαση σε αυτό που προσφέρει σε μια
περιφέρεια τη μεγαλύτερη ανταγωνιστική της
ικανότητα, η έξυπνη εξειδίκευση βοηθά στην
τοποθέτηση της περιφέρειας σε επιμέρους
παγκόσμιες αγορές/εξειδικευμένες αγορές και
διεθνείς αλυσίδες αξίας. Για να προσελκύσουν
ιδιωτικές επενδύσεις και να κερδηθεί η προσοχή
διεθνών επενδυτών, είναι σημαντικό να γίνει
επώνυμη (brand) η εξειδίκευση μιας περιφέρειας
σε έναν επιμέρους τομέα της γνώσης ή
εξειδικευμένη αγορά και να υπάρξει σταθερή και
ολοκληρωμένη υποστήριξη στην κατεύθυνση
ενίσχυσης αυτής της εξειδίκευσης.

τους με άλλες περιφέρειες, συστάδες και
σημαντικό για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεών τους, προκειμένου να επιτευχθεί κρίσιμη
δυναμική των δραστηριοτήτων των συστάδων
και να δημιουργηθούν εισροές γνώσης συναφούς
με την υφιστάμενη γνωσιακή βάση της
περιφέρειας.

(ι) Να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και
αντιγραφές σε στρατηγικές ανάπτυξης
Στο παρελθόν, οι περιφέρειες που αντιμετώπιζαν αναπτυξιακές προκλήσεις προσπαθούσαν
συχνά να αντιγράψουν τις ίδιες ή παρόμοιες
προτεραιότητες άλλων περιφερειών με ηγετική
θέση ακόμα κι όταν είχαν λίγα μέσα και μικρές
πιθανότητες να εξελιχθούν σε παγκόσμιο ηγέτη
στους τομείς που είχαν επιλέξει. Η RIS3
ενθαρρύνει τις περιφέρειες να υιοθετήσουν
πολιτικές που είναι ρεαλιστικά προσαρμοσμένες
στις ικανότητες, ευκαιρίες και ανάγκες τους.
Η διεθνής και σε τεχνολογικό επίπεδο διαφοροποίηση είναι το κλειδί για την (επανα) τοποθέτηση μιας περιφέρειας σε ένα παγκόσμιο,
έντονα δυναμικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον,
και για την ανάδειξη της στρατηγικής της σε
σχέση με άλλων περιφερειών.
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δυναμικής, με την υποστήριξή τους μέσω
στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης ανθρώπινων
πόρων και
υποδομών γνώσης.
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Τέλος, οι εκ των προτέρων όροι της RIS3
απαιτούν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες της
ΕΕ να καθορίσουν τις εξειδικεύσεις γνώσης που
ταιριάζουν καλύτερα στη δυναμική καινοτομίας
τους, στη βάση των μέσων και των δυνατοτήτων
τους. Αυτό πρέπει να το κάνουν μέσω μιας
διαδικασίας «ανακάλυψης της επιχειρηματικότητας», δηλαδή της εμπλοκής βασικών
παραγόντων της καινοτομίας και επιχειρήσεων.
Έτσι, αντί να είναι μια στρατηγική που επιβάλλεται άνωθεν, η έξυπνη εξειδίκευση εμπλέκει και
φέρνει σε συνεργασία επιχειρήσεις, ερευνητικά
κέντρα και πανεπιστήμια για να καθοριστούν οι

(ια΄) Να προωθηθεί η διάχυση γνώσης και
τεχνολογικής διαφοροποίησης
Ο πιο πολλά υποσχόμενος τρόπος για να
προωθήσει μια περιφέρεια τη βασισμένη στη
γνώση ανάπτυξή της είναι μέσω της
διαφοροποίησης σε τεχνολογίες, προϊόντα και
υπηρεσίες που συνδέονται στενά με
υφιστάμενες κυρίαρχες τεχνολογίες και την
περιφερειακή βάση δεξιοτήτων. Η διάχυση της
γνώσης είναι άκρως επιτυχημένη όταν
πραγματοποιείται εντός συναφών κλάδων (σε
αντίθεση με τη διαφοροποίηση σε μη
συνδεόμενους τομείς). Μέσα από τις πιο
επιτυχημένες υφιστάμενες συστάδες θα
προκύψουν νέοι κλάδοι, μόνο όμως αν
εγκαταλειφθούν τα σύνορα μεταξύ τομέων. Αυτό
που μετρά δεν είναι η διαφοροποίηση αφ εαυτής
αλλά η εξειδικευμένη τεχνολογική διαφοροποίηση σε αναδυόμενες οικονομικές
δραστηριότητες. Αφετηρία της είναι η
υφιστάμενη περιφερειακή γνώση και οικονομικές
δυνατότητες και στόχος οι συναφείς αλλά
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
δραστηριότητες.

πιο πολλά υποσχόμενες περιοχές εξειδίκευσης
ενός κράτους-μέλους ή περιφέρειας, αλλά και
να εντοπιστούν οι αδυναμίες που παρεμποδίζουν την καινοτομία.
Στη συνέχεια, οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές
πρέπει να συντάξουν ένα έγγραφο όπου θα
περιγράφεται η προτεινόμενη στρατηγική για
την εν λόγω χώρα ή περιφέρεια και,
συγκεκριμένα, οι σχεδιαζόμενες δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων
αυτών από διαρθρωτικά ταμεία στην έρευνα,
την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.
Αυτή η στρατηγική δεν πρέπει μόνο να
αξιοποιήσει ή/και να στοχεύσει στην
περιφερειακή επιστημονική αριστεία αλλά
επίσης να υποστηρίξει τη βασισμένη στην
πρακτική («μη τεχνολογική») καινοτομία και να
συμπεριλάβει την υιοθέτηση και διάχυση της
γνώσης και της καινοτομίας.
Επισημαίνεται ότι τα κράτη-μέλη και οι
περιφέρειες της ΕΕ πρέπει να έχουν θεσπίσει
στρατηγικές RIS3 πριν εγκριθούν τα
επιχειρησιακά τους προγράμματα που
υποστηρίζουν αυτές τις επενδύσεις.

Συνεπώς, οι περιφέρειες πρέπει να δώσουν
προτεραιότητα στη συμπληρωματικότητα
μεταξύ συναφών οικονομικών δραστηριοτήτων,
και να βρουν καλύτερους τρόπους να
συνδυάσουν τα δυνατά τους σημεία έτσι ώστε
να δημιουργηθούν νέες παραγωγικές
δυνατότητες σε περιοχές με υψηλή δυναμική
ανάπτυξης (π.χ. σταυρωτή ομαδοποίηση
συστάδων).
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4. Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση
Οι πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Ευρώπη – οικονομικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικές – προβάλλουν την ανάγκη για μια
ολοκληρωμένη και εδαφική κατά τόπους
προσέγγιση με στόχο την παραγωγή μιας
αποτελεσματικής απόκρισης. Μια ολοκληρωμένη
και εδαφική προσέγγιση (ΟΕΕ) είναι πολλαπλών
διαστάσεων, προσαρμοσμένη στα κατά τόπους
χαρακτηριστικά και αποτελέσματα. Αυτό μπορεί
να σημαίνει υπέρβαση των παραδοσιακών διοικητικών ορίων και να απαιτεί μεγαλύτερη
βούληση από διαφορετικά επίπεδα της
κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει συνεργασία
και συντονισμός δράσεων για την επίτευξη
κοινών στόχων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το νέο
στόχο της εδαφικής συνοχής που εισήγαγε η
Συνθήκη της Λισαβόνας που αναγνωρίζει ότι η
οικονομική και κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να
επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς
μεγαλύτερη επικέντρωση στον εδαφικό
αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ. Για το λόγο
αυτό, οι κοινές διατάξεις εισάγουν νέα εργαλεία
ολοκλήρωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την υλοποίηση εδαφικών στρατηγικών επί
τόπου, συνδέοντας θεματικούς στόχους που
καθορίζονται στις Συμβάσεις εταιρικής σχέσης
και τα Επιχειρησιακά προγράμματα, και την
εδαφική διάσταση: τοπική ανάπτυξη με
πρωτοβουλία κοινοτήτων (Άρθρα 28-31 του
κανονισμού κοινών διατάξεων) (βλ. παραπάνω)
και ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (Άρθρο
99 του κανονισμού κοινών διατάξεων).

Η ΟΕΕ είναι ένα εργαλείο υλοποίησης εδαφικών
στρατηγικών με ολοκληρωμένο τρόπο. Δεν
αποτελεί λειτουργία, ούτε υπο-προτεραιότητα
Επιχειρησιακού προγράμματος. Αντίθετα, η ΟΕΕ
επιτρέπει σε κράτη-μέλη να υλοποιήσουν
Επιχειρησιακά προγράμματα με οριζόντιο τρόπο
και να αντλήσουν χρηματοδότηση από
διάφορους άξονες προτεραιοτήτων ενός ή
περισσότερων Επιχειρησιακών προγραμμάτων
προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση μιας
ολοκληρωμένης στρατηγικής για συγκεκριμένη
περιοχή. Ως τέτοια, η ύπαρξη της ΟΕΕ θα
παρέχει και ευελιξία στα Κράτη Μέλη αναφορικά
με τη σχεδίαση Επιχειρησιακών προγραμμάτων,
αλλά και τη δυνατότητα αποτελεσματικής
υλοποίησης ολοκληρωμένων δράσεων μέσω
απλοποιημένης χρηματοδότησης. Είναι
σημαντικό να τονιστεί ότι οι ΟΕΕ μπορούν να
αξιοποιηθούν αποδοτικά μόνο εάν η εν λόγω
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή διαθέτει μια
ολοκληρωμένη, διατομεακή εδαφική στρατηγική.
Τα βασικά στοιχεία μιας ΟΕΕ είναι τα εξής:


καθορισμένη περιοχή και ολοκληρωμένη
εδαφική στρατηγική ανάπτυξης,



δέσμη δράσεων προς υλοποίηση, και



ρυθμίσεις διακυβέρνησης για τη
διαχείριση της ΟΕΕ.

(α) Καθορισμένη περιοχή και ολοκληρωμένη
εδαφική στρατηγική ανάπτυξης
Είναι ουσιώδες να αναπτυχθεί μια διατομεακή
ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης που
απαντά στις αναπτυξιακές ανάγκες της
ενδιαφερόμενης περιοχής. Η στρατηγική θα
σχεδιαστεί με τρόπο που οι δράσεις μπορούν να
αξιοποιήσουν περαιτέρω τις παραχθείσες
συνέργειες από την ενορχηστρωμένη υλοποίηση.
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Μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
το Ταμείο Συνοχής, αλλά δεν είναι υποχρεωτικός
ο συνδυασμός όλων των ταμείων σε κάθε ΟΕΕ.
Παρόλα αυτά, ενθαρρύνεται ο συνδυασμός των
ΕΤΠΑ και ΕΚΤ από την ΟΕΕ καθώς η
ολοκληρωμένη προσέγγιση απαιτεί τη σύνδεση
κοινωνικών (soft) επενδύσεων με την επένδυση
Κάθε γεωγραφική περιοχή με ιδιαίτερα εδαφικά
χαρακτηριστικά θα μπορεί να αποτελεί
αντικείμενο μιας ΟΕΕ, ξεκινώντας από επιμέρους
αστικές γειτονιές με πολλαπλές ελλείψεις έως
το αστικό, μητροπολιτικό, αστικό-αγροτικό,
υποπεριφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο.
Μια ΟΕΕ μπορεί επίσης να υλοποιήσει
ολοκληρωμένες δράσεις σε αποσπασμένες
γεωγραφικές μονάδες με παρεμφερή
χαρακτηριστικά εντός μιας περιφέρειας (π.χ.
ένα δίκτυο πόλεων μικρού ή μεσαίου μεγέθους).
Δεν είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της ΟΕΕ η
κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας μιας
διοικητικής μονάδας. Επιπρόσθετα, η ΟΕΕ είναι
κατάλληλη για την υλοποίηση δράσεων στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
(ΕΕΣ). Για παράδειγμα, είναι δυνατή η χρήση των
ΟΕΕ σε διασυνοριακό πλαίσιο για την υλοποίηση
μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αστικής
ανάπτυξης σε διασυνοριακές πόλεις. Οι
δράσεις, προσαρμοσμένες στις επιμέρους
εδαφικές ανάγκες, μπορούν να λάβουν
υποστήριξη μέσω του μηχανισμού της ΟΕΕ.
Ωστόσο, πρέπει και πάλι να γίνει σεβαστό το
πλαίσιο συνεργασίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο
κανονισμός ΕΕΣ απαιτεί κάθε ενδιάμεσος φορέας
που έχει οριστεί για την υλοποίηση μιας ΟΕΕ «να
έχει συσταθεί από δημόσιους φορείς από
τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες» (Άρθρο

σε φυσικές υποδομές. Αυτό είναι ιδιαίτερα
συναφές στην περίπτωση βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης. Μια ΟΕΕ μπορεί να προσφέρει
υποστήριξη όχι μόνο με τη μορφή ενισχύσεων
αλλά και μέσω χρηματοοικονομικών μηχανισμών
(Άρθρο 32-40 του προτεινόμενου κανονισμού
κοινών διατάξεων) όταν ενδείκνυνται για την
υλοποίηση δράσεων που καθορίζονται στη
στρατηγική ανάπτυξης. Η τοπική ανάπτυξη με
πρωτοβουλία κοινοτήτων (CLLD – Άρθρα 28-30
του προτεινόμενου κανονισμού κοινών
διατάξεων) μπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο
προς χρήση ως δομικό στοιχείο στην υλοποίηση
μιας ΟΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ μιας ΟΕΕ και της CLLD. Η CLLD
είναι μια προσέγγιση με αυστηρά «από κάτω
προς τα πάνω» χαρακτήρα. Η τοπική ομάδα
δράσης είναι αυτή που προσδιορίζει το
περιεχόμενο της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης και τις χρηματοδοτούμενες λειτουργίες στο πλαίσιο αυτής. Η ΟΕΕ, από την άλλη,
δεν προδικάζει τον τρόπο λήψης αποφάσεων
για τις ίδιες τις επενδύσεις – αυτή η διαδικασία
μπορεί να είναι από πάνω προς τα κάτω, από
κάτω προς τα πάνω ή ένας συνδυασμός και των
δύο. Ως τέτοια, η CLLD, για παράδειγμα, θα
μπορούσε να αποτελεί ένα συστατικό μιας
ολοκληρωμένης αστικής στρατηγικής που
υλοποιείται μέσω ΟΕΕ.

10 του κανονισμού ΕΕΣ).

(β) Δέσμη δράσεων προς υλοποίηση
Οι δράσεις προς υλοποίηση μέσω ΟΕΕ θα
συμβάλουν στους θεματικούς στόχους των
σχετικών αξόνων προτεραιοτήτων του/των
Επιχειρησιακών προγραμμάτων που
συμμετέχουν, καθώς και στους αναπτυξιακούς
στόχους της εδαφικής στρατηγικής.
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Πέραν των επενδύσεων προς υποστήριξη μιας
κατά τόπους στρατηγικής ανάπτυξης μέσω ΟΕΕ,
είναι δυνατή η χρηματοδότηση πρόσθετων
δράσεων που στοχεύουν στην ίδια περιοχή μέσω
των αξόνων προτεραιοτήτων ενός Επιχειρησιακού προγράμματος ή προγραμμάτων που δεν
συμμετέχουν στη χρηματοδότηση της ΟΕΕ.
Πολλές από τις επενδυτικές προτεραιότητες
στην πρόταση μπορεί να συμβάλουν άμεσα στην
ανάπτυξη της εν λόγω γεωγραφικής περιοχής

1/2013

Νέος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην
εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και στον
αντίκτυπό της στην Ευρώπη, το 2007 πρότεινε
μια σειρά προγραμμάτων ώστε να τονωθεί η
καινοτομία και να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε όλες
τις περιφέρειες της Ευρώπης. Στις ιδιαιτέρως

και δεν υπάρχει υποχρέωση υλοποίησης όλων
μέσω αυτού του μηχανισμού. Συνιστάται,
ωστόσο, να ενσωματωθούν οι τομεακές
επενδύσεις στην εν λόγω περιοχή και να
ευθυγραμμιστούν με τις ολοκληρωμένες
εδαφικές στρατηγικές για την ανάπτυξη.

(γ) Ρυθμίσεις διακυβέρνησης για τη διαχείριση
της ΟΕΕ
Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού
προγράμματος φέρει την τελική ευθύνη για τη
διαχείριση και υλοποίηση των λειτουργιών μιας
ΟΕΕ. Εντούτοις, μπορεί να ορίσει ενδιάμεσους
φορείς, συμπεριλαμβανομένων τοπικών αρχών,
φορέων περιφερειακής ανάπτυξης ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις, για την εκτέλεση
μέρους ή όλων των καθηκόντων διαχείρισης και
υλοποίησης. Η μορφή και ο βαθμός ανάθεσης
της διαχείρισης της ΟΕΕ μπορεί να ποικίλει
ανάλογα με τις διοικητικές ρυθμίσεις του
κράτους-μέλους ή της περιφέρειας. Μια ΟΕΕ
μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε λειτουργία
που αντιστοιχεί στις επενδυτικές προτεραιότητες των αξόνων προτεραιοτήτων που
συμμετέχουν.

δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
ακολούθησαν, αυτές οι δυνατότητες
χρηματοδότησης συνέβαλαν σε κάποιο βαθμό
στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και
βοήθησαν να διατηρηθεί ο ρυθμός επίτευξης των
εξαιρετικά υψηλών στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» σε μια Ένωση 27 κρατών-μελών.
Τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013
έδωσαν μεγάλη έμφαση στην έρευνα, στη
στήριξη της ανάπτυξης δικτύων για
εμπορεύματα, ανθρώπους και ενέργεια, και
συνέβαλαν στην καταπολέμηση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην
επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και στη
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων
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θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη αυτών των
φιλόδοξων στόχων, η ΕΕ θέσπισε απλούς,
πρακτικούς και διαφανείς κανόνες για την
πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Σε αυτό το
πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε
τη νέα έκδοση του οδηγού για τις κοινοτικές
χρηματοδοτήσεις της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου, η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Πληροφορίες:
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuro
ThemOTA/ProgramSynergas/enhmeroseis_anakoin
oseis/

Το Πρόγραμμα Εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013
Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής (ΠΕΕ) για
το 2013 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η
Επιτροπή θα εργαστεί για το σκοπό αυτό το
2013 και τα επόμενα έτη. Το ΠΕΕ συνοψίζει τους
στόχους για την Ένωση σε επτά βασικούς τομείς
και καθορίζει τις σημερινές ελλείψεις. Κατόπιν,
εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα
επιτύχει τους στόχους αυτούς: προωθώντας τις
βασικές πρωτοβουλίες που έχουν αρχίσει ήδη να
εξετάζονται, υποβάλλοντας νέες προτάσεις και
εξασφαλίζοντας οφέλη στους πολίτες με την
έμπρακτη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Οι
νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των
συγκεκριμένων προκλήσεων σε επτά βασικούς
τομείς πολιτικής θα καλύψουν τα ακόλουθα
θέματα:


Μια πραγματική οικονομική και

νομισματική ένωση: νέα νομοθεσία για να

ενισχυθεί η σταθερότητα, η διαφάνεια και η
προστασία των καταναλωτών στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως με βάση το σχέδιο για
μια πραγματική οικονομική και νομισματική
ένωση.


Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω

της ενιαίας αγοράς και της βιομηχανικής
πολιτικής: πρωτοβουλίες για να μειωθεί το
κόστος των επιχειρήσεων σε τομείς όπως ο ΦΠΑ
και η τιμολόγηση, να αρθούν τα εμπόδια στην
ανταγωνιστικότητα και να ενθαρρυνθούν οι
κυριότεροι τομείς ανάπτυξης με συμπράξεις
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην έρευνα.


Διασύνδεση για την ανταγωνιστικότητα –

δημιουργώντας σήμερα τα δίκτυα του αύριο:
εκσυγχρονισμός των δικτύων με την ελευθέρωση
του ενεργειακού τομέα, με την τόνωση των
επενδύσεων σε υποδομές όπως οι ευρυζωνικές
επικοινωνίες, και με τον εκσυγχρονισμό των
μεταφορών και της υλικοτεχνικής υποστήριξης
στην Ευρώπη.


Ανάπτυξη για απασχόληση – ένταξη και

αριστεία: παροχή συγκεκριμένης στήριξης στους
ανέργους σε τομείς όπως οι δημόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης, και εξασφάλιση ότι η ΕΕ
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
υποστηρίξει την κοινωνική ένταξη.


Χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας:
καθορισμός των μακροπρόθεσμων προοπτικών,
που είναι τόσο σημαντικές για τη βιώσιμη
ανάπτυξη, με τη μορφή πλαισίου για την
ενέργεια και την κλιματική αλλαγή έως το 2030,
καθώς και ειδικών δράσεων για την ποιότητα
του αέρα και τα απόβλητα.
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Φιλανδία συμφώνησαν για τη σύσταση
διευρωπαϊκού δικτύου που θα αναλάβει την
εφαρμογή δράσεων προσαρμοσμένων στις
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Γι’ αυτό το
σκοπό, το δίκτυο έχει σχεδιάσει την εκπόνηση
μοντέλων που θα διευκολύνουν την υλοποίηση
πολιτικών ενσωμάτωσης και θα αποβλέπουν
στην καλύτερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή, επειδή


Οικοδόμηση μιας ασφαλούς Ευρώπης:

ενίσχυση της δικαιοσύνης με τη θέσπιση
ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής για την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της
ΕΕ, μεγαλύτερη ασφάλεια με την καταπολέμηση
της διακίνησης πυροβόλων όπλων και εδραίωση
της ιθαγένειας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
έτους των πολιτών.


Άσκηση της επιρροής μας – η Ευρώπη ως

παγκόσμιος παράγων: προώθηση των
συμφερόντων και των αξιών μας μέσω μιας
νέας γενιάς εμπορικών συμφωνιών και
στοχοθετημένων ενεργειών στις γειτονικές μας
χώρες και συμβολή στην εκπλήρωση των
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας ως ο κύριος
εταίρος της αναπτυξιακής συνεργασίας σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Ένα κοινό θέμα όλων αυτών των τομέων είναι
ότι το προσεχές έτος θα είναι καθοριστικό για τη
μετατροπή μιας φιλόδοξης συμφωνίας σχετικά
με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο σε
κινητήρια δύναμη για την αλλαγή.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_en.pdf

Θέσπιση πιλοτικού Δικτύου Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών για την ένταξη
των μεταναστών
Σε συνέχεια των προτάσεων της Επιτροπής των
Περιφερειών για την ένταξη των μεταναστών
από τρίτες χώρες (βλ. Γνωμοδότηση ΕτΠ «Η
Ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την
Ένταξη» (2012/C113/04), περιφερειακές και
τοπικές αρχές από την Αγγλία, Βέλγιο, Γερμανία,
Ελλάδα (ΚΕΔΕ), Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, και
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εκτιμά ότι θα συμβάλλει στην εφαρμογή των
κατάλληλων μέτρων για την ένταξη των
μεταναστών.
Πληροφορίες:
http://www.regioeuropa.net/2/91/&for=showpop&
tid=1404&modonly=1

Χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων για
πολιτιστικά έργα
Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στον πολιτιστικό
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τομέα, κατά την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο (2007-13), συνέβαλαν καθοριστικά στην
αναζωογόνηση των αστικών κέντρων, στην
προαγωγή της δημιουργικής επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς,
καθώς και στην προώθηση της καινοτομίας και
των νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Η έκθεση
εκτιμά ότι η χρηματοδότηση των πολιτιστικών
έργων συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και
παρέχει 13 συστάσεις προκειμένου να ενισχυθεί
η χρηματοδότησή τους κατά την επόμενη
προγραμματική περίοδο (2014-20).
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/stu
diesdownload.html?languageDocument=EN&file=7
5895

Ηλεκτροκίνητη Αυτοκίνηση σε
Ευρωπαϊκούς ΟΤΑ

Σήμερα το Άμστερνταμ έχει πλέον τη μεγαλύτερη
πυκνότητα σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης
ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως, έχοντας
σχεδιάσει την εισαγωγή 500 ηλεκτρικών
αυτοκινήτων μέχρι το 2015, ενώ το Βερολίνο
εξετάζει να εισάγει την ηλεκτροκίνηση στο
σύστημα μεταφορών φορτίων. Και οι δύο πόλεις
είναι μέρος ενός φιλόδοξου σχεδίου ενοποίησης
των δικτύων μεταφορών 16 πόλεων σε όλο τον
κόσμο, δείχνοντας ότι η παραμικρή δημόσια

Αξιοποιώντας δημόσιες χρηματοδοτήσεις και

παρέμβαση μπορεί να κάνει πραγματική

ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη και τη

διαφορά, σύμφωνα με τον Talli Trigg από τον

στήριξη της ηλεκτροκίνητης αυτοκίνησης

Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας στο Παρίσι. Η

Τοπικές Αυτοδιοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη

έλλειψη κοινών ευρωπαϊκών προτύπων επίσης,

ενισχύουν τις υποδομές τους με σταθμούς

καθυστερεί την είσοδο στην αγορά για τα

φόρτισης και στόλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επισημαίνουν πηγές της

Μία πρωτοβουλία του Παρισιού οδήγησε στην

βιομηχανίας, με τις Βρυξέλλες να έχουν

υπηρεσία ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

συνεισφέρει με €42 εκ στο πράσινο πρόγραμμα

Autolib η οποία αξιοποίησε 235εκ €

eMotion προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το

χρηματοδότησης. Αυτή η πρωτοβουλία εν

ζήτημα. Η διαλειτουργικότητα, ή η σύνδεση της

συνεχεία ενέπνευσε το σύστημα Zen Car στις

ροής πληροφοριών μεταξύ οχημάτων και

Βρυξέλλες, ενώ παρόμοια πρωτοβουλία

υποδομών φόρτισης, θεωρείται ως βασικό

πραγματοποιήθηκε και στο νησί Bornholm της

ζήτημα από πολλούς στη βιομηχανία ηλεκτρικών

Δανίας.

μπαταριών αυτοκινήτων.
Πληροφορίες:
http://euractiv.gr/metafores/stin-ilektrokinisistrefontai-oi-eyropaikoi-dimoi

Δωρεάν διαδικτυακή επιμόρφωση
εκπροσώπων ΟΤΑ σε θέματα ενέργειας
Η «Ανάπτυξη των ικανοτήτων των Τοπικών
Αρχών για την προώθηση τοπικών δράσεων
για το κλίμα και την ενέργεια-από το σχεδιασμό ως τη δράση και την παρακολούθηση»
αποτελεί ένα έργο 3ετούς διάρκειας που
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει
νέα στρατηγική για τον
Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα
στρατηγική με τίτλο «Ανασχεδιασμός της
Εκπαίδευσης», στόχος της οποίας είναι να
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν
άμεσα δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι
νέοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις
ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά
εργασίας και να επιτευχθούν οι στόχοι τους
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα

για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για

«Ευρώπη-Ευφυής Ενέργεια». Ξεκίνησε τον

να εξασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση ανταποκ-

Ιούνιο του 2011 και θα ολοκληρωθεί το Μάιο

ρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των σπου-

του 2014. Ο κύριος σκοπός του προγράμματος
είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη Σχεδίων
Δράσεων για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) στην

δαστών και της αγοράς εργασίας, οι μέθοδοι
αξιολόγησης πρέπει να προσαρμοστούν και
να εκσυγχρονιστούν. Η χρήση των ΤΠΕ και
των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ)

Ευρώπη-από την παρακίνηση, το σχεδιασμό

πρέπει να αναβαθμιστεί σε όλα τα μαθησια-

και την εφαρμογή, στην παρακολούθηση και

κά πλαίσια. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να

την αξιολόγηση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από

επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους μέσω

τρεις κύριες δραστηριότητες:
1. Ένα εύκολο πρόγραμμα εκπαίδευσης
που προσφέρεται σε Οργανισμούς

τακτικής επιμόρφωσης. Επίσης, η στρατηγική καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους
δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης και των
εργοδοτών, να φέρουν τις επιχειρήσεις στην

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημάρχους και
προσωπικό Δήμων).
2. Ένα πρόγραμμα «εκπαιδεύοντας τον
εκπαιδευτή» για την ενίσχυση της
προσφερόμενης υποστήριξης, το οποίο
απευθύνεται σε εκπροσώπους από:
o

Ενώσεις και δίκτυα ΟΤΑ

o

Ενεργειακά Κέντρα και Γραφεία
που συνεργάζονται με δήμους

3. Την ενεργό υποστήριξη επιλεγμένων

της απασχόλησης μέσω της αυξημένης
μάθησης με βάση την εργασία. Οι συστάσεις
που διατυπώνονται στον «Ανασχεδιασμό της
Εκπαίδευσης» βασίζονται στα πορίσματα

Δήμων σε 15 χώρες σε όλα τα στάδια της

της έκθεσης παρακολούθησης της

υλοποίησης των δράσεων τους για την

εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το

Ενέργεια και το Κλίμα.

2012, μιας νέας ετήσιας έρευνας της
Επιτροπής που περιγράφει την προσφορά
δεξιοτήτων στα κράτη μέλη.

Πληροφορίες:
http://www.covenant-capacity.eu/gr/archikiselida/
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http://ec.europa.eu/education/news/rethinkin
g/com669_el.pdf

Τεύχος 31

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1/2013

Οι Εμβληματικές Πρωτοβουλίες στην

Εκπαιδευτικές Ανισότητες μεταξύ

Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

των Ευρωπαϊκών Περιφερειών

Στις 27 Νοεμβρίου 2012, παρουσιάστηκε η

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή

μελέτη του Ε.Κ. όπου αναλύεται η συμβολή των

Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση

Διαρθρωτικών Ταμείων στην υλοποίηση των 7

που εκπόνησε το δίκτυο εμπειρογνωμόνων

«εμβληματικών πρωτοβουλιών» της στρατηγικής

N.E.S.S.E., χρησιμοποιώντας ως βασικούς

«Ευρώπη 2020» (καινοτομία, ψηφιακό θεματολόγιο, βιομηχανική πολιτική, αποδοτικότητα των
πόρων, δεξιότητες και θέσεις εργασίας, νεολαία
σε δράση και καταπολέμηση της φτώχειας),
κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο
(2007-13). Εν προκειμένω, διερευνάται η
συνέπειά τους με την πολιτική συνοχής για την
περίοδο προγραμματισμού 2014-20 και

δείκτες τη γεωγραφική προσβασιμότητα
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την αναλογία
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
μεταξύ του πληθυσμού, το ποσοστό του
πληθυσμού με χαμηλά εκπαιδευτικά
προσόντα, καθώς και τη συμμετοχή των
ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Η έκθεση
επισημαίνει σημαντικές γεωγραφικές
ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών,
προσδιορίζονται τρόποι ενσωμάτωσης των
εμβληματικών πρωτοβουλιών στο μελλοντικό

καθώς και στο εσωτερικό αυτών. Μεταξύ
άλλων, τα υψηλότερα ποσοστά σπουδαστών

κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Χρησιμοποιώντας
ορισμένες λεπτομερείς περιπτωσιολογικές
μελέτες, η έκθεση εξετάζει διεξοδικά την
εμπειρία από την υλοποίηση της στρατηγικής
της Λισαβόνας, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών
ταμείων. Παρέχονται λεπτομερείς χάρτες πορείας για κάθε εμβληματική πρωτοβουλία, κατάδεικνύοντας τι, πότε, πώς και από ποιον πρέπει
να διεξάγονται ενέργειες με βραχυπρόθεσμη,
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική.
Τέλος, η έκθεση παρέχει συστάσεις όσον αφορά
την υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών με τη χρήση μέσων της πολιτικής συνοχής.
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/re
gi/studiesdownload.html?languageDocument=EL&f
ile=75851

παρατηρούνται στη Φινλανδία, τη Σουηδία,
το Βέλγιο και την Ιρλανδία, ενώ τα
χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην
ανατολική Γερμανία, τη βόρεια Ιταλία, τη
νοτιοδυτική Ισπανία και την Πορτογαλία.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/education/news/doc/ness
e/report_en.pdf
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Διεθνή Θέματα
Οδηγός για τον Αστικό Σχεδιασμό
Στο πλαίσιο του προγράμματος για τους
ανθρώπινους οικισμούς των Ηνωμένων Εθνών,
εκδόθηκε νέος οδηγός για τον αστικό
σχεδιασμό με σκοπό να υποστηρίξει τους

1/2013

Οι Αφρικανικές Πόλεις του Μέλλοντος
Τον περασμένο Μάϊο συγκεντρώθηκαν δήμαρχοι και
εκπρόσωποι τοπικών αρχών από τις μεγαλύτερες
πόλεις της Αφρικής στο Λάγος για να συζητήσουν
την αστική μεταμόρφωση της «μαύρης ηπείρου». Η
διαχείριση, ο σχεδιασμός, η στέγαση, οι υποδομές,
οι μεταφορές, η ενέργεια, η αρχιτεκτονική και η
επιχορήγηση των πλέον καινοτόμων αφρικανικών
πόλεων αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο των
εργασιών του συνεδρίου. Από το Eko Atlantic στο
Victoria Island του Λάγος μέχρι το Tatu City έξω από
το Ναϊρόμπι ολοένα και περισσότερες πόλεις

χτίζονται στα προάστια των μεγαλουπόλεων. Η
Γκάνα μάλιστα παρουσίασε πρόσφατα καινοτόμα
αστικά σχέδια για τις πόλεις του King City και της
Kpone-Appolonia. Η βασική ιδέα πίσω από τον
αιρετούς και τα στελέχη της τοπικής

αστικό σχεδιασμό των εν λόγω «δορυφόρων

αυτοδιοίκησης. Μολονότι ο οδηγός αφορά όλες

πόλεων» είναι ένας ολιστικός τρόπος ζωής (work-

τις τοπικές αρχές, κυρίως απευθύνεται σε

live-play), δηλ. η δημιουργία αειφόρων, ελκυστικών

μεσαίου μεγέθους πόλεις – με πληθυσμό

γειτονιών, όχι μόνο για ιδιοκατοίκηση, αλλά και για

μεταξύ 20.000 και 2 εκατομμυρίων κατοίκων –

την απασχόληση, την αναψυχή, την επιχειρηματι-

αναπτυσσόμενων οικονομιών.

κότητα και τις κοινωνικές εκδηλώσεις.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.a

http://www.howwemadeitinafrica.com/are-new-cities-

spx?publicationID=3385
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Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές
ευκαιρίες βελτίωσης. Η μαζική υιοθέτηση της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης εντός της ΕΕ θα
συνεπαγόταν σημαντικά οικονομικά οφέλη και
εκτιμάται ότι η μετάβαση από τα τιμολόγια σε
χαρτί σε ηλεκτρονικά τιμολόγια θα οδηγήσει σε
εξοικονομήσεις κόστους περίπου 240 δισεκατ.
ευρώ εντός περιόδου έξι ετών.
Προθεσμία: 14 Ιανουαρίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations
/2012/einvoicing_en.htm

Αειφόρος Ανάπτυξη μετά τη Διάσκεψη
του Rio+20
Η παγκόσμια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών
Rio+20, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε
Τζανέιρο τον Ιούνιο του 2012, είχε ως στόχο να
διασφαλίσει την ανανέωση της πολιτικής

Έρευνα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
στις Δημόσιες Προμήθειες
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» προσφέρει το
όραμα μιας εξόχως ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς για τον 21ο
αιώνα, ενώ συγχρόνως τονίζει ότι έχει ζωτική
σημασία να αξιοποιηθούν όλα τα οικονομικά και
κοινωνικά οφέλη της ψηφιακής κοινωνίας. Για
τον σκοπό αυτό, η ηλεκτρονική τιμολόγηση
αποτελεί μέρος της εμβληματικής πρωτοβουλίας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ψηφιακό
θεματολόγιο για την Ευρώπη, η οποία αποδίδει
πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη της ενιαίας
ψηφιακής αγοράς και ζητά την άρση των
κανονιστικών και τεχνικών φραγμών που
εμποδίζουν τη μαζική υιοθέτηση της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η μέση διείσδυση της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην αγορά της
Ευρώπης είναι χαμηλή και εκτιμάται επί του
παρόντος σε περίπου 5 % του συνόλου των
τιμολογίων που ανταλλάσσονται σε ετήσια βάση
μεταξύ επιχειρήσεων.

δέσμευσης για αειφόρο ανάπτυξη. Για να δοθούν
συνέχειες στη διάσκεψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επιθυμεί να αναπτύξει ειδικές δράσεις και
συγκεκριμένα μέτρα για να καταστήσει την
αειφόρο ανάπτυξη πραγματικότητα στον χώρο
της ΕΕ και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με την
παρούσα διαβούλευση ζητά από τους
ενδιαφερόμενους φορείς τις απόψεις τους ως
πρώτη ύλη για ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά με τις συνέχειες που θα δοθούν στη
διάσκεψη Rio+20, η οποία προγραμματίζεται
για το πρώτο τρίμηνο του 2013, γύρω από τα
θέματα της πράσινης οικονομίας˙ τομέων
προτεραιότητας όπως η εξάλειψη της φτώχειας,
αειφόρο γεωργία κλπ.˙ υλοποίηση στόχων της
αειφόρου ανάπτυξης˙ η στρατηγική της
χρηματοδότησης της αειφόρου ανάπτυξης˙ και
η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την
αειφόρο ανάπτυξη.
Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio
20_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Formal Writing in English - Master Class: Produce
Better Texts in Less Time
Ημερομηνία: 28-29 Ιανουαρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5131

State Aid in the European Union: Latest
Developments on Policy and Practice
Ημερομηνία: 30-31 Ιανουαρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5208

Successful Preparation and Implementation of
Twinning Projects
Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5191
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

1/2013

Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων
Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις Αστικής
Ανάλυσης και Πολιτικής

CREATIVE CITIES
Innovation in Greek Local Government

Σελ.587
Δ. Οικονόμου
Γ. Πετράκος (επιμ.)
Εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας
Το βιβλίο αυτό θέτει τις ελληνικές πόλεις στο
Σελ.181

επίκεντρο του ενδιαφέροντός του. Με αυτή την

A. Karvounis & D. Tzanakis

έννοια, αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τον

Εκδ. LAMBERT Academic Publishing

φοιτητή, τον ερευνητή, το στέλεχος του ευρύτερου
δημοσίου τομέα (και ειδικά της τοπικής

Με αφορμή την «Ένωση Καινοτομίας», την

αυτοδιοίκησης) και τον επαγγελματία που έχει ως

εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της

κύριο αντικείμενο ή δραστηριότητα την μελέτη

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που ασπάζεται μια

των τάσεων και χαρακτηριστικών των πόλεων,

ευρεία έννοια της καινοτομίας, το ανωτέρω έργο

καθώς επίσης και τον σχεδιασμό πολιτικών σε ένα

παρουσιάζει τη διευρυμένη έννοια της

ευρύ φάσμα κατευθύνσεων για την ανάπτυξή

καινοτομίας μέσω του παραδείγματος των

τους. Περιλαμβάνει αναλύσεις που αφορούν τις

‘δημιουργικών πόλεων’ στο χώρο της τοπικής

σύγχρονες τάσεις στα οικονομικά, διαρθρωτικά

αυτοδιοίκησης, αποτυπώνοντας διεθνώς

και κοινωνικά χαρακτηριστικά των πόλεων, τις

αναγνωρισμένα παραδείγματα δημιουργικών

υποδομές τους, τα δίκτυα συνεργασίας τους, την

στρατηγικών που έχουν εφαρμόσει παγκοσμίως οι

οικιστική ανάπτυξη, την προστασία του αστικού

τοπικές αρχές, ενώ επισημαίνει ενδεικτικά

περιβάλλοντος, τις σχέσεις πόλης-υπαίθρου, τις

ορισμένες ελληνικές καινοτόμες δράσεις σε τοπικό

ασκούμενες πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό

επίπεδο, που δύνανται να αποτελέσουν αντίδοτο

επίπεδο, καθώς και σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης

στην τρέχουσα οικονομική κρίση.

της δομής και εξέλιξης των πόλεων.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744975
Ε-mail: international@ypes.gr
a.karvounis@ypes.gr

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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1. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του ευρωπαίου
πολίτη στα κοινά αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πτυχές της ζωής της
κοινότητάς τους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να
συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμη
πιο προσιτής. Με την απόφαση 1904/2006/ΕΚ, της
12ης Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο ενέκριναν το πρόγραμμα «Ευρώπη για
τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013, το οποίο
θέσπισε το νομικό πλαίσιο για τη στήριξη ενός ευρέος
φάσματος δραστηριοτήτων και οργανώσεων που

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

προωθούν την «ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου
πολίτη στα κοινά» και, επομένως, τη συμμετοχή



Επιδότηση Αδελφοποιήσεων
Πόλεων και Οργανώσεων της
Κοινωνίας Πολιτών



Επιδότηση Διεθνών Δράσεων
Νεολαίας



Ευρωπαϊκά Βραβεία για
Καινοτόμες Δημόσιες Υπηρεσίες



Επιδότηση δράσεων πολιτισμού
και δια βίου μάθησης



Η Κατάσταση της καινοτομίας
στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες



Βέλτιστες Πρακτικές Αειφόρων
Αναπτυξιακών Πολιτικών



Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια 2014



Σεμινάρια κατάρτισης για τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και το ΕΣΠΑ

πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
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συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες ανταλλαγές
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσω της
συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων και ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ
αδελφοποιημένων πόλεων. Επομένως, το μέτρο
αφορά τους δύο ακόλουθους τύπους
δραστηριοτήτων:

Μέτρο 1.1 Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της
αδελφοποίησης πόλεων
Το πρόγραμμα συμβάλλει στους εξής γενικούς
στόχους:
 να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να
ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να
συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης
ακόμα πιο προσιτής, δημοκρατικής και με
παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο
πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας
και εμπλουτισμένης μέσω αυτής,
αναπτύσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
 να αναπτύξει αίσθημα ευρωπαϊκής
ταυτότητας, βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή
ιστορία και κοινό πολιτισμό,
 να καλλιεργήσει το αίσθημα των
ευρωπαίων πολιτών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
τους ανήκει,
 να βελτιώσει την ανοχή και την αμοιβαία
κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών,
μέσα από τον σεβασμό και την προαγωγή της
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας,
συμβάλλοντας παράλληλα στον
διαπολιτισμικό διάλογο.
Στόχος της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την
Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτομα από
τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να
συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες,
απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα
από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον.
Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις ανταλλαγές και
τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από
διαφορετικές χώρες με διάφορα μέσα:
Μέτρο 1 – Αδελφοποίηση πόλεων
Το μέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που

2

Οι συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων φέρνουν σε επαφή ευρύ
φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις,
αξιοποιώντας τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των
δήμων για την ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης και
κατανόησης μεταξύ πολιτών και μεταξύ πολιτισμών. Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι
πόλεις/δήμοι ή οι οικείες επιτροπές αδελφοποίησης
ή άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές. Το σχέδιο πρέπει να αφορά
δήμους από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ
των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος
της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά τουλάχιστον 25
προσκεκλημένους συμμετέχοντες. Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς συμμετέχοντες
οι οποίοι αποστέλλονται από τους επιλέξιμους
εταίρους. Το ήμισυ τουλάχιστον των συμμετεχόντων
δεν πρέπει να είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι τοπικής
αυτοδιοίκησης ή δημοτικοί υπάλληλοι. Οι προτάσεις
σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που
πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο. Ελάχιστη
επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: 5.000 ευρώ. Μέγιστη
επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: 25.000 ευρώ.
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Μέτρο 1.2
Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων
Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν τακτικά νέα
προβλήματα και εμπλέκονται στην εφαρμογή
διαφόρων πολιτικών, οι οποίες συνδέονται συχνά
με πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
δικτύωση δήμων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
αποτελεί σημαντικό μέσο πραγματοποίησης

Η Δράση 2 υποστηρίζει οργανώσεις της κοινωνίας

επίκαιρων συζητήσεων και ανταλλαγής

πολιτών, δεξαμενές σκέψης ως μοναδικών συν-

βέλτιστων πρακτικών. Η αδελφοποίηση

δέσμων ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες και την

δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ δήμων·

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφενός οι οργανώσεις της

επομένως, οι δυνατότητες των δικτύων που

κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό,

δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι καταλυτικά

αδελφοποιημένων πόλεων πρέπει να

στοιχεία της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη θεματικής και

στην κοινωνία και συνδράμουν στην αναζωογόνηση

μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ πόλεων. Οι

όλων των όψεων της δημόσιας ζωής. Αφετέρου, οι

αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι:

ευρωπαϊκοί οργανισμοί δημόσιας πολιτικής έρευνας

πόλεις/δήμοι ή οι επιτροπές ή τα οικεία δίκτυα

διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο, προτείνοντας

αδελφοποίησης, άλλα επίπεδα τοπικών/ περιφε-

ιδέες για τα ευρωπαϊκά θέματα, την ενεργό

ρειακών αρχών, ομοσπονδίες/ενώσεις τοπικών

ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη ή τις ευρωπαϊκές

αρχών, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που

αξίες. Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τα κάτωθι

εκπροσωπούν τοπικές αρχές. Το σχέδιο πρέπει να

μέτρα:

αφορά δήμους από τουλάχιστον 4 συμμετέχουσες
χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι



Διαρθρωτική στήριξη για ευρωπαϊκές

κράτος μέλος της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά

ερευνητικές οργανώσεις δημόσιας πολιτικής

τουλάχιστον 30 προσκεκλημένους συμμετέχοντες.

(δεξαμενές γνώσης)- Μέτρο 1

Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς



Διαρθρωτική στήριξη για οργανώσεις της

συμμετέχοντες οι οποίοι αποστέλλονται από

κοινωνίας πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο –

τους επιλέξιμους εταίρους.

Μέτρο 2

Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το
κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη



Υποστήριξη για σχέδια των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών- Μέτρο 3

επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί

Εν προκειμένω, το μέτρο 3 υποστηρίζει

ανά σχέδιο. Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα

συγκεκριμένα σχέδια που προτείνονται από οργα-

σχέδιο: 10.000 ευρώ. Μέγιστη επιλέξιμη

νώσεις της κοινωνίας των πολιτών εγκαταστημένες

επιδότηση για ένα σχέδιο: 150.000 ευρώ.

σε συμμετέχουσες χώρες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος
που συνδέονται με τις προτεραιότητες και τους
στόχους του προγράμματος. Τα σχέδια στο πλαίσιο
του παρόντος μέτρου πρέπει να στοχεύουν σε
θέματα γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο
των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τα σχέδια στο πλαίσιο
του παρόντος μέτρου αναμένεται να περιλαμβάνουν
δραστηριότητες όπως συνέδρια, σεμινάρια,
συζητήσεις, ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές,

3
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Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εθνικό Σημείο Επαφής: Δρ. Α. Καρβούνης
Τηλ:210-3744975
Φαξ: 210-3744713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, δημοσκοπήσεις, εφαρμογή νέων τεχνολογιών της πληροφορίας κ.λπ., καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα,

2. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας:
Επιδότηση Διεθνών Δράσεων για Νέους

η οποία εμφανίζει προοπτικές καινοτομίας, αφορά
μεγαλύτερο φάσμα κοινού και έχει σαφέστερη

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) ιδρύθηκε το

στρατηγική διάδοσης. Με σκοπό την προώθηση

1972 από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να παρέχει

καλύτερα δομημένων σχεδίων, το μέγιστο ποσό της

χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές δράσεις της

επιδότησης αυξήθηκε από 55.000 ευρώ σε 150.000

νεολαίας. Εν προκειμένω, σκοπός του Ιδρύματος

ευρώ και η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων παρατά-

είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των

θηκε από 12 σε 18 μήνες. Έτσι θα εξασφαλισθεί

νέων της Ευρώπης μέσω της επιδότησης

μεγαλύτερο περιθώριο καινοτομίας, συμμετοχή

πρωτοβουλιών του για την προώθηση της ειρήνης,

μεγαλύτερου εύρους κοινού και μια ισχυρότερη

της κατανόησης και της συνεργασίας στο πλαίσιο

στρατηγική διάδοσης.

του πνεύματος σεβασμού των θεμελιωδών αξιών

Επιλέξιμοι φορείς για το εν λόγω μέτρο είναι

του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως τα ανθρώπινα

κυρίως συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά

δικαιώματα, η δημοκρατία, η ανοχή και η αλληλεγ-

ιδρύματα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται

γύη. Το Ίδρυμα επιδοτεί κυρίως δράσεις εκπαιδευτι-

στον τομέα του εθελοντισμού και του ερασιτεχνικού

κές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ανθρωπιστικού

αθλητισμού (π.χ. ΜΚΟ, κεντρικές οργανώσεις,

χαρακτήρα, πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης της

δίκτυα, ενώσεις και ομοσπονδίες, ομάδες προβλη-

ειρήνης και της συνεργασίας στην Ευρώπη,

ματισμού, πανεπιστήμια, θρησκευτικές οργα-

ανταλλαγές πρακτικών, έρευνες και μελέτες πάνω

νώσεις).Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις

σε θέματα νεολαίας. Στην τρέχουσα πρόσκληση

από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ των

υποβολής προτάσεων προβλέπεται η επιδότηση

οποίων μία τουλάχιστον να είναι κράτος μέλος της

των λειτουργικών δαπανών διεθνών οργανώσεων

ΕΕ. Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο:

και δικτύων νεολαίας. Δικαίωμα υποβολής

10.000 ευρώ. Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα

αιτήσεων έχουν διεθνείς ΜΚΟ νεολαίας, με μέλη

σχέδιο: 150.000 ευρώ. Η επιδότηση δεν είναι
δυνατόν να υπερβαίνει το 70% των επιλέξιμων
δαπανών της σχετικής δράσης. Επομένως,
τουλάχιστον 30% των συνολικών εκτιμώμενων
επιλέξιμων δαπανών πρέπει να προέρχεται από
πηγές εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ποσό
που θα χορηγηθεί δεν θα υπερβαίνει σε καμία
περίπτωση το ποσό για το οποίο υποβλήθηκε
αίτηση.
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ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή
να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας,
προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε κοινό
πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

1.3. Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους
Θέλετε να συμμετάσχετε στην ενίσχυση της
δημοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, περιφερειακό
ή εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο; Η δράση
Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους σας δίνει αυτή τη
δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-30 ετών.
άνω των 100 ατόμων και δικτύωση σε
τουλάχιστον 3 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της

Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

Ευρώπης.

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

Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2013

εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του εξωτερικού
για διάστημα 2 ως 12 μηνών; Το Πρόγραμμα

Πληροφορίες:

«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» σας δίνει τη

European Youth Foundation

δυνατότητα αυτή!

Ιστοσελίδα: http://www.eyf.coe.int/fej/portal/
media-type/html/user/anon/page/How_to_grantC

Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο
3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους

3. Νεολαία σε Δράση, 2007-2013
Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο
2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και
ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της
Ευρωπακής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του
προγράμματος «Νεολαία» της περιόδου 2000-06
και του προγράμματος 2004-06 για την
προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Με σκοπό την
ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία των
πολιτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση
του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Το
πρόγραμμα στοχεύει επίσης να συμβάλλει στην
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ευρεία
έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη

Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στη
συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της
διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντας
το διαπολιτισμικό διάλογο, την αμοιβαία
κατανόηση και ανοχή μεταξύ των νέων, μέσα από
τις ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης και
δικτύωσης.

Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία
4.3. Κατάρτιση και Δικτύωση
Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, μέσα
από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών &
καλών πρακτικών και τους ωθεί στην ευρωπαϊκή
σύμπραξη προς όφελος των νέων.

της αίσθησης της αμοιβαίας αλληλεγγύης και
κατανόησης των νέων. Το πρόγραμμα με τον
τρόπο αυτό αποτελεί επίσης τη συνέχεια των
στόχων της διαδικασίας της Λισσαβόνας.

Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη
1.1. Ανταλλαγές νέων
Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες
νέων και οργανώσεις νέων και δίνουν τη
δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες
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Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της
Νεολαίας
5.1. Συναντήσεις νέων
Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την
ευρωπακή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας,
ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου
διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη
πολιτικής και των νέων.
Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Συντονίστρια Προγράμματος: κα Αναστασία Φιλίνη
τηλ. 210 2599360, 210
Ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/youth/

4. 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα
και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ:
Ευρωπαϊκά Βραβεία για Καινοτόμες
Δημόσιες Υπηρεσίες

Θα απονεμηθούν συνολικά 9 βραβεία των 100.000
ευρώ για επιτυχείς και ήδη εφαρμοζόμενες
καινοτόμες πρωτοβουλίες, οι οποίες επέφεραν
σημαντικές βελτιώσεις στη ζωή των πολιτών. Στο
διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δημόσιες
υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ ή χωρών που
συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο
για την έρευνα. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι
οποιαδήποτε κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή
που έχει συσταθεί ως δημόσιος φορέας βάσει της

Στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου για

εθνικής νομοθεσίας, όπως: υπουργεία,

την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ,

αποκεντρωμένες κρατικές αρχές, περιφέρειες και

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε διαγωνισμό για

δήμοι. Οι σχετικές πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν

την απονομή ευρωπαϊκών βραβείων με στόχο να

αρχίσει να εφαρμόζονται τα τελευταία τέσσερα (4)

ενθαρρύνει καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες της

χρόνια και να ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στη

Ευρώπης να προβάλουν τις πιο δυναμικές και

διαγωνιζόμενη υπηρεσία. Δεν μπορούν να

πρωτοποριακές τους πρωτοβουλίες. Στόχος των

συμμετάσχουν στο διαγωνισμό δημόσιες υπηρεσίες

βραβείων είναι να προωθηθεί η καινοτομία και ο

στις οποίες έχει ήδη απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο

εκσυγχρονισμός με την αναγνώριση των θετικών

για την ίδια πρωτοβουλία από όργανο της ΕΕ. Τα

αποτελεσμάτων και την ανάδειξη παραδειγμάτων

βραβεία πρέπει να αξιοποιηθούν από τις σχετικές

προς μίμηση.

υπηρεσίες για την προώθηση και περαιτέρω
επέκταση των πρωτοβουλιών τους, γεγονός που θα
δώσει σημαντική ώθηση στην αριστεία και την
καινοτομία στον δημόσιο τομέα. Με την απονομή
των βραβείων αυτών επιδιώκεται η αναστροφή των
αρνητικών στερεοτύπων που εξακολουθούν να
υπάρχουν στην κοινή γνώμη σχετικά με τις δημόσιες
δαπάνες, και η αύξηση των προσδοκιών που πρέπει
να έχουν οι πολίτες από τη δημόσια διοίκηση. Στο
πλαίσιο του εν λόγω βραβείου ζητούνται εφικτές,
αποτελεσματικές και καινοτόμες προσεγγίσεις για
τις δημόσιες δαπάνες.
Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα: www.ec.europa.eu/admin-innovators
E-mail: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu

6

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 32

2/2013

5. PROGRESS: Δράσεις για τον κοινωνικό
πειραματισμό
Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS
είναι να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την
επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών
υποθέσεων. Το PROGRESS χρηματοδοτεί
δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας
μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης καθώς
και την ενίσχυση των βασικών συντελεστών για
την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα χωρίζεται
σε πέντε τομείς που αντιστοιχούν στους πέντε
κύριους τομείς δραστηριοτήτων: απασχόληση,
κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, συνθήκες
εργασίας, ποικιλομορφία και καταπολέμηση των
διακρίσεων, καθώς και ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών.
Στο πλαίσιο της πρόσφατης πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων το πρόγραμμα αποσκοπεί
στην προώθηση κοινωνικού πειραματισμού ως
πηγή καινοτομίας στον τομέα της κοινωνικής
πολιτικής στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου
Συντονισμού (ΑΜΣ) που εφαρμόζεται για την
κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη (η
κοινωνική ΑΜΣ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εμβληματική πρωτοβουλία της Στρατηγικής ΕΕ
2020 «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα εναντίον της
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού»
προωθεί τον κοινωνικό πειραματισμό στα πεδία
της κοινωνική καινοτομίας και πολιτικής.
Τα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν
στην ανάπτυξη και δοκιμή κοινωνικών καινοτόμων
προσεγγίσεων στο πλαίσιο των πολιτικών
προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα έργα με επίκεντρο
την κοινωνική ένταξη των νέων και πιο
συγκεκριμένα: Στην προώθηση μέτρων για την
ενεργοποίηση των νέων, στην παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών για τη φροντίδα των παιδιών και στην
προώθηση της ενεργούς και υγιούς γήρανσης. Οι
αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς,
περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, φορείς
παροχής υπηρεσιών, κλπ. Επισημαίνεται η ανάγκη
δημιουργίας συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων
μεταξύ δημόσιων αρχών και κοινωνικών εταίρων,
παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών και ΜΚΟ, καθώς
θεωρούνται κρίσιμα εργαλεία για την επιτυχή
υλοποίηση ενός πειράματος κοινωνικής πολιτικής.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης
ανέρχεται συνολικά στα 4,2 εκατ.€ και οι
επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 700.000€
(ελάχιστη) και 1.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό
της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα υπερβαίνει
το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Οι
δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν μετά την
υπογραφή της σύμβασης με την Επιτροπή, μέσα
σε διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της πρότασης, και να έχουν μέγιστη
διάρκεια 36 μηνών και ελάχιστη διάρκεια 24
μηνών.
Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής: Υπουργείο Απασχόλησης,
Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας (υπόψιν κ.κ.
Α. Κρητικού, 2105271409 & Σ. Καραγιάννη,
2105240503)
Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&f
urtherCalls=yes
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6. Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια 2014
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων
για την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια
(European Entrepreneurial Region –EER) για το 2014.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα
εντοπισμού και βράβευσης των περιφερειών της
ΕΕ που διαθέτουν εξαιρετικό επιχειρηματικό
όραμα, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της
οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν
δυναμικές, οικολογικές και επιχειρηματικές
περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη και να
υλοποιηθεί η "Small Business Act για την Ευρώπη"
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για να
λάβουν τον τίτλο της EER οι περιφέρειες πρέπει
να προωθήσουν ένα σχέδιο οράματος που να

2/2013

δ) περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία
μεταξύ όλων των φορέων εντός της περιφέρειας
αλλά και μεταξύ των περιφερειών EER, καλύτερη
ένταξη της περιφέρειας στην αγορά της γεωγραφικής περιοχής που την περιβάλλει.
ε) βιωσιμότητα, ήτοι συμβολή στην επίτευξη των
στόχων «20-20-20» της Ευρώπης.
στ) υλοποίηση, διακυβέρνηση και επικοινωνία:
εξασφάλιση της υλοποίησης των προτεινόμενων
δράσεων, κατά προτίμηση βάσει ενός συνόλου
δεικτών, παρουσίαση κατάλληλης επικοινωνιακής
στρατηγικής.
Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα:http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pa
ges/eer.aspx.
E-mail: eer-cdr@cor.europa.eu

7. Πολιτισμός, 2007-2013
Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάδειξη του
πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός
για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή
πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης
συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να
ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:

ανταποκρίνεται σε έξι κριτήρια. Εν προκειμένω, οι

ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας

περιφέρειες θα πρέπει να προτείνουν μέτρα

των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού·

στους ακόλουθους τομείς:

ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των

(α) "Small Business Act" για την Ευρώπη και κύριες

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και

πολιτικές πρωτοβουλίες και μέσα της ΕΕ, όπως

προϊόντων·

π.χ. η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η Πράξη για

ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.


την Ενιαία Αγορά.
(β) προώθηση της επιχειρηματικότητας με την
εγγύηση της πλήρους συνέπειας μεταξύ των
θεματολογίων για την επιχειρηματικότητα της
περιφέρειας και της ΕΕ.
(γ) διατομεακά ζητήματα/ενωσιακή διάσταση, π.χ.
βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και των λοιπών
δημοσίων χρηματοδοτήσεων, προορατικότητα και
προώθηση του έτους EER καθαυτού, αφού ληφθούν
υπόψη και όσα πρόκειται να συμβούν μετά το έτος
EER.
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Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο
πλαίσιο του προγράμματος ανήκουν σε τρεις
κύριες τυπολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα
σκέλη του προγράμματος. Στην τρέχουσα περίοδο,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προτάσεις για τα εξής Σκέλη:

Σκέλος 1.2.1: Σχέδια συνεργασίας (διάρκειας έως
είκοσι τέσσερις μήνες)
Πρόκειται για δράσεις στις οποίες συμμετέχουν
τρεις τουλάχιστον πολιτιστικοί παράγοντες,
συνεργαζόμενοι σε τομεακό και διατομεακό
επίπεδο, από τρεις τουλάχιστον χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα για μέγιστο
διάστημα δύο ετών. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται σε
δράσεις που προωθούν μέσα μακροπρόθεσμης
συνεργασίας. Διατίθενται κονδύλια ύψους από
τουλάχιστον 50.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ
κατά το μέγιστο, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού
επιλέξιμου κόστους.

Σκέλος 2: Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό
τομέα
Πολιτιστικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται,
ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον τομέα του πολιτισμού μπορούν να
λάβουν στήριξη για τις λειτουργικές τους
δαπάνες. Η επιδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο
αυτού του σκέλους έχει τη μορφή στήριξης
των λειτουργικών δαπανών των εν λόγω
δικαιούχων οργανισμών για την υλοποίηση
του προγράμματος εργασίας τους.

Στο πλαίσιο αυτού του σκέλους είναι επιλέξιμες
τρεις κατηγορίες οργανισμών:
α) Πρεσβευτές
β) Δίκτυα προώθησης
γ) Πλατφόρμες δομημένου διαλόγου
Τα όρια επιδοτήσεων κυμαίνονται από 100.000
έως 600.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η
κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το
80% του συνολικού επιλέξιμου κόστους ή του
εκτιμώμενου κόστους που αντιστοιχεί στο
προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας.

Σκέλος 3.2: Σχέδια συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που συμμετέχουν στην ανάλυση πολιτιστικής
πολιτικής
Αυτή η κατηγορία έχει στόχο τη στήριξη σχεδίων
συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών ή δημόσιων
οργανισμών, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στην
ανάλυση, εκτίμηση ή αξιολόγηση του αντικτύπου
των πολιτιστικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι
δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον
τρεις οργανισμούς που έχουν την έδρα τους σε
τουλάχιστον τρεις χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα. Το μέγιστο ποσό επιδότησης
ανέρχεται σε 120.000 € ετησίως, το οποίο
αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των
επιλέξιμων δαπανών.
Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας: κα Ειρήνη
Κομνηνού
Τηλ: 2103313848
Ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/culture/
funding/2013/index_en.php
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8. Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013
Το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Διά
Βίου Μάθησης [Programme for ΕU Action in the Field
Of Lifelong Learning (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης
- LLP)] αποσκοπεί στο να συμβάλει μέσω της διά
βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ως προηγμένης κοινωνίας της
γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη,
περισσότερη και καλύτερη εργασία και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Πιο συγκεκριμένα,
αποσκοπεί στο να προάγει τις ανταλλαγές, τη
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(β) Δίκτυα
Στόχος αυτής της δράσης είναι η υποστήριξη της
δημιουργίας εγκάρσιων δικτύων που προάγουν
την αμοιβαία μάθηση στον τομέα της χάραξης
πολιτικών και την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με ορθές πρακτικές και κρίσιμους παράγοντες με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση
συνεκτικών και περιεκτικών προσεγγίσεων όσον
αφορά τη διά βίου μάθηση. Τα εν λόγω δίκτυα
πρέπει να φέρουν σε επαφή παράγοντες από
διάφορους συναφείς τομείς και επίπεδα χάραξης
και εφαρμογής πολιτικών (εθνικό, περιφερειακό,
τοπικό) από 8 τουλάχιστον χώρες και να παρέχουν ένα φόρουμ/μια πλατφόρμα για κοινό
προβληματισμό και ευρωπαϊκή συνεργασία και
προώθηση της καινοτομίας και της βέλτιστης
πρακτικής. Η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ σε σχέδια
θα ανέρχεται σε 400.000 ευρώ (75%ΕΕ).
(γ) Δίκτυα για τους Ρομά

συνεργασία και την κινητικότητα μεταξύ των
ευρωπαϊκών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης εντός της Ε.Ε έτσι ώστε να μπορέσουν
να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως
προς την ποιότητα. Κατά την τρέχουσα περίοδο οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις
προτάσεις τους για τις τέσσερις βασικές
δραστηριότητες του εγκάρσιου προγράμματος με
έμφαση στα Πολυμερή Σχέδια, τα Δίκτυα και τα
συνοδευτικά μέτρα:
ΚΔ1-Συνεργασία σε θέματα πολιτικής και

καινοτομία
(α) Πολυμερή Σχέδια για Ρομά
Ο στόχος αυτής της Δράσης είναι η στήριξη της
δημιουργίας σχεδίων διακρατικής συνεργασίας
για την ανάπτυξη μέτρων διά βίου μάθησης για
την ενσωμάτωση των Ρομά, συγκεντρώνοντας
εκπαιδευτικά και άλλα κοινωνικά μέτρα (υγεία,
περιβάλλον, στέγαση) ώστε να αυξηθούν το
επίπεδο συμμετοχής και το μορφωτικό επίπεδο
των μαθητών Ρομά. Σε αυτά τα πολυμερή σχέδια
θα πρέπει να συμμετέχουν βασικοί συντελεστές
από σχετικούς τομείς σε επίπεδο λήψης
αποφάσεων και εφαρμογής (εθνικό, περιφερειακό,
τοπικό) από 3 τουλάχιστον χώρες. Η μέγιστη
συνεισφορά ΕΕ για τα σχέδια θα είναι ύψους
150.000 ευρώ ετησίως (75% η κοινοτική συνδρομή).
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Στόχος αυτής της Δράσης είναι η στήριξη της
δημιουργίας δικτύων για τη διάδοση και την
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις
πλέον επιτυχημένες εμπειρίες κοινωνικής
ενσωμάτωσης των Ρομά μέσω της εκπαίδευσης. Η
μέγιστη συνεισφορά ΕΕ για τα σχέδια θα είναι
ύψους 150.000 ευρώ ετησίως (75%ΕΕ).

ΚΔ 2 – Γλώσσες
(α) Πολυμερή Σχέδια
Η Κύρια Δραστηριότητα Γλωσσών παρέχει
υποστήριξη για Πολυμερή Σχέδια που προωθούν
την κατανόηση της γλώσσας και την πρόσβαση σε
πόρους εκμάθησης γλωσσών. Η μέγιστη κοινοτική
συμβολή σε σχέδια θα ανέρχεται σε 400.000 ευρώ
(75%ΕΕ).
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(β) Πολυμερή Δίκτυα
Η Κύρια Δραστηριότητα Γλωσσών υποστηρίζει
Δίκτυα που συμβάλλουν στην προώθηση της
εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής
πολυμορφίας. Στόχος είναι η στήριξη της
ανάπτυξης γλωσσικών πολιτικών μέσω της
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με καινοτόμα
παραδείγματα και εργαλεία μεταξύ φορέων
λήψης αποφάσεων και επαγγελματιών της
εκπαίδευσης. Η μέγιστη συνεισφορά ΕΕ για τα
σχέδια θα είναι ύψους 150.000 ευρώ ετησίως
(75%ΕΕ).
(γ) Συνοδευτικά Μέτρα
Θα αναπτυχθούν έργα στο πλαίσιο της δράσης
'Συνοδευτικά Μέτρα’ για την προώθηση των
στόχων και των αποτελεσμάτων των γλωσσικών
έργων. Τα σχέδια δύνανται συνεπώς να
καλύπτουν δραστηριότητες επικοινωνίας,
θεματική παρακολούθηση σχεδίων και διάδοση και
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σχεδίων. Η
μέγιστη συνεισφορά ΕΕ για τα σχέδια θα είναι
ύψους 150.000 ευρώ ετησίως (75%ΕΕ).

ΚΔ3 – ΤΠΕ
(α) Πολυμερή Σχέδια
Τα Πολυμερή Σχέδια ΤΠΕ υποστηρίζουν την
ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών,
παιδαγωγικών και πρακτικών ΤΠΕ για διά βίου
μάθηση. Συμπληρώνουν τις δραστηριότητες και τα
έργα ενισχυμένης μάθησης ΤΠΕ στο πλαίσιο των
τομεακών προγραμμάτων Comenius, Erasmus,
Grundtvig και Leonardo da Vinci, ανταποκρινόμενα
σε ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης ΤΠΕ σε
δύο ή περισσότερους τομείς. Η μέγιστη
συνεισφορά ΕΕ για τα σχέδια θα είναι ύψους
400.000 ευρώ ετησίως (75%ΕΕ).

(β) Πολυμερή Δίκτυα
Τα Δίκτυα οφείλουν να υποστηρίζουν την κοινή
χρήση γνώσεων, οφείλουν να αυξάνουν την
ορατότητα και την ευαισθητοποίηση των οφελών
και του αντίκτυπου των ΤΠΕ για μάθηση, και να
συμβάλουν στην αποδοχή και την αποτελεσματική
της χρήση. Η μέγιστη συνεισφορά ΕΕ για τα σχέδια
θα είναι ύψους 150.000 ευρώ ετησίως (75%ΕΕ).

ΚΔ4 – Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων
Πολυμερή Σχέδια
Ο πρωτεύων σκοπός της Κύριας Δραστηριότητας
4 είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός
πλαισίου για την αποτελεσματική αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων του Προγράμματος Διά Βίου
Μάθησης σε τοπικό, τομεακό, περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με
δραστηριότητες επικοινωνίας. Καθώς το
πρόγραμμα πλησιάζει στη λήξη του, καθίσταται
διαρκώς σημαντικότερο να γίνουν επενδύσεις σε
δραστηριότητες που βασίζονται στα αποτελέσματα του προγράμματος LLP τα οποία έχουν
επιτευχθεί προς το παρόν, καθώς και σε
δραστηριότητες που φέρνουν σε επαφή τα
αποτελέσματα του προγράμματος LLP και τους
αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων
(mainstreaming). Η μέγιστη συνεισφορά ΕΕ για τα
σχέδια θα είναι ύψους 300.000 ευρώ ετησίως
(75%ΕΕ).
Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_life
long_learning_2013.php
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Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2036
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αγίου Βασιλείου:
«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Οικισμών και της
ευρύτερης περιοχής του Όρους Κέδρους»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ιεράπετρας: «Ανάδειξη Ορεινών
Οικισμών Δήμου Ιεράπετρας ως Περιοχών
Κατοικίας, Αναψυχής και Εναλλακτικού
Τουρισμού»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2037
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μινώα Πεδιάδας:
«Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Προβολή
Πολιτιστικών Στοιχείων Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2038
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Δημόσιων
Χώρων, Ποιότητας Ζωής και Ανάπτυξης
Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Αγίου Νικολάου
Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2035
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αποκορώνου: «Οι Δρόμοι του
Νερού»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
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Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2041
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων:
«Οικοτουριστικές Διαδρομές στο Δήμο Αρχανών
- Αστερουσίων»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2039
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μαλεβιζίου: «Πολιτιστικές
Διαδρομές Ορεινού Μαλεβιζίου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2040
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Φαιστού: «Από το Φαράγγι των
Μύθων στο Φαράγγι των Αγίων»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2043
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Χερσονήσου: «Βιώσιμη Ανάδειξη
του Οικοπολιτισμικού και Φυσικού Αποθέματος
της Ενδοχώρας ή Βιώσιμη Ενδοχώρα»

Τεύχος 32

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2/2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 28/2/2013

Προθεσμία: 28/2/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2045

x?item=2051

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Γόρτυνας: «Αστερίων (Γόρτυς -

Υπαίθρου Δήμου Καντάνου – Σελίνου:

Αστερούσια)»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πολιτιστικού

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Αποθέματος Ορεινής Ζώνης Σελίνου»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 28/2/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 28/2/2013

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=2048

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

x?item=2052

Υπαίθρου Δήμου Χανίων: «Ορεινά Χανιά: Φύση-

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Πολιτισμός»

Υπαίθρου Δήμου Σφακίων: «Σφακιά Περιβάλλον

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

- Πολιτισμός»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 28/2/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 28/2/2013

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=2046

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

x?item=2053

Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Υπαίθρου Δήμου Κισάμου: «Κίσαμος Περιβάλλον

Νήσων Αιγαίου"

Οριζόντια Δράση»

Προθεσμία: 28/2/2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Πληροφορίες:

Νήσων Αιγαίου"

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Προθεσμία: 28/2/2013

x?item=2047

Πληροφορίες:

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Υπαίθρου Δήμου Γαύδου: «Ανάπτυξη και

x?item=2054

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων Δήμου Γαύδου»

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Υπαίθρου του Συνδέσμου «Τα όμορφα χωριά της

Νήσων Αιγαίου"

Κρήτης»: «Παράδοση και Πολιτισμός: Εργαλείο

Προθεσμία: 28/2/2013

Αειφόρου Ανάπτυξης»

Πληροφορίες:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Νήσων Αιγαίου"

x?item=2044

Προθεσμία: 28/2/2013

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Πληροφορίες:

Υπαίθρου Δήμου Σητείας: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Τοπικής

x?item=2056

Κοινότητας Ζάκρου Δήμου Σητείας»

.
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Προθεσμία: 28/2/2013

Υπαίθρου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου:

Πληροφορίες:

«Αγροξένιος Ζευς: Ολοκληρωμένο Σχέδιο

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου Δήμου

x?item=2060

Οροπεδίου Λασιθίου»

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Υπαίθρου Δήμου Αμαρίου: «Ανοικτό Φυσικό και

Νήσων Αιγαίου"

Πολιτιστικό Πάρκο Αμαρίου»

Προθεσμία: 28/2/2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Πληροφορίες:

Νήσων Αιγαίου"

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Προθεσμία: 28/2/2013

x?item=2055

Πληροφορίες:

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Υπαίθρου Δήμου Πλατανιά «Κοινωνική και

x?item=2062

Πολιτιστική Ανάπτυξη Ενδοχώρας Δήμου

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Πλατανιά»

Υπαίθρου Δήμου Ηρακλείου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 28/2/2013

Προθεσμία: 28/2/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2057

x?item=2061

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Βιάννου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο

Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης

Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Βιάννου»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 28/2/2013

Προθεσμία: 28/2/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2047

x?item=2058

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

κλίμακας στην περιοχή Σταυρού του Δήμου Αγ.

Υπαίθρου Δήμου Μυλοποτάμου: «Αποκατάσταση

Νικολάου Κρήτης

και Ανάδειξη Δομημένου Περιβάλλοντος

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Περιοχών Δήμου Μυλοποτάμου»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 28/2/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 28/2/2013

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=1257

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

x?item=2059

κλίμακας στον Δήμο Γαζίου Κρήτης

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Υπαίθρου Δήμου Ανωγείων: «ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Νήσων Αιγαίου"

ΟΡ.Α.Μ.@: ΟΡ.ΕΙΝΗ Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ΡΧΕΣ»

Προθεσμία: 28/2/2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1261
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Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Προθεσμία: 28/2/2013

κλίμακας για το αστικό κέντρο του Δήμου

Πληροφορίες:

Ιεράπετρας Κρήτης

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

x?item=1255

Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1259
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στην περιοχή Ξεροκάμαρες του Δήμου
Σητείας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1258
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στον Δήμο Χανίων Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1256
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1260
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1254
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στον Δήμο Ρεθύμνου Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού:
Πολυγλωσσία στις Αστικές Κοινότητες
(«LUCIDE»)
(Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013)
Με επικεφαλής εταίρο το London School of
Economics, o Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού
συμμετέχει στο έργο ‘Γλώσσες στις Αστικές
Κοινότητες-Ένταξη και Πολυμορφία στην
Ευρώπη’ (LUCIDE), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος ‘Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013’. Το
LUCIDE, στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 16
φορείς, κυρίως πανεπιστήμια, ερευνητικά

Η συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο συνίσταται

ινστιτούτα και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού

στη διεξαγωγή έρευνας σε τοπικό επίπεδο με

τομέα που ειδικεύονται σε θέματα πολυγλωσ-

θέμα την υφιστάμενη πολιτική που ακολου-

σίας, αποτελεί ερευνητικό έργο που σκοπό έχει τη

θείται στο θέμα εκμάθησης γλώσσας από τους

δικτύωση ξένων πόλεων με θέμα τη σημασία της

μετανάστες, στην παρακολούθηση σεμιναρίων

πολυγλωσσίας στον 21ο αιώνα και περιλαμβάνει

και συνεδρίων που θα διεξάγονται στις

τη διοργάνωση σεμιναρίων και workshops, καθώς

πόλεις-μέλη του δικτύου, στην ενημέρωση της

και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για

σχετικής ιστοσελίδας αναφορικά με τις

τις πόλεις που συμμετέχουν στο δίκτυο στον

εξελίξεις μας στον τομέα αυτό και στην

τομέα της εκπαίδευσης, του δημοσίου τομέα, της

διοργάνωση workshop με συμμετέχοντες τους

οικονομίας, κλπ. Αντικείμενο προς εξέταση

εκπροσώπους των μελών του δικτύου

για κάθε πόλη που θα συμμετέχει στο δίκτυο, θα

αλλά και των φορέων της τοπικής κοινωνίας.

αποτελέσουν ο τρόπος εκμάθησης της γλώσσας

Από τη συνεργασία αυτή, θα προκύψουν

από τους μετανάστες της περιοχής, η υφιστάμενη

πολλαπλά θετικά οφέλη για την τοπική

καθώς και η προγραμματισμένη πρακτική που θα

κοινωνία και οικονομία. Η συμμετοχή αυτή θα

ακολουθήσει ο φορέας στο θέμα της γλωσσικής

βοηθήσει το Δήμο να διαχειριστεί τη

και γενικότερης προσαρμογής των μεταναστών.

διαφορετικότητα παραγωγικά και να

Σκοπός του έργου είναι οι συμμετέχοντες φορείς

ενδυναμώσει την κοινωνική συνοχή

να διαχειριστούν τη διαφορετικότητα παραγω-

υιοθετώντας καλύτερους τρόπους

γικά και να ενδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή

επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης και

υιοθετώντας καλύτερους τρόπους επικοινωνίας

χαράσσοντας νέες κατευθυντήριες

και αλληλοκατανόησης.

γραμμές. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες
(από 01-12-2011 έως 30-11-2014).
Πληροφορίες:
Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού
Υπόψιν κας Ιωάννας Λεγάκη
E-mail: ilegaki@0087.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα έργου: http://www.urbanlanguages.eu/
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2. Περιφέρεια Κρήτης:
«Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
στον 21ο Αιώνα» (eEnviPer)
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο
‘Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία,
2007-2013’-CIP)

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματοςπλαισίου για την «Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία 2007-2013», η Περιφέρεια Κρήτης
συμμετέχει στο έργο «eEnviPer», που αποσκοπεί
στη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής
πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων για την
παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής
αδειοδότησης μέσα από εφαρμογές ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Στο έργο συμμετέχουν δώδεκα
εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα,
Ιταλία, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Τουρκία). Το
έργο, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και θα
διαρκέσει δύο χρόνια, εξετάζει, συνδυάζει, και
αξιοποιεί την ψηφιακή πληροφορία, τις
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud
computing), λογισμικά και υποδομές, προκειμένου
να αναπτύξει μια εύχρηστη, ολοκληρωμένη και
αποτελεσματική ψηφιακή - διαδικτυακή
πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να
βασιστούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής
αδειοδότησης. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι
χρήσιμη σε όλους όσους εμπλέκονται, άμεσα ή
έμμεσα, με την εκπόνηση, την υποβολή, την
αξιολόγηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων
(επενδυτές, μελετητές, αρμόδιες υπηρεσίες,
πολίτες).

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης (18-19 Οκτωβρίου
2012) συνάντησης των εταίρων στο Ζάγκρεμπ
παρουσιάστηκαν με διαγράμματα ροής οι
διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι
οποίες εφαρμόζονται στις χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κάθε «βήμα» των
διαδικασιών θα μπορεί να ακολουθείται μέσω της
ψηφιακής - διαδικτυακής πλατφόρμας, εξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη στην εξοικονόμηση
πόρων και ενέργειας, απλουστεύοντας τις
απαιτούμενες ενέργειες και συντομεύοντας το
απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης,
συζητήθηκε εκτενώς ο σχεδιασμός της
πλατφόρμας, ώστε να επιτευχθεί η εύκολη
πρόσβαση των χρηστών, καθώς και η
αποτελεσματική αξιοποίησή της από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στην ανάγκη διάδοσης των στόχων του
ευρωπαϊκού έργου eEnviper, ώστε η ανάπτυξη της
ψηφιακής-διαδικτυακής πλατφόρμας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να γίνει όσο το
δυνατόν περισσότερο γνωστή σε όσους
εμπλέκονται με την εκπόνηση, την υποβολή, την
αξιολόγηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων, με σκοπό την εμπλοκή όσο το
δυνατό περισσότερων χρηστών στην πιλοτική
φάση ελέγχου της πλατφόρμας που θα ξεκινήσει
τον Απρίλιο του 2013.
Πληροφορίες:
Περιφέρεια Κρήτης
Υπόψιν κας Ε. Χατζηγιάννη
E-mail: elhatziyanni@pkr.gov.gr
Ιστοσελίδα έργου: http://www.eenviper.eu/
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Τρόφιμα, Πόλεις και Καινοτομία
(Ώστιν, 1-2 Φεβρουαρίου 2013)
Το Πανεπιστήμιο του Τέξας φιλοξενεί διήμερο

εμπειρίες και τις πρακτικές τους πάνω στις

στρογγυλό τραπέζι με θέμα την καινοτομία στον

διαπολιτισμικές στρατηγικές τους, στους

τομέα των τροφίμων και τη διερεύνηση των ευκαι-

τρόπους διαμόρφωσης των αστικών πολιτικών
μέσω της διαπολιτισμικής προσέγγισης κ.α.
Πληροφορίες:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/
Cities/Dublin/event_en.asp

Δημιουργώντας Ασφαλείς, Υγιείς και
Ευημερούσες Κοινότητες
(Κάνσας, 7-9 Φεβρουαρίου 2013)
Οι νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων για την αειφόρο ανάπτυξη αποτεριών αξιποίησής από τις συμπράξεις ανάμεσα σε
πανεπιστήμια και τοπικές αρχές.
Πληροφορίες:
http://foodincubator.wordpress.com/conference/

Διαπολιτισμικές Πόλεις
(Δουβλίνο, 6-8 Φεβρουαρίου 2013)
λεί το βασικό θέμα του 12ου συνεδρίου της
Πάνω από 60 ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν στις

πλατφόρμας των αμερικανικών εταίρων για την

Διαπολιτισμικές Πόλεις, μια πρωτοβουλία του

έξυπνη ανάπτυξη.

Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής

Πληροφορίες:

Επιτροπής που εγκαινιάστηκε το 2008. Φέτος στο
Δουβλίνο οι ανωτέρω πόλεις θα μοιραστούν τις

http://www.newpartners.org/about/about-theevent/

Ενεργειακή αποδοτικότητα
στις δημόσιες μεταφορές
(Βρυξέλλες, 7-8 Φεβρουαρίου 2013)
Καθώς ο τομέας των μεταφορών είναι
υπεύθυνος για το 31% της ενεργειακής
κατανάλωσης και το 21% των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου, το συνέδριο για την
ενεργειακή αποδοτικότητα στις δημόσιες
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Η Διαχείριση και η Ανταγωνιστική
Ταυτότητα των Πόλεων
(Μάντσεστερ, 14-15 Φεβρουαρίου 2013)
Μετά την επιτυχία των διεθνών συνεδρίων για
τη διαχείριση του χώρου στο Βερολίνο και στη
Μποκοτά αλλά και του 1ου διεθνούς συνεδρίου
για την ανταγωνιστική ταυτότητα του χώρου
στο Λονδίνο, η Μητροπολιτική Σχολή
Επιχειρήσεων του Μάντσεστερ φιλοξενεί διεθνές

μεταφορές που φιλοξενείται στην έδρα της ΕΕ
καλείται να αποτυπώσει στρατηγικές και
δημιουργικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη
ανταγωνιστικών, έξυπνων, βιώσιμων και
οικονομικά αποδοτικών δημόσιων μεταφορών στις
ευρωπαϊκές πόλεις.
Πληροφορίες:

συνέδριο όπου αναπτύσσονται περαιτέρω οι

http://www.globalmasstransit.net/conference_jan20

θεωρητικές και πρακτικές συνιστώσες των

13.php

Αποκέντρωση και Υποδομές
(Ουάσινγκτον, 13-14 Φεβρουαρίου 2013)
Την επαύριον της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες
αντιμετωπίζουν πιέσεις για καλύτερες υπηρεσίες

συμπερασμάτων των προηγούμενων ανάλογων
σχετικών εκδηλώσεων.
Πληροφορίες:
http://www.business.mmu.ac.uk/place/informatio
n.php

8ο

Φόρουμ της Παγκόσμιας Συμμαχίας

για τη μείωση της φτώχειας και για ανάπτυξη. Το

των Πόλεων κατά της Φτώχειας

εν θέματι συνέδριο που διοργανώνει η Παγκόσμια

(Δουβλίνο, 20-21 Φεβρουαρίου 2013)

Τράπεζα, εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην

Ο ρόλος της τεχνολογίας στη δημιουργία
συνθηκών ασφάλειας για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες των αστικών κέντρων αποτελεί

αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την παροχή
δημοσίων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίες:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPIC
S/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMD
K:23295796~pagePK:148956~piPK:216618~theSiteP
K:286305,00.html

το βασικό θέμα του φετινού φόρουμ της
παγκόσμιας συμμαχίας των πόλεων κατά της
φτώχειας.
Πληροφορίες:
http://www.dublin2013.ie/conference/conferencetheme.html
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Η Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις
(Φλωρεντία, 25-26 Φεβρουαρίου 2013)
Καθώς, η σημασία της αστικής μετεωρολογίας
καθίσταται εμφανής σήμερα αφού άνω του 50%
του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί στα αστικά
κέντρα, το διεθνές συνέδριο για το αστικό κλίμα

2/2013

Η διάσκεψη αυτή θα είναι η δεύτερη εκδήλωση
μιας σειράς εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών
παρακολούθησης που θα πλαισιώσουν την
ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» το 2014.
Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικοί στόχοι της
«Ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις
εργασίας» είναι οι εξής:


αποτελεσματικότερες αγορές εργασίας,
κυρίως μέσω πολιτικών ευελιξίας με
ασφάλεια, στόχος που θα επιτευχθεί με
την αλλαγή του νομικού πλαισίου στο
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·



πιο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, μέσω
της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της
αντιστοίχισης των δεξιοτήτων με τις
θέσεις εργασίας·

πραγματεύεται τους τρόπους αξιοποίησης της
επιστημονικής γνώσης και της σύγχρονης
τεχνολογίας ώστε να καταστεί η πόλη χώρος για



την εξοικονόμηση ενέργειας, φιλικός προς το
περιβάλλον και προσβάσιμος για όλες τις

καλύτερη ποιότητα των θέσεων εργασίας
και καλύτερες συνθήκες εργασίας·



ισχυρότερες πολιτικές για την προώθηση

κοινωνικές ομάδες.

της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της

Πληροφορίες:

ζήτησης εργατικού δυναμικού.

http://web.fi.ibimet.cnr.it/urbanclimate/

Στρατηγική ΕΕ2020: Ατζέντα για Νέες
Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης
(Δουβλίνο, 28 Φεβρουαρίου 1 Μαρτίου 2013)
Περισσότερα από δύο χρόνια μετά την προώθηση
της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ατζέντα για
νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», η Επιτροπή
των Περιφερειών θα προβεί σε αξιολόγηση της
εφαρμογής της κατά τη διάρκεια διάσκεψης που
θα πραγματοποιηθεί την 28η Φεβρουαρίου και την
1η Μαρτίου 2013, στο Δουβλίνο.

Στις ειδικές πρωτοβουλίες και μέσα στο επίπεδο
της ΕΕ περιλαμβάνονται το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για τη στήριξη της
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων
Χωρών, για την ένταξη των εν λόγω ατόμων
στην αγορά εργασίας, το Πρόγραμμα διά βίου
μάθησης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για τη στήριξη των
εκπαιδευτικών υποδομών κλπ.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/el/news/events/Pages/europ
e-2020-conference-agenda-for-new-skills-andjobs.aspx
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Οι προτεραιότητες
της Ιρλανδικής Προεδρίας
Η Ιρλανδία, αναλαμβάνοντας από την 1η
Ιανουαρίου τ.ε., την Προεδρία του Συμβουλίου
της Ε.Ε., θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της
στην αύξηση της απασχόλησης και στην
επαναφορά της Ε.Ε. σε τροχιά ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, η Ιρλανδία θα αναλάβει
πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, στην
ενσωμάτωση της ψηφιακής οικονομίας στην
ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, καθώς και στην
προαγωγή της χρήσης νέων τεχνολογιών και
καινοτόμων πρωτοβουλιών από τις ΜμΕ, με
απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητάς τους. Επίσης, θα
επιδιώξει την ολοκλήρωση των νομοθετικών
πλαισίων που θα διέπουν την Πολιτική Συνοχής,
την Κοινή Αγροτική Πολιτική κατά την επόμενη
προγραμματική περίοδο (2014 -2020).

προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα
υποδομής που χρηματοδοτούνται από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία. Η μελέτη αναλύει την
υφιστάμενη κατάσταση και διατυπώνει
συστάσεις που αφορούν την ανάληψη
πρωτοβουλίας από το Ε.Κ. για την απλούστευση
των διαδικασιών, την ανάπτυξη καθηκόντων
ελέγχου σε πολιτικό επίπεδο, την ενίσχυση των
διατάξεων ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων
από τις διαχειριστικές αρχές, καθώς και τον
εκσυγχρονισμό τους με την προσθήκη νέων
στοιχείων, όπως των οικολογικών, των
κοινωνικά υπεύθυνων ή των ηλεκτρονικών
δημόσιων συμβάσεων.
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/re
gi/studiesdownload.html?languageDocument=EL&f
ile=79196

Σημαντικές οι διαφορές μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Περιφερειών στον τομέα
της καινοτομίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα
Πληροφορίες:
http://www.eu2013.ie/news/news-

τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης
που πραγματοποίησε μεταξύ στοιχείων από 190

items/irelandseupresidencyprioritiesannouncedded

περιφέρειες της Ε.Ε.. Πρωτοπόρες στον τομέα

icatedwebsiteeu2013iegoeslive/

της καινοτομίας κατατάσσονται περιφέρειες

Καθοριστικός ο ρόλος των δημόσιων

από τη Σουηδία, τη Δανία, τη Γερμανία και τη

συμβάσεων στην υλοποίηση της
Πολιτικής Συνοχής
Σε πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου επισημαίνεται η επιτακτική
ανάγκη για διοικητική απλούστευση των
κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις,

Φινλανδία. Στην Ελλάδα παρατηρούνται καλές
επιδόσεις μόνο στην Περιφέρεια Αττικής.
Η μελέτη επισημαίνει ότι το 90% των
χρηματοδοτήσεων του 7ου Προγράμματος
Πλαισίου για την προαγωγή της έρευνας και της
καινοτομίας απορροφάται από τις περιφέρειες
με τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ οι άλλες περι-
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Γερουσιαστής και Δήμαρχος της Δουνκέρκης, τα
αποτελέσματα έρευνας για την αξιολόγηση του
βαθμού στον οποίο η «Νεολαία σε Κίνηση»
προσέφερε τα προσδοκώμενα οφέλη στις πόλεις
και στις περιφέρειες. Τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν ότι, από τοπική και περιφερειακή
σκοπιά, η πρωτοβουλία παρέχει προστιθέμενη
αξία αντιμετωπίζοντας πολλαπλά και
διασυνδεδε-μένα ζητήματα ταυτόχρονα (π.χ.
τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική
κατάρτιση, δια βίου μάθηση, κινητικότητα και
ανεργία). Ωστόσο, υπογραμμίζει επίσης ότι η
συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων
διακυβέρνησης είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι
η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις καθορίζουν τις
φέρειες με μέτριες και χαμηλές επιδόσεις στην
καινοτομία αναζητούν χρηματοδοτήσεις, κυρίως
στα Διαρθρωτικά Ταμεία.

ευρύτερες παραμέτρους πολιτικής, ενώ οι
λεπτομέρειες της υλοποίησης είναι καλύτερο να
καθορίζονται από τις τοπικές αρχές. Η
εκδήλωση ήταν η πρώτη από μία σειρά
διασκέψεων που θα διοργανωθούν κατά τους

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation
/files/ris-2012_en.pdf

Ανεργία των νέων: Η συμβολή των
Πόλεων και των Περιφερειών της ΕΕ

προσεχείς δώδεκα μήνες με στόχο την εξέταση
της υλοποίησης των επτά εμβληματικών
πρωτοβουλιών της στρατη-γικής «Ευρώπη
2020» σε τοπικό και περιφερεια-κό επίπεδο. Οι
πόλεις και οι περιφέρειες της ΕΕ

Κατά τη διάσκεψη «Νεολαία σε Κίνηση» που

αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες

διοργάνωσε η Επιτροπή των Περιφερειών στις

προκλήσεις για την υποστήριξη της

13 Δεκεμβρίου 2012 υπογραμμίστηκε ότι η
υποστήριξη και η ειδικευμένη γνώση των
τοπικών και των περιφερειακών αρχών είναι
ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή
μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας των νέων.
Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι, για
παράδειγμα, σε καλύτερη θέση ώστε να

απασχόλησης των νέων: οι τοπικές και οι
περιφερειακές δαπάνες για κοινωνικές
πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης
περικόπτονται, ενώ ο αριθμός των άνεργων
νέων αυξάνεται δραματικά ως αποτέλεσμα της
κρίσης. Τα συμπεράσματα της διάσκεψης θα
ενταχθούν στη συμβολή της ΕτΠ για την
ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη

αναπτύσσουν συνδέσμους με τις ΜΜΕ και οι εν

2020». Η συμβολή της ΕτΠ πρόκειται να

λόγω αρχές μπορούν να διαδραματίσουν

υιοθετηθεί κατά την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη

σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση

Κορυφής των περιφερειών και των πόλεων το

αναντιστοιχιών στις δεξιότητες, στην παροχή

2014.

της δέουσας επαγγελματικής κατάρτισης και
στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις,
ανταποκρινόμενες στις τοπικές απαιτήσεις. Η
διάσκεψη αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για να
παρουσιάσει ο κ. Michel Delebarre, συντονιστής
της Πλατφόρμας της ΕτΠ για την παρακολούθηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέρ της

Μασσαλία και Κόσιτσε:

Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής

Πολιτιστικές Πρωτεύουσες για το 2013

Αδριατικής-Ιονίου

Η Μασσαλία (Γαλλία) και το Košice (Σλοβακία) θα

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης Δεκεμβρίου
2012, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ

είναι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης
για το 2013. Το φθινόπωρο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε απονείμει το βραβείο

προσκάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

Μελίνα Μερκούρη (ύψους 1,5 εκατ. ευρώ το

διατυπώσει μια πρόταση για μια νέα

2013) στις δύο πρωτεύουσες για το 2013 ως

μακροπεριφερειακή στρατηγική της περιοχής

εύσημο για την ποιότητα της προετοιμασίας

Αδριατικής θάλασσας- Ιονίου πελάγους πριν

τους και για την τήρηση των δεσμεύσεων που

από το τέλος του 2014. Αξιοποιώντας τις

είχαν αναλάβει κατά την επιλογή τους. Το

επιτυχίες των υφισταμένων μακροπεριοχών στις
περιοχές του Δούναβη και της Βαλτικής
Θάλασσας, η Επιτροπή θα προχωρήσει στη

πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα
αρχίσει επίσημα στις 12 Ιανουαρίου στη
Μασσαλία και στις 19 Ιανουαρίου στο Košice.

σύνταξη ενός προσχεδίου στρατηγικής για τις 8
χώρες στις οποίες αφορά (Ελλάδα, Ιταλία,
Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία,
Μαυροβούνιο και Αλβανία). Ο επίτροπος

Τέσσερις εκδηλώσεις θα εγκαινιάσουν το έτος

περιφερειακής πολιτικής, Johannes Hahn είχε

εορτασμού για τη Μασσαλία-Προβηγκία 2013
στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2013: μια δημόσια
τελετή έναρξης στη Μασσαλία, στην οποία θα
παραστεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, τα εγκαίνια μιας
σύγχρονης έκθεσης τέχνης στην Aix-en-Provence,
ένα κυνήγι θησαυρού στη Μασσαλία-Προβηγκία
και, τέλος, πυροτεχνήματα στην Arles, με τα
οποία θα κλείσει το σαββατοκύριακο των
εναρκτήριων εκδηλώσεων. Το Košice θα
ξεκινήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις του,
παρουσία της επιτρόπου κ. Βασιλείου, στις 19
και 20 Ιανουαρίου σε διάφορα σημεία της πόλης,
όπως είναι το Κρατικό Θέατρο, το στάδιο Steel
Arena, η εξέδρα στο κέντρο της πόλης, καθώς
και σε διάφορα μπαρ, εστιατόρια και
πολιτιστικούς χώρους. Το Košice 2013 –

συνάντηση με τους υπουργούς εξωτερικών των
συμμετεχόντων χωρών στις 19 Νοεμβρίου 2012
για να συζητηθούν τα βασικά στοιχεία της
μελλοντικής εδαφικής συνεργασίας των χωρών
της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου
πελάγους.
Πληροφορίες:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data
/docs/pressdata/en/ec/134353.pdf

πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης θα
προβάλει την πόλη ως σταυροδρόμι παλαιών
δρόμων μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ύστερα
από τη Μασσαλία και το Košice το 2013, οι
μελλοντικές πολιτιστικές πρωτεύουσες της
Ευρώπης θα είναι οι πόλεις Ρίγα (Λετονία) και
Umea (Σουηδία) για το 2014, η Μονς (Βέλγιο) και
το Plzeň (Τσεχική Δημοκρατία) για το 2015 και η
Donostia-San Sebastian (Ισπανία) και το Wroclaw
(Πολωνία) το 2016.
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Πλατφόρμα κοινόχρηστων
αυτοκινήτων στο Άμστερνταμ
Το Άμστερνταμ εγκαινίασε πρόσφατα μια
κοινόχρηστη πλατφόρμα αυτοκινήτων (WEGO), η
οποία επιτρέπει σε μη ιδιοκτήτες οχημάτων να
δανείζονται εκείνα των γειτόνων τους από μία
ώρα μέχρι και μια ολόκληρη ημέρα. Πρόκειται
για μια πρωτοποριακή βιώσιμη πλατφόρμα που

2/2013

καινοτόμες αειφόρες πρακτικές της, ειδικότερα
στον στεγαστικό τομέα. Πρόκειται για μια
πρωτοβουλία του γερμανικού Ιδρύματος για το
Αειφόρο Βραβείο που αποβλέπει στην προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης σε συγκεκριμένα
θεματικά πεδία όπως η διακυβέρνηση, το κλίμα
και οι πόροι, η κινητικότητα και οι υποδομές, η
οικονομία, η απασχόληση, η εκπαίδευση και η
ένταξη, η ποιότητα ζωής και αστική δομή. Φέτος
ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία το βραβείο
απονεμήθηκε, όχι μόνον στις επιχειρήσεις, όπως
γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σε τοπική
αρχή, προσελκύοντας το ενδιαφέρον 119
συνολικά ΟΤΑ.
Πληροφορίες:
http://www.nachhaltigkeitspreis.de/1302-0Startseite_201211.html

Βιέννη: Κορυφαία Πόλη
στην Ποιότητα Ζωής
Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της εταιρείας
Mercer Consulting εκείνων των πόλεων που σε
δίνει την ευκαιρία σε φίλους και γείτονες να

παγκόσμιο επίπεδο παρέχουν υπηρεσίες σε

ενοικιάζουν μεταξύ τους με απόλυτη ασφάλεια

άριστο επίπεδο, συμβάλλοντας, έτσι, στη

τα αυτοκίνητά τους, μειώνοντας με αυτόν τον

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

τρόπο, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την
κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της πόλης.
Πληροφορίες:
http://amsterdamsmartcity.com/projects/detail/la
bel/WEGO%20Car%20sharing

Φράιμπουργκ: Η Αειφόρος Πόλη
της Γερμανίας
Στην πόλη του Φράιμπουργκ απονεμήθηκε
πρόσφατα το γερμανικό βραβείο αειφορίας,
στην κατηγορία των μεγάλων πόλεων, για τις
της, η Βιέννη, για ακόμη μία χρονιά,
αναδεικνύεται πρώτη μεταξύ 50 παγκόσμιων
αστικών κέντρων και μητροπόλεων. Στις πρώτες
25 θέσεις της κατάταξης, οι ευρωπαϊκές
μητροπόλεις κυριαρχούν με 15 τοπικές αρχές.
Πληροφορίες:
http://www.mercer.com/press-releases/qualityof-living-report-2011
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Βερολίνο: Φιλική προς τα άτομα με

Η Έξυπνη εξειδίκευση και τα

αναπηρία Πόλη

επιτεύγματα του Ταμείου Συνοχής

Στις 3 Δεκεμβρίου 2012, Ευρωπαϊκή Ημέρα των
Ατόμων με Αναπηρία, απονεμήθηκε στην πόλη
του Βερολίνου το βραβείο «Access City Award»
για το 2013. Το βραβείο απονεμήθηκε σε
αναγνώ-ριση της ευρείας και στρατηγικής
προσέγγισης του Βερολίνου για τη δημιουργία
μιας φιλικής για όλους πόλης. Το βραβείο
διοργανώνεται από την Επιτροπή από κοινού με
το Ευρωπαϊκό φόρουμ των ατόμων με αναπηρία
(EDF) και ανακοινώθηκε επ' ευκαιρία της
ετήσιας διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ημέρας
των ατόμων με αναπηρία. Το βραβείο στοχεύει

Η χειμερινή έκδοση του 2012 του περιοδικού
Panorama είναι αφιερωμένη στις στρατηγικές
έξυπνης εξειδίκευσης ως κινητήριες δυνάμεις
για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη,
όπου αναλύονται οι ορισμοί και οι δυνατότητες
έξυπνης εξειδίκευσης, η υποστήριξη που
παρέχεται από την Πλατφόρμα S3 και αναφορές
από το εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στο Μπάρι τον Σεπτέμβριο του 2012, το οποίο
βοήθησε τις ιταλικές περιφέρειες να προετοιμαστούν για την αξιοποίηση αυτών των στρατηγικών στην προγραμματική περίοδο 20142020. Επίσης, παρουσιάζεται η πρόοδος που
έχει σημειώσει η Πολωνία από την εισδοχή της
το 2004 στην ανάπτυξη υποδομών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση του ΑΕΠ.

να παροτρύνει τις πόλεις να ανταλλάξουν τις
εμπειρίες τους και να βελτιώσουν την προσβασιμότητα προς όφελος όλων. Η επιτροπή κρίσης
επέλεξε το Βερολίνο για τη στρατηγική και
χωρίς αποκλεισμούς πολιτική του υπέρ των
ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της οποίας
κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου
να μετατρέψει την προηγουμένως διηρημένη
πόλη σε ένα προσιτό, απαλλαγμένο εμποδίων
περιβάλλον. Η Επιτροπή επαίνεσε το σύστημα
συγκοινωνιών του Βερολίνου και τις
προσπάθειες που καταβλήθηκαν στα σχέδια
ανοικοδόμησης προκειμένου να βελτιωθεί η

Σε άλλο σημείο, αναλύεται η πρόσφατη έρευνα

προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Η

του Ευρωβαρόμετρου «Μια ματιά από τις

συνολική προσέγγιση του Βερολίνου όσον αφορά

περιφέρειες» όπου εμφανίζονται απροσδόκητα

την προσβασιμότητα ενσωματώνεται πλήρως

θετικά αποτελέσματα αναφορικά με την

στις πολιτικές της πόλης και υποστηρίζεται

ποιότητα ζωής και την προοπτική για το

ευρέως από τους φορείς λήψης αποφάσεων.

μέλλον.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disa

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docg
ener/panorama/pdf/mag44/mag44_en.pdf

bilities/award/index_en.htm
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Διεθνή Θέματα
Η κατάσταση των πόλεων της
Αυστραλίας
Η δημογραφική, παραγωγική και αειφόρα

2/2013

Η Διακήρυξη του Παγκόσμιου Φόρουμ των
Περιφερειών
Πάνω από 100 εκπρόσωποι τοπικών και
περιφερειακών αρχών από 40 και πλέον χώρες
συμμετείχαν στο πρώτο παγκόσμιο φόρουμ των

διάσταση των 18 μεγαλύτερων πόλεων (άνω
των 100.000 κατοίκων) της Αυστραλίας όπου
κατοικεί το 77% του πληθυσμού της
περιγράφεται σε σχετική έκθεση που

περιφερειών που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Ντακάρ. Στο κοινό κείμενο της
διακήρυξης του φόρουμ τονίζεται η ανάγκη για την
αύξηση της επιρροής των περιφερειών στη
διαπραγματευτική διαδικασία για τους Στόχους της
Χιλιετίας μετά το 2015.
Πληροφορίες:
http://www.uclg.org/sites/default/files/ENG_declarati
on.pdf

Βέλτιστες Πρακτικές Αειφόρων
Αναπτυξιακών Πολιτικών
Το Παγκόσμιο Ταμείο για την Ανάπτυξη των Πόλεων
δημοσίευσε πρόσφατα το Υπουργείο Υποδο-

(FMDV) δημοσίευσε πρόσφατα μια συλλογή

μών και Μεταφορών της χώρας. Στο πλαίσιο

βέλτιστων πρακτικών πόλεων που σχεδιάζουν

της ανωτέρω έκθεσης αποτυπώνεται μια
αύξηση των αντικειμενικών αξιών των
κατοικιών καθώς και του αριθμού των
οικογενειών που επιλέγουν πυκνοκατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με τους συντάκτες
της έκθεσης, η Αυστραλία διαθέτει τις
μεγαλύτερες νέες κατοικίες σε παγκόσμιο
επίπεδο. Περαιτέρω, στο κείμενο
αναλύονται 12 βασικές αρχές για τη

Δημιουργία Χώρων για Ανθρώπους, ένα
αστικό πρωτόκολλο για τον αρχιτεκτονικό

αναπτυξιακές πολιτικές, ενσωματώνοντας τις

σχεδιασμό των πόλεων.

περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις των

Πληροφορίες:

παρεμβάσεών τους.

http://www.infrastructure.gov.au/infrastructure/

Πληροφορίες:

mcu/soac/files/2012_00_INFRA1360_MCU_SOAC

http://www.metropolis.org/sites/default/files/publicat

_FULL_WEB_FA.pdf

ions/2012/publication_fmdv_veolia_eng.pdf
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Διαβουλεύσεις

2/2013

προτείνει μέτρα παρακολούθησης.
Προθεσμία: 7 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consult
ations/20130207_generation_adequacy_en.htm

Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην ΕΕ
Η πρόσφατη Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για «Μια ολοκληρωμένη αγορά
παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ» εξέτασε την
εξέλιξη των αγορών του ηλεκτρονικού εμπορίου
και της παράδοσης στην Ευρώπη και διερεύνησε
τις προϋποθέσεις δημιουργίας μιας ενιαίας
αγοράς υπηρεσιών παράδοσης. Με βάση τις
πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από την

Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά Ενέργειας
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της
ενέργειας και της αλλαγής του κλίματος και για
τη διασφάλιση οικονομικά προσιτού και
ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, οι αρχηγοί
κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης
καθόρισαν το 2014 ως απαρέγκλιτη προθεσμία
για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας. Η πρόσφατη Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Για την Εύρυθμη
Λειτουργία της των Εσωτερικής Αγοράς
Ενέργειας» υπογράμμισε τα οφέλη των
ενοποιημένων ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας

παρούσα διαβούλευση, η Επιτροπή θα
προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και
θα συναγάγει συμπεράσματα, την άνοιξη του
2013, ως προς τη δέσμη μέτρων που πρέπει να
ληφθούν για την ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς παράδοσης δεμάτων.
Προθεσμία: 22 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations
/2012/parcels-delivery_en.htm

Κλιματική Αλλαγή και Αγορά
Δικαιωμάτων Εκπομπής
Διοξειδίου Άνθρακα

και καθόρισε τους τρόπους που θα

Ειδήμονες στον τομέα της ευρωπαϊκής αγοράς

εξασφαλίσουν ότι η αγορά θα αξιοποιήσει το

άνθρακα καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις

δυναμικό της το συντομότερο δυνατόν και θα

τους για την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες

Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς

πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ. Με την

δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα

παρούσα διαβούλευση επιδιώκεται η αποτύ-

που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10

πωση των απόψεων των ενδιαφερομένων για

παράγραφος 5 και το άρθρο 29 της οδηγίας για

την ασφάλεια εφοδιασμού με ηλεκτρική

το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής

ενέργεια, την επάρκεια παραγωγής και την

της ΕΕ. Η έκθεση προβλεπόταν από την οδηγία

εσωτερική αγορά ενέργειας. Ανάλογα με τα

ΣΕΔΕ (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων

αποτελέσματα της διαβούλευσης και τη

Εκπομπής) το 2013, πρώτο έτος της φάσης 3.

περαιτέρω δέσμευση των κρατών μελών και των

Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2013

ενδιαφερομένων, η Επιτροπή ενδέχεται να

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0017/ind
ex_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Public Sector Budget Review and Service Reform in

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 26-27 Φεβρουαρίου 2013
Τόπος: Δουβλίνο

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

a Cold Economic Climate

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5206

Evaluation of EU Structural Funds 2014-2020: Ex
Ante Appraisal of Programmes and Projects
Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5207

Introductory and Practitioners Seminar: European
Public Procurement Rules, Policy and Practice
Ημερομηνία: 20-22 Φεβρουαρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5192

Strategy and Planning in the Context of Total
Quality Management
Ημερομηνία: 20-22 Φεβρουαρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5194

Implementation of Environmental Legislation: How
to Avoid Infringements, Court Cases and Financial
Penalties
Ημερομηνία: 21-22 Φεβρουαρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5185

Evaluation of Public Policies: Learning from
Comparative Experiences
Ημερομηνία: 21-22 Φεβρουαρίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5195
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10-12 Ιουνίου 2013

Σεμινάρια Κατάρτισης
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

2/2013

(Αθήνα)

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ημερομηνίες/Πόλη: 4-8 Φεβρουαρίου 2013

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
(Αθήνα)

(Προγράμματα Επιμόρφωσης

18-22 Φεβρουαρίου 2013
(Θεσσαλονίκη)

Α΄ Εξαμήνου 2013)

11-15 Μαρτίου 2013
(Αθήνα)
8-12 Απριλίου 2013
(Αθήνα)
27-31 Μαΐου 2013
(Αθήνα)
3-7 Ιουνίου 2012
(Αθήνα)
3-7 Ιουνίου 2012
(Θεσσαλονίκη)
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ
Ημερομηνίες/Πόλη: 28 Ιανουαρίου1 Φεβρουαρίου 2013

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση

(Αθήνα)

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και

25 Φεβρουαρίου-

συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης

1 Μαρτίου 2013

Ημερομηνίες/Πόλη: 22-24 Ιανουαρίου 2013
(Αθήνα)

(Αθήνα)
11-15 Μαρτίου 2013

25-27 Φεβρουαρίου 2013
(Αθήνα)

(Θεσσαλονίκη)
1-5 Απριλίου 2013

26-28 Μαρτίου 2013
(Θεσσαλονίκη)

(Αθήνα)

24-26 Απριλίου 2013
(Αθήνα)

(Αθήνα)

17-19 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

8-12 Ιουλίου 2013

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Πόλη: 19-22 Μαρτίου 2013
(Αθήνα)

Ημερομηνίες/Πόλη: 4-6 Μαρτίου 2013

25-28 Ιουνίου 2013

(Θεσσαλονίκη)

(Αθήνα)

17-19 Απριλίου 2013
(Αθήνα)
14-16 Μαΐου 2013
(Θεσσαλονίκη)

Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-0906-11-30-13/2012-06-19-12-34-57
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

2/2013

Κοινωνική Γεωγραφία των Πόλεων

Αυτοδιοίκησης
Re-Imagining THE CITY
Art, Globalisation and Urban Spaces

Σελ.637
Δ. Οικονόμου
P. Knox, S. Pinch
Εκδ. Σαββάλας
Η μελέτη της κοινωνικής γεωγραφίας των πόλεων
καθίσταται επιτακτικότερη τόσο λόγω του
διαρκώς αυξανόμενου ρόλου τους στη διαχείριση
της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας αλλά
Σελ.213
E. Grierson & K. Sharp (επιμ.)

και λόγω του σημειούμενου μετασχηματισμού τους

Εκδ. University of Chicago Press

ανατίθενται. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της

ως αποτέλεσμα των νέων "καθηκόντων" που τους
εξέλιξης αυτής είναι ορατές τις τελευταίες

Ο τίτλος του ανωτέρω βιβλίου παραπέμπει σε

δεκαετίες στις πόλεις του δυτικού κόσμου και

προσεγγίσεις αναφορικά με το μετασχηματισμό

εκφράζονται ποικιλοτρόπως (στεγαστικός

των πόλεων, απόρροια των δυνάμεων της

διαχωρισμός, άστεγοι, διακρίσεις απέναντι σε

παγκοσμιοποίησης, σε σχέση με την τέχνη και

μειονότητες, συγκρούσεις, εγκληματικότητα,

δημιουργικές πρακτικές. Προσφέρει στον

καταπίεση και επιτήρηση). Εξελίξεις που

αναγνώστη μια διεπιστημονική οπτική της τέχνης

υπογραμμίζονται επιπλέον από την ανάπτυξη

στο πλαίσιο της σύγχρονης πόλης. Αποτυπώνει

κινημάτων και την προώθηση πολιτικών. Η

την πολιτιστική παραγωγή στις τέχνες, την

ελληνική έκδοση της "Κοινωνικής γεωγραφίας των

αρχιτεκτονική και στα ΜΜΕ και υπογραμμίζει τον

πόλεων" προσφέρει πλήρη εικόνα του εύρους και

τρόπο κατανόησης των πόλεων μέσα από

της ποικιλίας των θεμάτων που απασχολούν τις

πολιτιστικά προϊόντα – πώς διαμορφώνεται η

σύγχρονες πόλεις, παρουσιάζοντας με σαφή

γνώση για την πόλη, πώς μεταφέρεται και

τρόπο όλα τα ζητήματα της αστικής γεωγραφίας,

διαμεσολαβείται μέσα από αισθητικές κατασκευές

ενώ ανατρέχει συστηματικά στις διαδοχικές και

και αξίες.

παράλληλες ερμηνείες που αναπτύχθηκαν σε αυτό
τον τομέα από τις αρχές του 20ού αιώνα.
.

30

Τεύχος 32

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2/2013

Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιο ς Καρβούνης
Τηλ: 210 3744975
Ε-mail: international@ypes.gr
a.karvounis@ypes.gr

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σε αυτό το τεύχος

και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

4

1. Διευρωπαϊκό Δίκτυο Ενέργειας

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

5

(TEN-E) 2013

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

7

Ευρωπαϊκά Θέματα

9

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με

Διεθνή Θέματα

18

Διαβουλεύσεις

19

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

20

σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις
προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθοριστεί
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για επιχορηγήσεις στο
πεδίο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας για το
2013. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2013 για τις
επιδοτήσεις στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων
Ενέργειας -υποδομές στον ενεργειακό τομέα- έχει ως

Σεμινάρια Κατάρτισης ΙΝΕΠ (ΕΚΔΔΑ)

21

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

22

στόχο να ενθαρρύνει την αποτελεσματική λειτουργία
και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, να ενισχύσει την
ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των
προμηθευτών ενέργειας και των ενεργειακών

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

διαδρομών, να προωθήσει την ανάπτυξη και να
μειώσει τη απομόνωση των μειονεκτούντων περιοχών,
να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην



11η

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των

προστασία του περιβάλλοντος, με τη χρήση των

Περιφερειών και των Πόλεων

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.



Επιδότηση ενεργειακών δράσεων

Ο γενικός στόχος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας



Οι Προτεραιότητες του Κογκρέσου
Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών
του Συμβουλίου της Ευρώπης



Τα Βραβεία των Καινοτόμων
Πόλεων και Περιφερειών
(Regiostars 2013)



Τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία
για την Περιφερειακή Πολιτική



Η Κατάσταση των Πόλεων σε
Παγκόσμιο Επίπεδο



Μελέτη για τις Έξυπνες Πόλεις
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Από ένα ή (από κοινού) περισσότερες δημόσιες
ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς με τη
συναίνεση του κράτους μέλους (-ών) που
σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω σχέδιο,



Από ένα ή (από κοινού), περισσότερους διεθνείς
οργανισμούς με τη συναίνεση όλων των κρατών
μελών έχουν άμεση σχέση με το εν λόγω σχέδιο,



Από μια Κοινή Επιχείρηση με τη συμφωνία όλων
των κρατών μελών που έχουν άμεση σχέση με
το εν λόγω σχέδιο.

Το ανώτατο ποσό που διατίθεται για το 2013 στο
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
είναι να δημιουργήσει μια πιο ευρεία και

προτάσεων είναι 22.200.000 ευρώ.

ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ενέργειας στην

Προθεσμία: 8 Μαρτίου 2013

ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο καθώς

Πληροφορίες:

επίσης να προωθήσει την ασφάλεια στην

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/20130

προσφορά/παροχή ενέργειας και στη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνεισφέροντας
με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική βιώσιμης
ανάπτυξης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος που συμβάλλουν στην:


Ανάπτυξη του δικτύου για την ενίσχυση της
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, μέσω
της μείωση της απομόνωσης των
μειονεκτούντων και νησιωτικών περιοχών
της Κοινότητας.



Βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων του
δικτύου και στην ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ιδίως όσον
αφορά διασυνοριακά θέματα.



Ασφάλεια στον εφοδιασμό ενέργειας, στη
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού
ενέργειας, ιδίως στις διασυνδέσεις με
τρίτες χώρες.



Σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.



Ασφάλεια, αξιοπιστία και
διαλειτουργικότητα των διασυνδεδεμένων
δικτύων.

Οι επιλέξιμες προτάσεις θα πρέπει να
υποβληθούν από έναν από τους παρακάτω
υποψηφίους:


Από ένα ή (από κοινού) περισσότερα κράτη
μέλη της Ε.Ε.,

2

308_ten_e_en.htm

2. 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των
Περιφερειών και
των Πόλεων (OPEN DAYS 2013)
Οι εκδηλώσεις «OPEN DAYS» έχουν καθιερωθεί ως η
σημαντικότερη ετήσια ευρωπαϊκή συνάντηση
περιφερειακών και τοπικών αρχών. Υπό την αιγίδα
της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, στις φετινές εκδηλώσεις προβλέπεται να
συμμετάσχουν πάνω από 220 περιφερειακές και
τοπικές αρχές. Ενόψει της υιοθέτησης του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου, των νέων κανονισμών των
διαρθρωτικών ταμείων και της διαπραγμάτευσης για
τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης, στόχος των
εκδηλώσεων είναι να δοθεί η ευκαιρία στις
περιφερειακές και τοπικές αρχές να εκφράσουν τις
απόψεις τους για τα νέα εργαλεία της πολιτικής
συνοχής, να προβάλουν τις ορθές πρακτικές που
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να παρουσιαστούν ως παραδείγματα
μακροπρόθεσμων συνεργασιών μεταξύ
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών
και ερευνητικών ιδρυμάτων.
3. Προκλήσεις και λύσεις: Βασικός στόχος
αυτής της θεματικής προτεραιότητας είναι η
παρουσίαση πρακτικών λύσεων σε κοινά
περιφερειακά και τοπικά προβλήματα και οι
προκλήσεις, όπως η ανεργία των νέων, η
δημογραφική γήρανση, η διαχείριση των
εφαρμόζονται στην περιοχή τους, να ανταλλάξουν
ιδέες για τις μελλοντικές προκλήσεις και να
αναπτύξουν συνεργασίες με σκοπό την προώθηση
της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 7-10 Οκτωβρίου τ.ε., στις Βρυξέλλες, με θεματικό τίτλο: «Οι Περιφέρειες και οι
Πόλεις της Ευρώπης απογειώνονται για το 2020»
και θα περιλαμβάνουν 90-100 εργαστήρια,
συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης με τη
συμμετοχή 6.000 ενδιαφερομένων στο πλαίσιο
τριών θεματικών προτεραιοτήτων:
1. Η διαχείριση της αλλαγής, 2014-2020: Στα
σχεδιαζόμενα εργαστήρια προβλέπεται η
ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για
την υλοποίηση των θεματικών προτεραιοτήτων της νέας προγραμματικής
περιόδου. Παράλληλα, θα γίνει ανταλλαγή
εμπειριών και απόψεων για τα νέα
χρηματοοικονομικά εργαλεία της
προσεχούς προγραμματικής περιόδου, τις
στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για
έξυπνη εξειδίκευση, την ολοκληρωμένη

υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων, η
υψηλή ενεργειακή κατανάλωση κ.α.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Διεύθυνση για την
Περιφερειακή και την Αστική Πολιτική της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Επιτροπή των
Περιφερειών απευθύνουν πρόσκληση στις
περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης να
υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την ενεργό
συμμετοχή στις εκδηλώσεις των Open Days είτε
διοργανώνοντας ένα εργαστήριο για την παροχή
πληροφόρησης, κατάρτισης, δικτύωσης και
προώθησης συνεργασιών, είτε οργανώνοντας
συζητήσεις για τα θέματα της νέας πολιτικής
συνοχής και τις δυνητικές συνέργειες σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο με τη συμμετοχή ειδημόνων.
Η ενεργός συμμετοχή των περιφερειών και των
πόλεων γίνεται μέσα από τη σύσταση
περιφερειακών συμπράξεων 5 έως 12 τοπικών ή
περιφερειακών αρχών από τουλάχιστον τέσσερα
κράτη μέλη.
Προθεσμία: 6 Μαρτίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od20
13/index.cfm

εδαφική επένδυση κ.α.
2. Συνέργιες και συνεργασία: Τα εργαστήρια
αυτής της θεματικής ενότητας επικεντρώνονται στις δυνατότητες ανάπτυξης
συνεργιών μεταξύ διαφορετικών εθνικών
και περιφερειακών πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων. Αυτές οι συνέργειες δεν
αφορούν μόνον τα διαρθρωτικά ταμεία
αλλά και τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά
ευρωπαϊκά προγράμματα. Προσεγγίσεις
συνεργασίας όπως οι ΕΟΕΣ και οι
Μακροπεριφέρειες θα μπορούσαν επίσης

3
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παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που
υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.
(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας
δικαιούχου.
(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού

Νέες υποδομές φροντίδας βρεφών και νηπίων
στην Περιφέρεια Ηπείρου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας- Ηπείρου"
Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με
τεκμηριωμένες ανάγκες, κατ εφαρμογή της ΚΥΑ
"Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης
φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις" (ΦΕΚ
1519 /Β/4-12-2002). Οι προτάσεις που θα
υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους
ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και
να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι οι

συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα
έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που
υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του
άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).
(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.
(vi)Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του
έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η
συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά
η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ,
(εφ' όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο).

εξής:

(vii) "Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής

-Ειδικοί Στόχοι: η κάλυψη αναγκών σε υποδομές

Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα

ενίσχυσης" βάσει των άρθρων 39 έως 41 του

φροντίδας βρεφών και νηπίων με σκοπό την
διευκόλυνση της πρόσβασης των
γυναικών στην αγορά εργασίας.
-Δείκτες Παρακολούθησης:


Αριθμός έργων τομέα Υγείας



Αριθμός νέων υποδομών φροντίδας
παιδιών



Μεταβολή της αξίας των περιουσιακών
στοιχείων στη γειτνιάζουσα περιοχή

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της
οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.peproe.gr.
(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ),
υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην

4

υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006
όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/
2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων
υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον
η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση
ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και
αποστείλει στον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" την εν λόγω
αίτηση εντός εύλογου διαστήματος από την
ένταξη της πράξης.
(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται
απαραίτητα από τον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ"
ανάλογα με το είδος της πράξης
Προθεσμία: 30/3/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2267
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
Βελτίωση της πρόσβασης στην
ευρυζωνικότητα μέσω κοινών
πρωτοβουλιών στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη (SIVA)
(Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας
'Νοτιοανατολική Ευρώπη', 2007-2013)

Μεταξύ των βασικών στόχων του έργου SIVA
ξεχωρίζουν οι εξής:
(α) Η μείωση του χάσματος πρόσβασης στην
ευρυζωνικότητα ανάμεσα στο κέντρο και στις
απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές.
(β) Ο προσδιορισμός του ρόλου των
περιφερειακών και τοπικών αρχών στην
υλοποίηση εφαρμογών Τηλεπικοινωνιών και
Πληροφορικής.
(γ) Η ανάπτυξη στρατηγικών και σεναρίων για

Με κύριο στόχο την βελτίωση των ευρυζωνικών
υπηρεσιών στους πολίτες, η ΠΕΔ Δυτικής
Μακεδονίας ξεκινάει την υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού έργου «SIVA», έχοντας το γενικότερο
συντονισμό σε ένα εταιρικό σχήμα έντεκα (11)
φορέων από την ΝΑ Ευρώπη (Molise Region
(Ιταλία), Regional Authority Kyustendil (Βουλγαρία),
Burgas Municipality (Βουλγαρία), Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Κρήτης (Ελλάδα), Milano Metropoli
Development Agency (Ιταλία), Vienna University of
Technology (Αυστρία), University of Ljubljana
(Σλοβενία), Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), Youth
Entreprenaurial Service Foundation (ΠΓΔΜ) &
Business Start-up Center Bar (Μαυροβούνιο). Εν
προκειμένω, πρόκειται για το έργο με τίτλο
«βελτίωση της πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα
μέσω κοινών πρωτοβουλιών στην ΝΑ Ευρώπη», το
οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος
διακρατικής συνεργασίας ‘Νοτιοανατολική
Ευρώπη’.

τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών και
των στρατηγικών ψηφιακής προσβασιμότητας
στην ΝΑ Ευρώπη.
(δ) Η επεξεργασία μιας στρατηγικής
ευρυζωνικότητας για τη Δυτική Μακεδονία και
η ωρίμανση στόχων και στρατηγικών ενόψει
της νέας προγραμματικής περιόδου.
Ανάμεσα στους ειδικούς στόχους του έργου
SIVA περιλαμβάνονται οι εξής:
(α) Στο τεχνικό επίπεδο: Μια online διεθνή
πλατφόρμα παρακολούθησης της ευρυζωνικής
εμπειρίας των πολιτών και των επιχειρήσεων
στη ΝΑ Ευρώπη με εργαλεία γεωχωρικής
ανάλυσης,
(β) Στο επίπεδο των πολιτικών: Κοινές
επεξεργασμένες προσεγγίσεις μείωσης του
κόστους υποδομών δικτύων ευρυζωνικότητας, μέσα από κοινά περιφερειακά σχέδια.
(γ) Στο επίπεδο της χρηματοδότησης: Επεξεργασία νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών και
εταιρικότητας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα στις επενδύσεις ευρυζωνικότητας.
Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (10/20129/2014), έχει συνολικό προϋπολογισμό
1.545.338,00 €, ενώ ο προϋπολογισμός της
ΠΕΔ ανέρχεται στα 272.305,00 €.
Πληροφορίες:
ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
Υπόψιν Δρ.Λευτέρη Τοπάλογλου
Τηλ: 246126430
Ε-mail: ltopaloglou@lga.gr
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2. Δήμος Χερσονήσου:
«Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης
στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης
Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση
των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες
Μεσογειακές Πόλεις» (E2STORMED)
(Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας
Μεσογειακού Χώρου MED, 2007-2013)
Εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Κοινή
Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας MED, πρόταση με τον
τίτλο «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον
Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων
Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων
σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις» (E2STORMED), η
οποία κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2012 και στην
οποία συμμετέχει ο Δήμος Χερσονήσου ως
εταίρος.
Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης νερού είναι συχνά
οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας στους
Μεσογειακούς Δήμους και συγκεκριμένα για το
Δήμο Χερσονήσου οι εγκαταστάσεις ύδρευσης –
άρδευσης αντιπροσωπεύουν το 65% των
εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα εκ
μέρους των εγκαταστάσεων του Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στοιχεία από το Σχέδιο
Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας του Δ. Χερσονήσου
για το 2010). Στον τομέα αυτό θα μπορούσε να
εξοικονομηθεί σημαντική ενέργεια εάν υπήρχαν
σε εφαρμογή Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης
Όμβριων Υδάτων (Sustainable Drainage Systems –
S.U.D.) τα οποία εφαρμόζονται με σκοπό την
επαναχρησιμοποίηση των όμβριων υδάτων.

Επικεφαλής- εταίρος του έργου είναι το
Πολυτεχνείο της Βαλένθια και λοιποί εταίροι η
Κοινότητα Γκράνα και Μάϊρα από την Ιταλία, ο
Δήμος Μπεναγκουασίλ από την Ισπανία, ο Δήμος
της Πίζα από την Ιταλία, η Ένωση Δήμων της
Μάλτας, το Πανεπιστήμιο του Αρμπετρέϋ από το
Νταντή του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Δήμος του
Ζάγκρεμπ από την Κροατία και ο Δήμος Σέτινιε
από το Μαυροβούνιο. Στο πλαίσιο του έργου
E2STORMED, οι συμμετέχοντες πέντε Δήμοι και τα
δύο Πανεπιστήμια θα συνεργαστούν για τη
δημιουργία οδηγών – εργαλείων διαχείρισης των
όμβριων υδάτων και την προώθηση τους σε
περιφερειακό επίπεδο με απώτερο σκοπό την
εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των
ρυπογόνων αερίων διοξειδίου του άνθρακα σε
συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή πολιτική.
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες,
ενώ ο προϋπολογισμός του φθάνει το 1.745.000
ευρώ εκ των οποίων 181.000 ευρώ αντιστοιχούν
στο Δήμο Χερσονήσου.
Το Πρόγραμμα «MED» είναι διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο
περιφερειακής πολιτικής. Συνεχίζει την παράδοση των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συνεργασίας
γνωστών ως Interreg. Με έναν προϋπολογισμό της
τάξης των 250 εκ. € το Πρόγραμμα υλοποιεί έργα,
που βασίζονται σε διακρατικές συνεργασίες και
στόχο έχουν την ικανοποίηση των θεματικών
προγραμματικών προτεραιοτήτων στο
μεσογειακό χώρο.
Πληροφορίες:
Δήμος Χερσονήσου
Υπόψιν Δρ. Μαρία Συμεωνίδου,
Τηλ: 2813404661
E-mail: m.symeonidou@hersonisos.gr
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Εβδομάδα Οικολογίας (ECOWEEK):
Πράσινη Αρχιτεκτονική
και Αστική Καινοτομία
(Τελ Αβίβ, 3-8 Μαρτίου 2013)
Η Εβδομάδα Οικολογίας (ECOWEEK) είναι μια
ανεξάρτητη ΜΚΟ που συστήθηκε στη χώρα μας το
2005 και δραστηριοποιείται σε 10 χώρες στην

στο πλαίσιο σχετικού ερευνητικού έργου του
Πανεπιστημίου του Φράϊμπουργκ, του Ιδρύματος
για την Οικολογική Οικονομική Έρευνα και του
Ινστιτούτου για την Οικολογία του Τοπίου.
Πληροφορίες:
http://www.ee-regionen.de/index.php?id=13&L=1

Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή με σκοπό την

Πράσινες Πόλεις 2013
(Σίδνευ, 6-7 Μαρτίου 2013)
Για έβδομη συνεχή χρονιά, οι Πράσινες Πόλεις,
το ετήσιο συνέδριο και έκθεση για την αειφορία
σε δομημένο περιβάλλον, παρέχουν μια

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την
προώθηση της αειφορίας, διοργανώνοντας από το
2008 συνέδρια και εργαστήρια για νέους
επαγγελματίες αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και
μηχανικούς σε διάφορες πόλεις σε παγκόσμιο
επίπεδο.
πλατφόρμα διαλόγου, δικτύωσης και ανάδειξης

Πληροφορίες:
http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2013_ME
/about.html

Περιφέρειες Ανανεώσιμης Ενέργειας
(Βερολίνο, 5 Μαρτίου 2013)
Το ζήτημα της περιφερειακής ενεργειακής
αυτάρκειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, κυρίως της βιοενέργειας, σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο με τη συνδρομή των δήμων
και περιφερειών αποτελεί τον βασικό θεματικό
άξονα του εν θέματι συνεδρίου που διοργανώνεται

καλών πρακτικών για τους φορείς της
αυτοδιοίκησης.
Πληροφορίες:
http://greencities.org.au/

Κάθετες Πόλεις
(Σεούλ, 6-8 Μαρτίου 2013)
Το δεύτερο ετήσιο συνέδριο για τις Κάθετες
Πόλεις, μέσα από πρακτικά παραδείγματα,
υπογραμμίζει τη σημασία του κατασκευαστικού

7

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 33

3/2013

Ευρωπαϊκό Συνέδριο
για την Κλιματική Αλλαγή
(Αμβούργο, 18-20 Μαρτίου 2013)
Η ένταξη της κλιματικής αλλαγής στις πολιτικές
των ενδιαφερόμενων φορέων αποτελεί το

τομέα για την ανάληψη πράσινων πρωτοβουλιών
για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, εξετάζοντας,
παράλληλα, φιλόδοξα σχέδια κάθετων πόλεων
(πόλεις μέσα στις πόλεις) για τη μελλοντική
ανάπτυξη των σύγχρονων αστικών κέντρων.
Πληροφορίες:
http://www.verticalcitieslse.com/Eventdetails.asp?EventID=19441&PageID=5
20

Αειφόρος Κινητικότητα
& Οικονομική Κρίση

βασικό θέμα του ευρωπαϊκού συνεδρίου για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που
φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο του
Αμβούργου.
Πληροφορίες:
http://eccaconf.eu/

(Νάντ, 10-12 Μαρτίου 2013)
Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η αειφορία δεν
αποτελεί απλώς μια επιλογή αλλά είναι

Φόρουμ Έξυπνων Πόλεων 2013
(Νις, 20-22 Μαρτίου 2013)

υποχρεωτική καθώς οι πόλεις μπορούν να κάνουν
πολλά με λίγους πόρους στο πλαίσιο της

Οι επιτυχημένες στρατηγικές έξυπνων πόλεων,

περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής

τα εμπόδια για την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων,

πολιτικής τους.

οι προϋποθέσεις για ένα συνεργατικό
περιβάλλον έξυπνων πόλεων, οι ευρωπαϊκές

Το εν θέματι συνέδριο, προωθώντας τους στόχους
της αειφόρου κινητικότητας, προτείνει έναν άλλο
τρόπο ζωής για την αύξηση της αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας των πολιτικών
κινητικότητας των τοπικών αρχών.
Πληροφορίες:
http://nantes2013.uitp-events-expo.org/

πολιτικές για την αξιοποίηση των έξυπνων
δικτύων, το μεσοπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα για
τη μετάβαση σε άλλες μορφές ενέργειας είναι
μερικά από τα θέματα που θα πραγματευτεί το
2ο συνέδριο για τις έξυπνες πόλεις.
Πληροφορίες:
http://energy.flemingeurope.com/smart-gridssmart-cities/
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Παρατηρητήριο για την προώθηση της
Ισότητας των Φύλων σε τοπικό επίπεδο
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και
Περιφερειών (CEMR) ανακοίνωσε την έναρξη
ενός διαδικτυακού εργαλείου για την υποστήριξη
των ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών που
εργάζονται για την προώθηση της ισότητας
ανδρών και γυναικών σε τοπικό επίπεδο. Η
ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
Παρατηρητηρίου για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για
την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών στις Τοπικές
Κοινωνίες και είναι διαθέσιμο σε δύο γλώσσες
(γαλλικά και αγγλικά). Η ιστοσελίδα

μια εταιρική σχέση στον τομέα της ισότητας,

περιλαμβάνει τα εξής χρήσιμα στοιχεία:

εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται
από κοινού.

- Κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση,
εφαρμογή και παρακολούθηση ενός σχεδίου

- Πληροφορίες για τους χρήστες προκειμένου

δράσης για την ισότητα σε τοπικό επίπεδο,

να ενημερωθούν περισσότερο για το πώς οι

ανάλογο με εκείνο του σχεδίου της πόλης του

δήμοι τους μπορεί να αποτελούν πόλεις

Malmö που ενσωματώσει το ζήτημα της

πρότυπα για την ισότητα.

ισότητας των φύλων σε όλες τις
δραστηριότητες, τις πρωτοβουλίες και τις

Η ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου είναι ακόμα

υπηρεσίες του από το 2013. Πράγματι, το

υπό κατασκευή και θα αναπτυχθεί περαιτέρω

Malmö εργάζεται για τη διασφάλιση της ίσης

κατά τους επόμενους μήνες. Τα νέα

κατανομής των πόρων, τη δύναμη και την

χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: ένα μηνιαίο

επιρροή μεταξύ των ανθρώπων όλων των

ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ένα εργαλείο

φύλων, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την

αναζήτησης για την εύρεση των βέλτιστων

απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας.

πρακτικών που εφαρμόζονται σε τοπικό
επίπεδο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις

- Έναν ειδικό άτλαντα, επιτρέποντας στους

ευκαιρίες χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο.

χρήστες να ανακαλύψουν τους δήμους που έχουν
υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα στην Ιταλία ή

Το Παρατηρητήριο ξεκίνησε το 2012 με την

την Ισπανία, για παράδειγμα. Οι χρήστες θα

οικονομική υποστήριξη της σουηδικής

μπορούν επίσης να συμβουλεύονται και να

κυβέρνησης, μέσω της Σουηδικής Ένωσης

λαμβάνουν μερικά από τα πιο καινοτόμα σχέδια

Τοπικών Αρχών και Περιφερειών ( salar ).

δράσης που αναπτύχθηκαν πρόσφατα από τις

Αποσκοπεί στην παρακολούθηση σχετικά με την

τοπικές αρχές στην Ευρώπη.

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη του CEMR για
την ισότητα των γυναικών και των Φύλων στις

-Μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την

Τοπικές Κοινωνίες, η οποία τώρα μπορεί να

ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ των πόλεων για

υπερηφανεύεται για τη συνδρομή πάνω από

την ίση εκπροσώπηση των ανδρών και των

1.300 δήμων και τις περιφερειών.

γυναικών στην αυτοδιοίκηση. Επίσης, θα

Πληροφορίες:

επιτρέψει στις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν

http://www.charter-equality.eu/
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Οι Προτεραιότητες του Κογκρέσου
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του
Συμβουλίου της Ευρώπης, 2013-2016
Κατά τη διάρκεια της 23ης Συνόδου του
Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών
του Συμβουλίου της Ευρώπης τον περασμένο
Οκτώβριο υιοθετήθηκαν οι βασικές
προτεραιότητές του για την περίοδο 2013-2016.
Οι νέες προτεραιότητες θα διασφαλίσουν τη
μέγιστη συνεισφορά του Συμβουλίου της
Ευρώπης στην προώθηση της δημοκρατίας, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους
δικαίου. Οι προτεραιότητες συνοψίζονται σε
τρία θεματικά πεδία δράσεων:


Βελτίωση της ποιότητας της τοπικής και
περιφερειακής δημοκρατίας και
διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου
στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης.





Ανάδειξη των προβλημάτων που

Αυτά τα τρία θεματικά πεδία δράσεων έχουν ως

αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα και οι

κοινό στόχο την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων

περιφέρειες λόγω της οικονομικής και

των πόλεων και περιφερειών, την προώθηση

δημοσιονομικής κρίσης που αποτελεί και

της χρηστής διακυβέρνησης και ηθικής, το

θα συνεχίσει να αποτελεί τη βασικότερη

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την

πρόκληση για τα επόμενα χρόνια.

καταπολέμηση των διακρίσεων και της

Ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων

μισαλλοδοξίας, και την ενίσχυση της συμμετοχής

του Συμβουλίου μέσω εταιρικών σχέσεων

του πολίτη στη δημοκρατική διαδικασία.

και συνεργασιών.

Πληροφορίες:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2017927&Site
=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntra
net=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ
για τη Μακροπεριφερειακή Στρατηγική
για τη Μεσόγειο
Εδώ και αρκετό καιρό, η Ευρωπαϊκή Ένωση
αναπτύσσει τις επονομαζόμενες μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Αυτές οι ολοκληρωμένες
πολιτικές προέκυψαν από τη γενική οδηγία της
Επιτροπής για την Περιφερειακή Πολιτική και
αποσκοπούν στον συντονισμό των διαφόρων
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συνέπεια από την ΕΟΚΕ την κατάρτιση
διερευνητικής γνωμοδότησης επί του θέματος,
εξετάζοντας τις πτυχές που προαναφέρθηκαν
στο ευρύτερο πλαίσιο των κρατών μελών της
Μεσογείου και των νησιωτικών κρατών μελών.
Η ΕΟΚΕ δέχεται ότι η Λεκάνη της Μεσογείου
αποτελεί μία ιδιαίτερα εκτεταμένη περιοχή με
διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά και με
συμμετέχουσες χώρες με διαφορετικές δομές και
πολιτικών της ΕΕ για μία δεδομένη λειτουργική

υποδομές (κράτη μέλη της ΕΕ, μη κράτη μέλη της

και γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή. Η πρώτη

ΕΕ με το καθεστώς «υπό ένταξη χώρας», μη

μακροπεριφερειακή πολιτική αναπτύχθηκε μετά

κράτη μέλη ΕΕ που συμμετέχουν στην

από έμπνευση του ΕΚ και κατόπιν αιτήματος του

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία) και για το λόγο

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Βαλτική

αυτό προτείνει την κατάρτιση δύο

θάλασσα, η δε δεύτερη για την περιοχή του

υποπεριφερειακών πολιτικών (Ανατολική και

Δούναβη, ενώ πρόσφατα το Ευρωπαϊκό

Δυτική Μεσόγειος) οι οποίες θα

Συμβούλιο της 14η Δεκεμβρίου 2012 κάλεσε την

αλληλοκαλύπτονται συνεργαζόμενες μεταξύ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει την

τους αλλά και με την μακροπεριφερειακή

πρότασή της για τη Μακροπεριφερειακή

Στρατηγική για το Ιόνιο και την Αδριατική.

Στρατηγική για την περιοχή της ΑδριατικήςΙονίων Νήσων.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι προέχει η ενίσχυση της υποπεριφερειακής συνεργασίας, μέσω της σύσφιξης

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

των εμπορικών, τουριστικών και βιομηχανικών

Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ενδιαφέρεται έντονα για την

σχέσεων των χωρών της Ν. Μεσογείου και ότι

περαιτέρω διερεύνηση του πώς μπορεί να

είναι απαραίτητη η λήψη των αναγκαίων

αναπτυχθεί επιτυχώς στο πλαίσιο της ΓΔ Περι-

πολιτικών αποφάσεων από το Συμβούλιο για

φερειακής Πολιτικής μία μακροπεριφερειακή

την άμεση άρση των εκκρεμοτήτων, ώστε η

στρατηγική για μια θαλάσσια περιοχή όπου

Ένωση για τη Μεσόγειο να καταστεί φορέας

υφίσταται επίσης ισχυρή "νησιωτική" διάσταση.

στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης της

Η ΕΟΚΕ έχει εκπονήσει 3 γνωμοδοτήσεις με θέμα

νέας μακροπεριφερειακής πολιτικής.

τα νησιά κατά τα τελευταία 3 χρόνια (η πιο
πρόσφατη ήταν η ECO/300), και έχει εντοπίσει

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το ρόλο της

σειρά κοινών "νησιωτικών" θεμάτων (δυσχερειών

Κύπρου και της Μάλτας σε οποιαδήποτε νέα

και δυνητικών λύσεων) που αντιμετωπίζουν τα

στρατηγική εκπονηθεί από την ΕΕ αλλά και όλων

νησιά και τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν

των νησιών της Μεσογείου τα οποία βρίσκονται

διευθετηθεί επαρκώς στο πλαίσιο της πολιτικής

σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση λόγω έλλειψης

της ΕΕ για τη συνοχή.

συνδεσιμότητας και επικοινωνίας με τα κράτη

Η ΕΟΚΕ φρονεί πως θα μπορούσε να παράγει

μέλη της ηπειρωτικής ΕΕ.

χρήσιμο έργο σε σχέση με μία
μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη Δυτική (ή
Ανατολική) Μεσόγειο που να αφορά ειδικά στα
νησιά και τα νησιωτικά κράτη (Κύπρος/Μάλτα).
Η κυπριακή Προεδρία της ΕΕ ζήτησε κατά
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί, τέλος, ότι με τη γνωμοδότηση
αυτή εγκαινιάζει το διάλογο για τη νέα
μακροπεριφερειακή στρατηγική στη Μεσόγειο
και θέτει σε διαβούλευση τα σημαντικότερα
θέματά της. Δηλώνει δε ότι θα συνεχίσει να
εργάζεται στο εξαιρετικά σημαντικό αυτό θέμα
με νέες γνωμοδοτήσεις οι οποίες θα
εξειδικεύσουν και θα εμβαθύνουν όλα τα θέματα
που περιγράφονται σε αυτή τη γνωμοδότηση.
Πληροφορίες:
https://toad.eesc.europa.eu/BrowseDocuments.a
spx?type=1&folder=ces%5ceco%5ceco332

Βράβευση Καινοτόμων Πόλεων και
Περιφερειών (Regiostars 2013)

(α) ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - «UPTEC – Science &
Technology Park, University of Porto» - Πόρτο
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του
Πανεπιστημίου του Πόρτο (UPTEC) αναπτύσσει
συνεργατικούς σχηματισμούς για τη μόχλευση
δεξιοτήτων μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η βράβευση

των τοπικών επιχειρήσεων, σε τομείς με

καινοτόμων σχεδίων φορέων της ευρωπαϊκής

δυναμικό καινοτομίας στην τοπική οικονομία. Το

τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία θα συμβάλουν

σχέδιο διαιρείται σε τέσσερις διακριτούς πόλους

στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για το

- τεχνολογία, δημιουργικές βιομηχανίες,

μέλλον. Τα ετήσια βραβεία RegioStars

θαλάσσια τεχνολογία και βιοτεχνολογία – καθώς

απευθύνονται σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ που

και δύο δομές υποστήριξης για τις επιχειρήσεις

επιθυμούν να υποβάλουν σχέδια τα οποία έχουν

- φυτώρια επιχειρήσεων και κέντρα

λάβει χρηματοοικονομική ενίσχυση μέσω της

επιχειρηματικής καινοτομίας. Το UPTEC έχει

περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ μετά την 1η

βοηθήσει μέχρι σήμερα 110 επιχειρήσεις,

Ιανουαρίου 2000. Κατά τα τελευταία πέντε έτη, ο

συμπεριλαμβανομένων 95 νεοσύστατων

μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων προερχόταν από

επιχειρήσεων, πέντε μεγάλων εταιρειών και

την Αυστρία, το Βέλγιο, τα κράτη της Βαλτικής και

πέντε ιδιωτικών κέντρων καινοτομίας. Το

την Ουαλία. Για την παρούσα 6η απονομή των

σχέδιο δημιούργησε 800 περίπου θέσεις

βραβείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 149

εργασίας για πτυχιούχους, συμβάλλοντας στην

αιτήσεις – ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει

ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

υποβληθεί μέχρι σήμερα.
Οι νικητές στις πέντε κατηγορίες είναι οι εξής:

(β) ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - «ENWORKS Resource
Efficiency Support» - Βορειοδυτική Αγγλία
Το ENWORKS είναι μια υπηρεσία υποστήριξης
του περιβάλλοντος που απευθύνεται σε μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις στη Βορειοδυτική
Αγγλία, με την παροχή κατάρτισης και
συμβουλών για την αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών κινδύνων, την αποδοτική
χρήση της ενέργειας και των υδάτων, τη
βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και
πολλά άλλα θέματα. Το σχέδιο αυτό
διαχειρίζεται μια ηλεκτρονική «εργαλειοθήκη»
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προσέγγιση όσον αφορά την αναζήτηση και τη
διατήρηση της εργασίας. Ένας επαγγελματίας
σύμβουλος εργασίας συνέταξε ένα «προσωπικό
σχέδιο ανάπτυξης» για μια ομάδα-στόχο
μακροχρόνια ανέργων – η πλειονότητα των
οποίων είναι γυναίκες – το οποίο περιλαμβάνει
επαγγελματική κατάρτιση και ψυχολογική
για την αποδοτικότητα των πόρων, η οποία
είναι ελεύθερης πρόσβασης από το Διαδίκτυο
και προορίζεται να βοηθά τους διαχειριστές να
κατανοούν, να θέτουν προτεραιότητες, να
παρακολουθούν και να αξιολογούν τις
βελτιώσεις της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς
τους και την εξοικονόμηση ενέργειας που
πραγματοποιούν. Το ENWORKS έχει βοηθήσει
μέχρι σήμερα τις ΜΜΕ της Βορειοδυτικής Αγγλίας
να υπολογίσουν, με τη βελτίωση της

υποστήριξη. Σχεδόν το 80% της ομάδας-στόχου
κατόρθωσε στη συνέχεια να βρει εργασία. Χάρη
στη συνεχή υποστήριξη και παρέμβαση, 9/10
των ατόμων αυτών βρίσκονταν στην ίδια θέση
εργασίας περίπου 15 μήνες αργότερα. Το σχέδιο
οδήγησε επίσης σε μια στροφή της νοοτροπίας
στη συγκεκριμένη πόλη, καθώς 60% των
εργοδοτών που συμμετείχαν σ’ αυτό δήλωσαν
ότι είναι περισσότερο διατεθειμένοι στο εξής να
προσλαμβάνουν άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω.

αποδοτικότητας των πόρων, ετήσια
εξοικονόμηση κόστους ύψους 79 εκατ. στερλινών
(95 εκατ. ευρώ), μέρος της οποίας ύψους 13
εκατ. στερλινών (15 εκατ. ευρώ) έχει επιτευχθεί
μέχρι σήμερα. Οι βελτιώσεις αυτές είχαν ως
αποτέλεσμα την αποφυγή εκπομπών CO2 άνω
των 47.000 τόνων και την εξοικονόμηση 413.000
m3 νερού και 9.300 τόνων υλικών. Επιπλέον, οι
περιβαλλοντικές βελτιώσεις δημιούργησαν ή
διέσωσαν άνω των 960 θέσεων εργασίας και
εξασφάλισαν πωλήσεις αξίας άνω των 113
εκατ. στερλινών (136 εκατ. ευρώ).
(γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ - «Individual
Employment Paths» - Warmińsko-Mazurskie

(δ) CITYSTAR - «Neighbourhood Management

Ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους της

Berlin» – Βερολίνο

ομάδας ηλικιών άνω των 40 ετών, το σχέδιο

Το σχέδιο «Neighbourhood Management Berlin» –

«Individual Employment Paths», που προέρχεται
από το Elblag (Πολωνία), υιοθέτησε μια
προσωπική και επικεντρωμένη στην υγεία

Βερολίνο εισήγαγε σε κοινωνικά μειονεκτούσες
περιοχές της γερμανικής πρωτεύουσας
συμβούλια διαχείρισης με σκοπό να ενισχυθεί η
συμμετοχή των κατοίκων στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων όσον αφορά την επιλογή και τη
χρηματοδότηση σχεδίων για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους. Τα συμβούλια, σε
συνεργασία με το τμήμα αστικής ανάπτυξης και
περιβάλλοντος του δημοτικού συμβουλίου της
πόλης, συζητούν τα πλεονεκτήματα και τα
προβλήματα της περιοχής για την από κοινού
εξεύρεση λύσεων ή προτείνουν σχέδια για τη
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Γλασκώβη: Η Έξυπνη Πόλη του
Ηνωμένου Βασιλείου
Το περασμένο καλοκαίρι το Συμβούλιο
Τεχνολογικής Πολιτικής, νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου που συστήθηκε το 2007 για την
προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και
εποπτεύεται από το βρετανικό Υπουργείο για την
Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και τις
Δεξιότητες, προκήρυξε διαγωνισμό για τη
χρηματοδότηση μιας τοπικής αρχής με 25 εκατ.
λίρες στο πλαίσιο του έργου Future Cities
Demonstrator για τη συνεργασία των φορέων της
αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα για την
ανάπτυξη μιας υγιούς τοπικής οικονομίας, χωρίς
περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά με υψηλό
επίπεδο ποιότητας ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο,
μεταξύ 30 υποψηφιοτήτων, επελέγη πρόσφατα η
Γλασκώβη, η πόλη με το χαμηλότερο προσδόκιμο

(ε) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ – «Towards Work –
development of mediation services in recruiting
people with hearing disabilities», Λιθουανία
Το ανωτέρω σχέδιο ανέπτυξε υπηρεσίες
διαμεσολάβησης για την υποστήριξη της
πρόσληψης ατόμων με προβλήματα ακοής στη
Λιθουανία. Μια αρχική εκστρατεία
ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε σε
διάφορα τηλεοπτικά κανάλια με μια σειρά

ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς θεωρήθηκε
ως η πλέον κατάλληλη για να επιδείξει στις
υπόλοιπες βρετανικές πόλεις τον τρόπο
λειτουργίας της πόλης του μέλ-λοντος.
Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την
κυκλοφορία των οχημάτων, των δρομολογίων των
τρένων και των λεωφορείων, προβλήματα στο
οδόστρωμα ή κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων, εγκατάσταση κατά μήκος της πόλης

βιντεοκλίπ με την οποία τίθενται υπό
αμφισβήτηση οι παραδοσιακές αντιλήψεις της
κοινωνίας απέναντι στα άτομα με προβλήματα
ακοής. Ειδικά εκπαιδευμένοι λειτουργοί
πρόσληψης, που εργάζονται σε πιλοτικά κέντρα
απασχόλησης, είναι επιφορτισμένοι να βοηθούν
τα άτομα με προβλήματα ακοής στην εξεύρεση
απασχόλησης. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα δύο
τρίτα των ατόμων που έτυχαν βοήθειας
κατόρθωσαν να προσληφθούν και το σχέδιο
«Towards Work» έχει αναγνωριστεί ως ένα από
τα πλέον επιτυχή σχέδια κοινωνικής ένταξης στη

συστημάτων παρακολούθησης για την πρόληψη

Λιθουανία.

της εγκληματικότητας, την καταγραφή της

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/r
egions_for_economic_change/regiostars_13_en.c
fm?exp=6#anchor6
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Μπέρμιγχαμ, το Σάντερλαντ και το Λονδίνο είναι
πόλεις που ήδη έχουν δρομολογήσει ανάλογες
έξυπνες τεχνολογικές εφαρμογές στις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
Πληροφορίες:
http://www.innovateuk.org/content/news/glasgow
-selected-to-be-city-of-the-future.ashx

Η Κ.Α.Π. μπορεί να ενθαρρύνει την
εγκατάσταση των νέων αγροτών

υποστήριξη, τον εκσυγχρονισμό και την
εκχώρηση των καλλιεργειών σε νέους αγρότες.
Πληροφορίες:

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/

διαπιστώνει ότι μειώνεται συνεχώς το ποσοστό

agri/studiesdownload.html?languageDocument=

των νέων αγροτών και παρουσιάζει την έλλειψη

EN&file=79850

οικονομικής βιωσιμότητας ως τη βασική αιτία
της επιδείνωσης του φαινομένου. Για την

Δυσκολότερη η παροχή υπηρεσιών
μεταξύ δημόσιων φορέων
Στις 24 Ιανουαρίου τ.ε., η Κοινοβουλευτική
Επιτροπή «Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας
των Καταναλωτών» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου υπερψήφισε την πρόταση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εναρμόνιση των
προϋποθέσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Με την
νέα οδηγία διευκρινίζονται οι κανόνες που θα
διέπουν την συνεργασία των δημόσιων φορέων,
στην μεταξύ τους παραχώρηση υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να
συνεργάζονται μόνο για την εξυπηρέτηση του
δημόσιου συμφέροντος και αυτό με την
προϋπόθεση ότι η συνεργασία τους θα
περιλαμβάνει αμοιβαία δικαιώματα και
αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης και

υποχρεώσεις.

την προσέλκυση περισσότερων νέων στον

Πληροφορίες:

αγροτικό τομέα, η μελέτη προτείνει την

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

ενσωμάτωση στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
μέτρων που θα διευκολύνουν την οικονομική

ubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE483.470+02+NOT+XML+V0//EL
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Χρηματοοικονομικά εργαλεία για την
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Βασικός στόχος του επόμενου πολυετούς
χρηματοοικονομικού πλαισίου με τίτλο ‘Ένας
προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020’, είναι να
γίνει μόχλευση επιπλέον επενδύσεων για την
επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής
μέσω ευρύτερης αξιοποίησης καινοτόμων
χρηματοοικονομικών εργαλείων.
Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία αποτελούν έναν
εναλλακτικό τρόπο αξιοποίησης πόρων του
δημοσίου τομέα για την πιο αποδοτική επίτευξη
στόχων πολιτικής μέσω της διαμόρφωσης
εμπορικών πρακτικών και παραγόντων και της
συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων. Υπάρχουν σε
διάφορες μορφές όπως δάνεια, εγγυήσεις
δανείων, μετοχικό κεφάλαιο, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και μικροχρηματοδότηση.
Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία μπορούν να
προσφέρουν επιπλέον προστιθέμενη αξία μέσω
της ιδιότητάς τους να προσελκύουν πρόσθετη
χρηματοδότηση και να συγκεντρώνουν
την επιπλέον εμπειρογνωμοσύνη και
τεχνογνωσία διαφορετικών εταίρων,
συμπεριλαμβανομένου του Ομίλου της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) και του
ιδιωτικού τομέα. Η παροχή επιστρεπτέας
βοήθειας μπορεί επίσης να ενθαρρύνει την
καλύτερη απόδοση εκ μέρους των δικαιούχων, σε επίπεδο καλύτερης ποιότητας έργου και
μεγαλύτερη χρηματοοικονομικής πειθαρχίας.

Σε αξιολόγηση αντίκτυπου των χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ δανείων με ευνοϊκούς όρους
στη βόρειο Ιταλία διαπιστώθηκε ότι 1 ευρώ ενός
μικρού δανείου με ευνοϊκούς όρους μόχλευε 4,5
ευρώ ιδιωτικής επένδυσης, σε σύγκριση με
ομάδα ελέγχου κεφαλαιουχικών ενισχύσεων
προς παρεμφερείς επιχειρήσεις που παρήγαγε
ασήμαντη μόχλευση. Επιπλέον, το κόστος ανά
θέση εργασίας ήταν μόνο 30.000 ευρώ για
δάνεια με ευνοϊκούς όρους, αλλά 64.000 ευρώ
για ενισχύσεις.
Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι διαθέσιμα
στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής από
την περίοδο 1994-1999, συγκεκριμένα για μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Την περίοδο
2007-2013 η χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων έχει διευρυνθεί σημαντικά και το αντικείμενό της έχει επεκταθεί από την υποστήριξη
προς ΜΜΕ και περιλαμβάνει βιώσιμη αστική
ανάπτυξη και ενεργειακή απόδοση. Τα
τελευταία διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι
περίπου 5% των πόρων του ΕΤΠΑ κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 υλοποιήθηκαν μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων μέχρι
το τέλος του 2011, αντιπροσωπεύοντας συνολικά σχεδόν 500 ταμεία. Περίπου 25 Κράτη Μέλη
και ένα διασυνοριακό πρόγραμμα έχουν δύο ή
περισσότερα ταμεία σε λειτουργία για επιχειρήσεις, ενώ τουλάχιστον επτά Κράτη-Μέλη έχουν
ταμεία για αστική ανάπτυξη και πέντε Κράτη
Μέλη έχουν ταμεία επικεντρωμένα αποκλειστικά
στην ανανεώσιμη ενέργεια και τις δραστηριότητες ενεργειακής απόδοσης. Έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 20.000 επενδύσεις σε επιχειρήσεις.
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Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση
χρηματοοικονομικών εργαλείων για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης από ΜΜΕ και πολύ
μικρές επιχειρήσεις σε χρηματοδότηση και
επενδύσεις στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η
Επιτροπή ανέπτυξε τρεις κοινές πρωτοβουλίες
με τον Όμιλο της ΕΤΕ: JEREMIE για ΜΜΕ, JASMINE
για μικροχρηματοδότηση και, μαζί με την
Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της
Ευρώπης, JESSICA για αστική ανάπτυξη.
Για παράδειγμα, η KredEx (Εσθονία) λειτουργεί
ως ταμείο συμμετοχών που επιλέγει ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς για την
παροχή δανείων για την ανακαίνιση πολυκατοικιών για λόγους ενεργειακής απόδοσης. Σε
σύγκριση με τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς,
τα δάνεια αυτά προσφέρουν ευνοϊκά επιτόκια
(μεταξύ 3,8-4,7% σταθερό για 10 χρόνια αντί του
συνηθισμένου 7-10% σταθερού για 5 χρόνια ή
κυμαινόμενου), ωρίμανση (έως 20 χρόνια αντί
για περίπου 12 χρόνια) και αμοιβές σύμβασης
(0,5-0,75% του ποσού του δανείου αντί έως 1%
του ποσού του δανείου). Μέχρι το τέλος ενός
σχήματος το 2011, βελτιώθηκαν 391 κτίρια με 14
680 διαμερίσματα, που αντιστοιχούν σε δάνεια
συνολικού ύψους 34,3 εκατομμυρίων ευρώ και
μέση αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας της
τάξης του 36%.
Επίσης, το ταμείο συμμετοχών, υπό τη
διαχείριση της North East Finance (Holdco)
Limited, λειτουργεί από το 2010 και περιλαμβάνει επτά επιμέρους ταμεία που παρέχουν μια
σειρά δανείων και επενδύσεων εισφοράς
κεφαλαίου σε νέες επιχειρήσεις και ΜΜΕ στη

Η υποστήριξη προς ενδιαφερόμενες
διαχειριστικές αρχές οδήγησε σε περισσότερες
από 110 μελέτες σκοπιμότητας, θεματικές
μελέτες και αναλύσεις κενού. Επιπρόσθετα, οι
πλατφόρμες δικτύωσης JEREMIE και JESSICA που
ξεκίνησαν το 2009 έχουν υποστηρίξει την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών
μεταξύ της Επιτροπής, διαχειριστικών αρχών
και άλλων παραγόντων. Μέχρι σήμερα, 55
παροχείς μικροπίστωσης από 16 Κράτη
Μέλη της ΕΕ έχουν επωφεληθεί από θεσμική
αξιολόγηση ή βαθμολόγηση και ειδικά
προσαρμοσμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και
επιχειρηματικής ανάπτυξης που προσφέρει η
Μονάδα τεχνικής βοήθειας JASMINE.
Συμπληρώνοντας το έργο που έχει υλοποιηθεί
από τη Μονάδα, δημοσιεύθηκε ένας ευρωπαϊκός
κώδικας καλής διαγωγής για παροχή
μικροπίστωσης το Δεκέμβριο 2011 από την
Επιτροπή για την προώθηση βέλτιστων
πρακτικών στην δανειοδότηση μικρής κλίμακας.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag43/mag43_el.pdf

βορειοανατολική Αγγλία. Την 1η Ιουλίου 2012, τα
επιμέρους ταμεία είχαν επενδύσει 58 εκατ. ευρώ
για υποστήριξη 412 διαφορετικών ΜΜΕ, με 20,5
εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από το
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας βορειοανατολικής Αγγλίας. Μοχλεύτηκαν επιπλέον 77
εκατομμύρια ευρώ (73 εκατομμύρια ευρώ από
ιδιωτικά κεφάλαια), άρα οι επιχειρήσεις στη
βορειοανατολική Αγγλία έλαβαν 135
εκατομμύρια ευρώ. Μέσω αυτών των
επενδύσεων, δημιουργήθηκαν 532 νέες
θέσεις εργασίας και διατηρήθηκαν άλλες 1.180.

17

Τεύχος 33

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διεθνή Θέματα
Η κατάσταση των πόλεων σε
παγκόσμιο επίπεδο

3/2013

Μελέτη για τις Έξυπνες Πόλεις
Το παγκόσμιο δίκτυο των Πόλεων, των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών δημοσίευσε πρόσφατα
μελέτη για την κατάσταση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνίας, της Καινοτομίας

Η νέα έκθεση για την κατάσταση των αστικών

και της Γνώσης σε 28 πόλεις σε διεθνές επίπεδο.

κέντρων σε παγκόσμιο επίπεδο του

Ουσιαστικά η μελέτη είναι αποτέλεσμα των

Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τους

εργασιών της 2ης παγκόσμιας συνόδου τοπικών

ανθρώπινους οικισμούς (UN-HABITAΤ)

αρχών για την κοινωνία της πληροφορίας που

υπογραμμίζει την ανάγκη μεταστροφής των

πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο το 2005.

τοπικών αρχών σε μια αντίληψη για την
ευημερία που δεν εξαντλείται σε οικονομικές
αναλύσεις αλλά λαμβάνει υπόψη της την
ποιότητα ζωής, τις υποδομές και την
περιβαλλοντική αειφορία. Η έκθεση προτείνει

Η μελέτη αποτυπώνει το ολιστικό όραμα της
Έξυπνης Πόλης που ενσωματώνει έξι πεδία
επιδόσεων που επηρεάζουν την ανάπτυξη των
αστικών κέντρων: την οικονομία, τους πολίτες, τη
διακυβέρνηση, την κινητικότητα, το περιβάλλον και
την ποιότητα ζωής.
Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μια μελέτη
ένα δείκτη ευημερίας πόλεων μαζί με μια
εννοιολογική μήτρα – τον τροχό της
ευημερίας- που προσδοκάται ότι θα
βοηθήσουν τους αιρετούς να σχεδιάζουν πιο
ολοκληρωμένες στρατηγικές, διευρύνοντας
το δημόσιο χώρο και προασπίζοντας τα
δικαιώματα των πολιτών για καλύτερες
υπηρεσίες.
Πληροφορίες:
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.a
spx?publicationID=3387
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κατάταξης των πόλεων αλλά για ένα κείμενο
αναφοράς που διαπιστώνει το βαθμό προόδου
συγκεκριμένων πόλεων στα ανωτέρω 6 πεδία,
παρέχοντας στον αναγνώστη της ένα περιφερειακό
και παγκόσμιο όραμα για τις έξυπνες πόλεις αλλά
και βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες για το
σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων.
Πληροφορίες:
http://www.citieslocalgovernments.org/committees/cdc/Upload/formati
ons/smartcitiesstudy_en.pdf
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Διαβουλεύσεις
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ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διαφορών
διασυνοριακού χαρακτήρα για την άρση των
εμποδίων στο πεδίο του συντονισμού των
παροχών στους ανέργους, στους ηλικιωμένους
και στα άτομα με αναπηρία.
Προθεσμία: 5 Μαρτίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&la
ngId=en&consultId=12&visib=0&furtherConsult=y
es

Κανόνες κρατικών ενισχύσεων στους
τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας
Πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα
του αέρα
Αντικείμενο της εν λόγω διαβούλευσης είναι η
συλλογή απόψεων για την αναθεώρηση της
θεματικής στρατηγικής της ΕΕ για την
ατμοσφαιρική ρύπανση και τις πιθανές επιλογές
για μια ολοκληρωμένη πολιτική για την
ποιότητα του αέρα που θα διασφαλίζει πλήρη
σεβασμό στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
και θα σημάνει σημαντική πρόοδο στην
προσπάθεια μείωσης των αρνητικών
επιπτώσεων μακροπρόθεσμα.
Προθεσμία: 4 Μαρτίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/air
_pollution_en.htm

Αναθεώρηση των διατάξεων του
Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 για το
συντονισμό των παροχών στους
ανέργους, στους ηλικιωμένους και στα
άτομα με αναπηρία
Στόχος της παρούσας εν θέματι διαβούλευσης
είναι η καταγραφή των απόψεων και των
εμπειριών από την εφαρμογή του κοινοτικού
δικαίου στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης,

Σκοπός της διαβούλευσης είναι να κληθούν όλοι
οι εμπλεκόμενοι να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών (ΚΓ) για τις
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας
και της δασοκομίας για την περίοδο 2007-2013
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της
Επιτροπής (ΓΚΑΚ). Η ισχύς των ΚΓ και του ΓΚΑΚ
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και είναι υπό
αναθεώρηση στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού
των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις
και βάσει των νέων κανόνων που θα ισχύουν για
τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα
με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 20142020. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα δημόσια
διαβούλευση προσφέρει στους εμπλεκομένους τη
δυνατότητα να παρέχουν στοιχεία στην
Επιτροπή από τα πρώτα στάδια χάραξης της
πολιτικής της. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής
σκοπεύουν να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις που
θα δοθούν στο σχετικό ερωτηματολόγιο στον
δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/agriculture/
stateaid/policy/consultation/index_en.htm.
Με βάση τις παρατηρήσεις που θα υποβληθούν,
η Επιτροπή θα προτείνει αναθεωρημένες
εκδόσεις των εφαρμοστέων κανόνων.
Προθεσμία: 20 Μαρτίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/co
nsultation/questionnaire2_el.doc
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Understanding EU Decision-Making: Principles,

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 21-22 Μαρτίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Procedures, Practice

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5153

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed
Projects - Advanced Course
Ημερομηνία: 21-22 Μαρτίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5290

Europe on the Internet: Finding your Way through
the European Information Jungle
Ημερομηνία: 7-8 Μαρτίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5159

Financial Management of the EU Structural Funds
Ημερομηνία: 7-8 Μαρτίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5238

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed
Projects
Ημερομηνία: 18-20 Μαρτίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5201

Connecting Europe with Public-Private
Partnerships: When and How To Do It
Ημερομηνία: 20-21 Μαρτίου 2013
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5294
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10-12 Ιουνίου 2013

Σεμινάρια Κατάρτισης
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

3/2013

(Αθήνα)

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ημερομηνίες/Πόλη: 18-22 Φεβρουαρίου 2013

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
(Θεσσαλονίκη)

(Προγράμματα Επιμόρφωσης

11-15 Μαρτίου 2013
(Αθήνα)

Α΄ Εξαμήνου 2013)

8-12 Απριλίου 2013
(Αθήνα)
27-31 Μαΐου 2013
(Αθήνα)
3-7 Ιουνίου 2012
(Αθήνα)
3-7 Ιουνίου 2012
(Θεσσαλονίκη)
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ
Ημερομηνίες/Πόλη: 25 Φεβρουαρίου1 Μαρτίου 2013
(Αθήνα)
11-15 Μαρτίου 2013
(Θεσσαλονίκη)

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση

1-5 Απριλίου 2013

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και

(Αθήνα)

συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης

8-12 Ιουλίου 2013

Ημερομηνίες/Πόλη: 25-27 Φεβρουαρίου 2013
(Αθήνα)

(Αθήνα)

26-28 Μαρτίου 2013
(Θεσσαλονίκη)

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό

24-26 Απριλίου 2013
(Αθήνα)

Ημερομηνίες/Πόλη: 19-22 Μαρτίου 2013

Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
(Αθήνα)

17-19 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)

25-28 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)

Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες/Πόλη: 4-6 Μαρτίου 2013

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-09-

(Θεσσαλονίκη)

06-11-30-13/2012-06-19-12-34-57

17-19 Απριλίου 2013
(Αθήνα)
14-16 Μαΐου 2013
(Θεσσαλονίκη)
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

3/2013

Η Τοπική Διάσταση της Κοινωνικής
Πολιτικής: Ευρωπαϊκή Ένωση-Ελλάδα

A History of Future Cities

Σελ.230
Ν. Τράντας
Εκδ. ΙΣΤΑΜΕ
Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στη σφαιρική και
κριτική παρουσίαση τόσο της σύγχρονης προβληματικής για την ανάδειξη της διάστασης του τοπικού επιπέδου, όσο και των ευρωπαϊκών, εθνιΣελ. 480
D. Brook
Εκδ. W. W. Norton & Company
Όταν η Ανατολή συναντά τη Δύση τα
αποτελέσματα είναι εκπληκτικά και αυτό δεν θα
μπορούσε καλύτερα να αποτυπωθεί παρά στο
υπό έκδοση βιβλίο του δημοσιογράφου Daniel
Brook για την Ιστορία των Μελλοντικών Πόλεων.
Πρόκειται για ένα βιβλίο που αφορά τη Βομβάη, το
Ντουμπάϊ, την Αγ. Πετρούπολη και τη Σαγκάη –
τέσσερις πόλεις που βρίσκονται στο μεταίχμιο
μεταξύ δυτικού και ανατολικού πολιτισμού. Σε
αυτές τις μητροπόλεις, οι ιμπεριαλιστικές και
εθνικιστικές επιρροές έχουν δημιουργήσει ένα
ασυνήθιστο μίγμα και κρίσεις ταυτότητας. Ο Brook
διερευνά διαπολιτιστικές πρακτικές,
αρχιτεκτονικές σχολές και φιλοδοξίες που δεν θα
καθορίσουν απλώς την ιστορία αλλά και το
μέλλον αρκετών πόλεων που βρίσκονται σε
αντίστοιχα πολιτιστικο-οικονομικά σταυροδρόμια.
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κών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών σε
θέματα ενίσχυσης της τοπικής διάστασης της
κοινωνικής πολιτικής. Πρώτον, εξετάζονται οι
προεκτάσεις των αλλαγών που συντελούνται στην
παγκοσμιοποιημένη οικονομία σε σχέση με την
υποτιθέμενη αποδυνάμωση του εθνικού - κρατικού
χώρου και την παράλληλη ενδυνάμωση του
τοπικού και περιφερειακού επιπέδου. Δεύτερον,
παρουσιάζονται οι σύγχρονες εξελίξεις στο
σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ και η ευρωπαϊκή
στρατηγική ενδυνάμωσης της τοπικής διάστασης
των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής
ενσωμάτωσης. Τρίτον, γίνεται μια ιστορική
αναφορά στον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η
τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνική πολιτική
στην Ελλάδα. Τέταρτον, τονίζεται ότι η
αποκέντρωση δεν είναι μια πολιτικά ουδέτερη
διαδικασία. Προς τούτο, παρατίθενται ορισμένες
ενδιαφέρουσες προτάσεις στην κατεύθυνση της
κινητοποίησης και συμμετοχής στη λήψη
αποφάσεων όλων των πολιτών, μέσα από νέες,
οριζόντιες, δικτυακές, συμμετοχικές διαδικασίες.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744975
Ε-mail: international@ypes.gr
a.karvounis@ypes.gr

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σε αυτό το τεύχος

και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

6

1. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας:

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

7

Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία (2014)

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

9

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) ιδρύθηκε το 1972

Ευρωπαϊκά Θέματα

11

από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να παρέχει

Διεθνή Θέματα

18

νεολαίας. Εν προκειμένω, σκοπός του Ιδρύματος είναι η

Διαβουλεύσεις

19

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

20

Σεμινάρια Κατάρτισης ΙΝΕΠ (ΕΚΔΔΑ)

21

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

22

χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές δράσεις της
ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των νέων της
Ευρώπης μέσω της επιδότησης πρωτοβουλιών του για
την προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της
συνεργασίας στο πλαίσιο του πνεύματος σεβασμού των
θεμελιωδών αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η ανοχή και
η αλληλεγγύη. Το Ίδρυμα επιδοτεί κυρίως δράσεις
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και
ανθρωπιστικού χαρακτήρα, πρωτοβουλίες

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

ενδυνάμωσης της ειρήνης και της συνεργασίας στην
Ευρώπη, ανταλλαγές πρακτικών, έρευνες και μελέτες



Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία



Ευρωμεσογειακός Διάλογος
μεταξύ Πολιτισμών



Βραβεία για Καινοτόμες Πόλεις και
Περιφέρειες 2014



Έξυπνη Εξειδίκευση: Κινητήριος
Δύναμη της Οικονομικής
Ανάπτυξης της Ευρώπης



Νέο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 20142020



Οδηγός για την Κοινωνική
Καινοτομία



Βέλτιστες Πρακτικές Ένταξης
Μεταναστών

πάνω σε θέματα νεολαίας.
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Το EYF καλύπτει τα 2/3 των δαπανών που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω
δράσεων, εντός των ορίων ενός ρεαλιστικού
προϋπολογισμού για το εύρος του οποίου κρίνεται
σκόπιμη η επικοινωνία του ενδιαφερόμενου φορέα με
την Γραμματεία του EYF. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι
επιλέξιμες δαπάνες οι αμοιβές προσωπικού, η αγορά
εξοπλισμού και τα λειτουργικά έξοδα ενός
οργανισμού.
Προθεσμία: 1 Απριλίου 2013
Πληροφορίες: http://www.eyf.coe.int/fej/

2. Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του
Συμβουλίου της Ευρώπης:
Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία
Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων
προβλέπεται η επιδότηση δύο κατηγοριών
δράσεων:
(α) Διεθνείς συναντήσεις νέων: πρόκειται για
δράσεις που αφορούν σεμινάρια, συνέδρια,
εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιμοι φορείς
είναι κυρίως διεθνή δίκτυα και ΜΚΟ νεολαίας και
εθνικές ή τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις/
δίκτυα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των
δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων από
τουλάχιστον επτά (7) κράτη-μέλη του Συμβουλίου
της Ευρώπης, το 75% των οποίων πρέπει να έχουν
ηλικία κάτω των 30 ετών.
(β) Άλλες δράσεις: πρόκειται για δράσεις που
περιλαμβάνουν εξειδικευμένες εκδόσεις
(εκπαιδευ-τικά εγχειρίδια), δελτία τύπου ή
περιοδικά, εκστρατείες ενημέρωσης, εκθέσεις και
παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, εκτύπωση
αφισών και αυτοκόλλητων, καθώς και έρευνες για
θέματα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των
δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων, το
75% των οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των
30 ετών.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διεθνείς ΜΚΟ
νεολαίας, εθνικές, τοπικές μη κυβερνητικές
οργανώσεις νεολαίας ή δίκτυα των κρατών-μελών
του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας (EYCs) του
Στρασβούργου και της Βουδαπέστης αποτελούν
μόνιμες δομές για την υλοποίηση της πολιτικής για τη
νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για
διεθνή κέντρα κατάρτισης με υποδομές για τη
φιλοξενία συνεδρίων και δράσεων για τη νεολαία.
Παρέχουν ένα ευέλικτο και σύγχρονο εργασιακό
περιβάλλον για διεθνείς δραστηριότητες. Σε ετήσια
βάση διοργανώνουν 40-50 δραστηριότητες σε
συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις νέων που
περιλαμβά-νουν συνεδρίες μελέτης, συμπόσια και
άλλες δράσεις, οι οποίες αντανακλούν τις αρχές της
συνδιαχείρισης και συνεργασίας με τους νέους
ανθρώπους και τις οργανώσεις τους. Αυτές οι
δράσεις, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου επιδοτούμενες από
το Συμβούλιο της Ευρώπης, βασίζονται στη
συνεργασία ανάμεσα σε οργανώσεις-εταίρους και στη
Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
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Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων
προβλέπεται η επιδότηση τριών κατηγοριών
δράσεων:
(α) Συνεδρίες μελέτης:


Εξετάζουν σύγχρονα προβλήματα των
ευρωπαϊκών κοινωνιών από την πλευρά
της νεολαίας ή που επηρεάζουν τη νεολαία
και τις οργανώσεις της, οι οποίες
διαθέτουν έδρα σε κάποιο από τα κράτημέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.



Το θέμα μελέτης προτείνεται και
αναπτύσσεται από την αιτούσα οργάνωση
στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του
Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της
νεολαίας.



Έχουν διάρκεια τουλάχιστον 4 εργάσιμων
ημερών (μέχρι 8 εργάσιμες ημέρες).




Ευρωπαϊκές/διεθνείς μη κυβερνητικές
οργανώσεις νεολαίας με εταίρους ή

έως 40 άτομα.

παραρτήματα σε τουλάχιστον οκτώ (8)

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων πρέπει

κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(β) Συμπόσια:



Ευρωπαϊκά επίσημα ή ανεπίσημα δίκτυα
οργανώσεων νεολαίας και άλλες μη

Στοχεύουν στην παραγωγή γνώσης και

κυβερνητικές δομές νεολαίας με εταίρους

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της

από τουλάχιστον οκτώ (8) κράτη-μέλη του

πολιτικής για τη νεολαία του Συμβουλίου

Συμβουλίου της Ευρώπης.

της Ευρώπης.




Η συμμετοχή σε αυτές κυμαίνεται από 20

να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών.


Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι εξής φορείς:

 Υποεθνικά (τοπικά/περιφερειακά) δίκτυα

Οι αιτήσεις για την εν λόγω δράση θα

οργανώσεων νεολαίας και/ή εθνικά

πρέπει να υποβάλλονται από 4

συμβούλια νέων από τουλάχιστον πέντε (5)

συνεργαζόμενους εταίρους.

γειτονικές χώρες.

(γ) Ειδικά σχέδια:


Πρόκειται για δράσεις καινοτόμου

Προθεσμία: 1 Απριλίου 2013

χαρακτήρα πέραν της στοχοθεσίας των

Πληροφορίες: http://www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/

προηγούμενων δύο δραστηριοτήτων.

EYCS_Activities/Activities_EYCS_en.asp

3. Ευρωμεσογειακό Ίδρυμα Anna Lindh για
το Διάλογο μεταξύ Πολιτισμών
Το Ίδρυμα Anna Lindh είναι ο πρώτος φορέας από
τη σύσταση της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας που
δημιουργήθηκε και από τα 43 κράτη-μέλη της.
Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2004 και χρηματοδοτείται από κοινού από τα 43 κράτη-μέλη της Συνεργασίας με την οικονομική αρωγή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται ουσιαστικά για το
φορέα που δημιουργήθηκε για να προωθήσει τον

3
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πνευματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό διάλογο
ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες. Είναι επίσης
ο πρώτος Ευρω-Μεσογειακός φορέας που εδρεύει
εκτός Ε.Ε., στην Αίγυπτο. Στεγάζεται στην
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και στο εκεί
Σουηδικό Ινστιτούτο. Κύριος στόχος της
πρωτοβουλίας αυτής είναι να φέρει σε επαφή
ανθρώπους και οργανώσεις των δύο πλευρών της
Μεσογείου, δίνοντας έμφαση στη, μέσω της
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω του διαλόγου, το
Ίδρυμα φιλοδοξεί να εξασφαλίσει την υπεράσπιση
της ελευθερίας της έκφρασης παράλληλα όμως με
το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
των αρχών που πρεσβεύουν τα μέλη κι οι ομάδες
των κοινωνιών αυτών. Η νεολαία ως κοινωνική
ομάδα καθώς και οι μετανάστες και η εκπαίδευση
ως δράση, αποτελούν προτεραιότητες στον
προγραμματισμό του Ιδρύματος Anna Lindh.
Λειτουργεί ως Δίκτυο Δικτύων, ήτοι των 43
Εθνικών Δικτύων, μέλη των οποίων μπορούν να
γίνουν μη-κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλοι
πολιτιστικοί φορείς που ενδιαφέρονται για τους
σκοπούς του Ιδρύματος και δραστηριοποιούνται
στους παρακάτω τομείς:


των γραμμάτων και τεχνών,



της πολιτιστικής κληρονομιάς,



του εκδημοκρατισμού, των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και του ρόλου της γυναίκας
στην κοινωνία,



της νεολαίας,



της εκπαίδευσης και επικοινωνίας,



της επιστημονικής έρευνας,



του περιβάλλοντος και της βιώσιμης
ανάπτυξης.

Στόχος της τρέχουσας πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων είναι η προώθηση της κινητικότητας και
η ενίσχυση της ένταξης και της ιδιότητας του
πολίτη. Σύμφωνα με τη στρατηγική του Ιδρύματος, ο
διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί κινητήριο μοχλό
της κοινωνίας πολιτών, προωθώντας τη συμμετοχή
στη δημιουργία ανοιχτών και πλουραλιστικών
δημοκρατιών, προάγοντας περιεκτική και αειφόρο
ανάπτυξη. Η επιδότηση ανά σχέδιο κυμαίνεται
μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ.
Συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση έχουν οι
αιτούντες που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:


είναι νομικά πρόσωπα (όχι άτομα) όπως οι
ΜΚΟ, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, ακαδημαϊκά
ή ερευνητικά ιδρύματα, ΜΜΕ, ιδρύματα,
τοπικές αρχές, ιδιωτικοί φορείς



είναι μέλη σε ένα από 43 εθνικά δίκτυα του
ιδρύματος Anna Lindh. Στην περίπτωση της
χώρας μας, αρμόδιος φορέας είναι το
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
(http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php).
Αυτό το κριτήριο ισχύει μόνον για τους
αναδόχους του προτεινόμενου σχεδίου.
Αντίθετα, οι εταίροι ενός σχεδίου δεν είναι
αναγκαίο να είναι και μέλη κάποιου από τα
εθνικά δίκτυα.

Προθεσμία: 15 Απριλίου 2013
Πληροφορίες: http://grants.annalindh.org/
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4. Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα,
2013 (EPSA 2013)
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
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Μεγάλα Επενδυτικά Έργα: Ενεργειακή
αποδοτικότητα και Οικονομία χαμηλής
κατανάλωσης άνθρακα.

Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα εξής:

(EIPA) ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής

α) έγκαιρη αποστολή των αιτήσεων

υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο

β) το σχέδιο πρέπει να έχει συγχρηματοδοτηθεί από
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής ή το IPA μετά
την 1η Ιανουαρίου του 2000
γ) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν/ή
υποστηριχθούν από τις αρμόδιες εθνικές ή
περιφερειακές διαχειριστικές αρχές
δ) οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και να
υποβληθούν κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα.
ε) Η περιγραφή του σχεδίου θα πρέπει να είναι
συναφής με την επιλεγόμενη κατηγορία.
Οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ μπορούν να λάβουν
περισσότερες πληροφορίες, το πλήρες κείμενο του

Δημόσιου Τομέα, έτους 2013, (European Public
Sector Award 2013) για τις πιο καινοτόμες,

οδηγού συμπλήρωσης των προτάσεων και τα
έντυπα των αιτήσεων από το σχετικό ιστότοπο της

αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις/έργα
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Το θέμα του
βραβείου για το 2013 είναι το εξής:
“Weathering the Storm: Creative Solutions
in a Time of Crisis”.
Προθεσμία: 12 Απριλίου 2013
Πληροφορίες: www.epsa2013.eu

5. Βραβεία για τις Καινοτόμες
Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης
(RegioStars 2014)
Για 7η συνεχή χρονιά (από το 2008) η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προκηρύσσει βραβεία για καινοτόμα
σχέδια και δράσεις των δήμων και περιφερειών
της Ευρώπης.

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τις αιτήσεις (μέσω των

Τα ετήσια βραβεία «RegioStars» υπογραμμίζουν τα

αρμόδιων διαχειριστικών αρχών) αλλά και τα

πιο καινοτόμα έργα που έχουν στηριχθεί από την
ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. Για το 2014
έχουν επιλεγεί οι κάτωθι πέντε κατηγορίες για τις
οποίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση:


Ευφυής μεγέθυνση: Καινοτόμα σχέδια των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ερωτήματά τους μπορούν να αποστείλουν στην
εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: REGIO-STARS@ ec.
europa.eu
Προθεσμία: 19 Απριλίου 2013
Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/
cooperate/ regions_for_economic_change/regiostars
_en.cfm
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Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Κρήτης
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 23/4/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2145
Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη

Επεξεργασία λυμάτων στην Περιφέρεια Δυτ.
Μακεδονίας
Αποκατάσταση Ποταμού Σουλού.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας Θράκης"
Προθεσμία: 1/4/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.
aspx?item=2334
Δράσεις εφαρμογής Προγράμματος
"Καλλικράτης" – Β’ φάση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Διοικητική
Μεταρρύθμιση"
Προθεσμία: 1/4/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2156
Προστασία περιβάλλοντος και πρόληψη
κινδύνων στις πληγείσες από τις πυρκαγιές
περιοχές της Περιφέρειας Β. Αιγαίου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 1/4/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2236
Ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών στην
Περιφέρεια Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης
Προθεσμία: 12/4/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2225
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Παράκτιων και Νησιωτικών Περιοχών στην
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας Θράκης"
Προθεσμία: 30/4/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2309
Κατασκευή Αντιπλημμυρικών και Συνοδών Έργων
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη"
Προθεσμία: 30/4/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2308
Έργα διαχείρισης και διανομής πόσιμου νερού
και επεξεργασίας λυμάτων
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη"
Προθεσμία: 30/4/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2307
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο σε
Μεσογειακές Περιοχές
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής
Συνεργασίας MED, 2007-2013)
Στην πόλη Koζέντσα της Καλαβρίας πραγματοποιήθηκε η 8η Συνεδρίαση των εταίρων του έργου
«MEDEEA : Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές», στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής
συνεργασίας MED, που υλοποιεί η Περιφέρεια
Κρήτης με το Ενεργειακό της Κέντρο, το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, και τη
συμμετοχή και δραστηριοποίηση 13 Δήμων της
Κρήτης και συγκεκριμένα: Ηρακλείου, Χανίων,
Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου, Χερσονήσου, Σητείας,
Ιεράπετρας, Φαιστού, Μαλεβιζίου, ΑρχανώνΑστερουσίων, Μινώα Πεδιάδας, Ανωγείων και
Γόρτυνας.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα ευρωπαϊκές
περιφέρειες από την Ελλάδα, την Ιταλία, την
Ισπανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Μάλτα
και τη Σλοβενία, με στόχο τη βελτίωση του
τρόπου διαχείρισης της ενέργειας και τη
γνωστοποίηση και ευρεία εφαρμογή των
καλύτερων Ευρωπαϊκών ενεργειακών πρακτικών
που αφορούν στην αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε αστικό επίπεδο.

Κατά την 8η Συνεδρίαση και την τεχνική
συνάντηση που ακολούθησε, εξετάστηκε η
πρόοδος των συμμετεχόντων Δήμων στην
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού
Βραβείου, αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν τα
στοιχεία που ήδη έχουν συγκεντρωθεί,
μεθοδεύτηκε η έκδοση Οδηγού με συγκεκριμένα
βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι
για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης
Ενεργειακής Διαχείρισης αλλά και Ειδικού
Καταλόγου με τις καλύτερες πρακτικές και
πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι Δήμοι
για την εξοικονόμηση ενέργειας και την
προστασία του περιβάλλοντος και των
πολιτών.
Οι Δήμοι της Κρήτης που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα βρίσκονται στο στάδιο της
εντατικοποίησης των δράσεων, της
αποτίμησης των στοιχείων και της τελικής
αξιολόγησης.
Οι Δήμοι που θα πετύχουν τους στόχους της
Ευρωπαϊκής κοινής μεθοδολογίας ενεργειακής
αποδοτικότητας, θα πιστοποιηθούν από
ανεξάρτητο ευρωπαϊκό ελεγκτή (auditor) και
θα βραβευτούν με το «Ευρωπαϊκό Ενεργειακό
Βραβείο» μαζί με Δήμους άλλων χωρών σε
ειδική Διαπεριφερειακή εκδήλωση στην Κύπρο
τον ερχόμενο Μάιο.
Πληροφορίες:
Πόλεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
Ιστοσελίδα: http://www.interregmedeea.eu/
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2. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
Ανακύκλωση στο Σπίτι
(Recycling@home)
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life+)
O Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας συμμετέχει για
πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life +,
και εν προκειμένω, στην εφαρμογή του καινοτόμου έργου οικιακής ανακύκλωσης
“Recycling@home”, υπό το συντονισμό του Δήμου
Αμαρουσίου και με τη συνεργασία του Τμήματος
Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, και της Encvireco S.A. Μάλιστα ο
Δήμαρχος, κ. Γιώργος Δρίκος, συμμετείχε
πρόσφατα σε συνέδριο στην Κοπεγχάγη της
Δανίας με θέμα τη μεθοδολογία υλοποίησης και
την καλύτερη αξιοποίηση του εν λόγω
προγράμματος. Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος
εστίασε στην περιβαλλοντική φιλοσοφία που
ενστερνίζεται ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας αλλά
και σε όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει
με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος
αλλά και μία φιλική προς το περιβάλλον
ανθρώπινη δραστηριοποίηση.
Στο πλαίσιο του έργου “Recycling@home” που
στόχο έχει την προώθηση της αειφόρου
διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων
μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης
και επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών, 50
νοικοκυριά από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και
άλλα 50 από το Δήμο Αμαρουσίου, θα εφαρμόσουν πιλοτικά ένα σύστημα συμπίεσης έξι
διαφορετικών οικιακών ανακυκλώσιμων
αποβλήτων.

Να σημειωθεί ότι το έργο “Recycling@home” είναι
ένα από τα συνολικά έξι πανελλαδικά
εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
περιβαλλοντικά έργα στο πλαίσιο του
προγράμματος LIFE+2011.Κατά την πιλοτική
εφαρμογή του συστήματος στα 100 νοικοκυριά
αρχικά θα γίνει μία αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης αναφορικά με τη διαχείριση των
αποβλήτων, τη σύνθεση και τον όγκο τους. Σε
μετέπειτα στάδιο μετά την εγκατάσταση του
συγκεκριμένου συστήματος στα επιλεγμένα
νοικοκυριά θα υπάρξει παρακολούθηση της
συμπεριφοράς των νοικοκυριών στη διαχείριση
των αποβλήτων ανά κατηγορία ανακυκλώσιμου
υλικού και σε τελικό στάδιο θα γίνει η αξιολόγηση
και αποτίμηση του περιβαλλοντικού και
κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου του έργου.
Επισημαίνεται ότι το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα LIFE+ χρηματοδοτεί έργα που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της
πολιτικής και της νομοθεσίας στον τομέα του
περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
διευκολύνει κυρίως την ενσωμάτωση των
περιβαλλοντικών θεμάτων σε άλλες πολιτικές,
και γενικότερα, συμβάλλει στη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Πληροφορίες:
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Στρ. Ν. Ρόκα 45
Τ.Κ. 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 213 2014900
Fax: 210 5559962
E-mail: dimos@mandras-eidyllias.gr
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οικονομολόγοι και πολιτικοί μηχανικοί θα

Εκδηλώσεις

συναντηθούν με αιρετούς εκπροσώπους

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)

δημοτικών αρχών για να συζητήσουν
τεχνολογικές καινοτομίες στους τομείς της

Οικοδομώντας την Πόλη του

21ου

αιώνα:

Ένταξη, Καινοτομία και Παγκοσμιοποίηση
(Σαν Φραντζίσκο, 3-6 Απριλίου 2013)
Η Αμερικανική Ένωση για τις Αστικές Υποθέσεις
διοργανώνει τη 43η ετήσια συνάντηση που θα

ενεργειακής αποδοτικότητας, της αστικής
κινητικότητας, των τεχνολογιών για τους
υδάτινους πόρους και τα σύγχρονα τεχνικά
κατασκευαστικά συστήματα.
Πληροφορίες:
http://www.metropolitansolutions.de/en/met/trad
e-show/events/forum

Μεγαπεριφέρειες
(Λος Άντζελες, 9-13 Απριλίου 2013)
Η συζήτηση για τις Μεγαπεριφέρειες και τα
δίκτυα των μητροπολιτικών περιοχών ως νέες
κλίμακες γεωγραφίας με γεωοικονομικό

επικεντρωθεί στα θέματα της οικονομικής
ανισότητας, της εγκληματικότητας και του
στεγαστικού προβλήματος – ζητήματα φλέγοντα για
τα σύγχρονα αστικά κέντρα.
Πληροφορίες:
http://urbanaffairsassociation.org/conference/confere
nce2013/

Καινοτομίες για Αστικές Υποδομές στα
Μητροπολιτικά Κέντρα
(Ανόβερο, 8-12 Απριλίου 2013)
Το Φόρουμ για τα μητροπολιτικά προβλήματα και

ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της παγκόσμιας
οικονομικής συσσωμάτωσης και αυξανόμενης
αστικοποίησης, αποτελεί βασική θεματική της
ετήσιας συνάντησης της Ένωσης Αμερικανών
Γεωγράφων.
Πληροφορίες:
http://www.lboro.ac.uk/gawc/aag2013.html

τις πολιτικές επίλυσής τους θα αναλύσει σε βάθος

Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής

τις συνέπειες της αστικοποίησης και, προς τούτο,

Αυτοδιοίκησης

εμπειρογνώμονες από εύρος επιχειρήσεων,

(Ατλάντα, 10-12 Απριλίου 2013)
Το διεθνές δίκτυο ‘Ένωση για την Καινοτομία’
διοργανώνει συνέδριο με θέμα τις καινοτόμες,
δημιουργικές και επιτυχημένες πρακτικές
αμερικανικών τοπικών αρχών που συνεισφέρουν
στην οικονομική βιωσιμότητα των τοπικών
κοινοτήτων, στον οργανωτικό μετασχηματισμό
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των διοικητικών μονάδων της αυτοδιοίκησης, στη
συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων και στην δημιουργία συμπράξεων.

ECOWEEK απευθύνονται στο ευρύ κοινό και κυ-

Πληροφορίες:

ρίως στους νέους, προωθώντας την προστασία

http://www.tlgconference.org/index.aspx?page=1

του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση απλών
καθημερινών πρακτικών, όπως η ανακύκλωση, η

Αειφόρες Αστικές Μεταφορές
(Γκέτεμποργκ, 10-12 Απριλίου 2013)
Πρακτικές αλλά και στρατηγικές για τις αστικές
μεταφορές θα παρουσιαστούν σε συνέδριο που

κομποστοποίηση, η εξοικονόμηση ενέργειας και
η οικολογική δόμηση. Η ECOWEEK ξεκίνησε τη
δράση της από το νησί της Αίγινας το 2005 και
σήμερα δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και τη
Μέση Ανατολή.
Πληροφορίες:
http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2013_
THESS/index.html

Ετήσια Συνάντηση
των Ενεργειακών Πόλεων
(Växjo, 24-26 Απριλίου 2013)
Η φετινή συνάντηση του δικτύου των
διοργανώνει η τοπική αρχή του Γκέτεμποργκ σε

Ενεργειακών Πόλεων της Ευρώπης εστιάζει το

συνεργασία με εκπροσώπους της
αυτοκινητοβιομηχανίας και της ακαδημαϊκής
κοινότητας.
Πληροφορίες:
http://www.lindholmen.se/sv/node/28149

Οικολογική Εβδομάδα:
Πράσινη Αρχιτεκτονική,
Αστική Καινοτομία
(Θεσσαλονίκη, 15-21 Απριλίου 2013)

ενδιαφέρον της στη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, στο ρόλο των ΤΠΕ

Η ECOWEEK είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική

καθώς και στο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την

εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα. Στόχος της η

ενεργειακή μετάβαση.

περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Πληροφορίες:

και η υιοθέτηση των αρχών της αξιοβίωτης
ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Οι εκδηλώσεις της
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Έξυπνη Εξειδίκευση:
Η Κινητήριος Δύναμη της Οικονομικής
Ανάπτυξης της Ευρώπης
Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει αναδείξει τη
σαφή ανάγκη για την εκ νέου εξισορρόπηση των
δημόσιων οικονομικών σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο. Η συνετή διαχείριση
των δαπανών δεν πρέπει να οδηγήσει σε
μειωμένες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο,
την καινοτομία και την έρευνα, καθώς αυτά
είναι τα βασικά στοιχεία που μπορούν να προωθήσουν την επιστροφή στην ανάπτυξη.
Η καινοτομία αποτελεί μία από τις βασικές
προτεραιότητες στο προσχέδιο της περιόδου
2014-2020 για μια αναμορφωμένη περιφερειακή
πολιτική διότι η καινοτομία είναι ουσιώδης
προκειμένου να δοθεί το τόσο απαραίτητο
έναυσμα για την οικονομική ανάπτυξη και, άρα,
για περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας.
Ωστόσο, δεν είναι όλες οι επενδύσεις στην
έρευνα και την τεχνολογία εξίσου αποτελεσματικές σε επίπεδο αναπτυξιακών αποτελεσμάτων
προκειμένου να βγούμε από την ύφεση και να
υπερβούμε την οικονομική κρίση. Δεν μπορούν
όλα τα Κράτη Μέλη και οι περιφέρειες να
αποδίδουν εξαιρετικά σε όλα τα πεδία της
επιστήμης και της καινοτομίας, αλλά κάθε χώρα
και περιφέρεια έχει τις δυνατότητες να
αριστεύσει σε κάποιο πεδίο. Δεν έχουν όλες οι
χώρες και οι περιφέρειες την απαραίτητη
κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων και ιδρυμάτων
γνώσης, ούτε επαρκές κοινωνικό κεφάλαιο για
την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ
παραγόντων της καινοτομίας, προκειμένου να
κερδίσουν μερίδια αγοράς από τον παγκόσμιο
ανταγωνισμό ή να διαμορφώσουν νέες αγορές.
Και σε εποχές περιορισμένων δημόσιων πόρων,
δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν όλα τα
υποσχόμενα ερευνητικά και καινοτόμα έργα
ξεχωριστά.

Η έξυπνη εξειδίκευση ανοίγει το δρόμο για το
μέλλον Εκφράζει την οικονομική ανάπτυξη σε
συνδυασμό με τις συνετές δαπάνες, γνωστή ως
«growthsterity» (ανάπτυξη + λιτότητα). Η έξυπνη
εξειδίκευση αποτελεί βασική δράση της
κορυφαίας πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας»
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Η έξυπνη εξειδίκευση υπονοεί ότι ένα Κράτος
Μέλος ή περιφέρεια επιλέγει περιορισμένο
αριθμό προτεραιοτήτων στη βάση των δικών της
δυνατών σημείων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των τομέων όπου υπάρχει μεγαλύτερο δυναμικό για μακρόχρονο αντίκτυπο. Αυτή η
προσέγγιση θα βοηθήσει τις περιφέρειες να
κάνουν πράξη τις πραγματικές τους δυνατότητες στην καινοτομία και να επικεντρώσουν εκ
νέου τις βιομηχανικές και εκπαιδευτικές τους
δομές στην κατεύθυνση των αναδυόμενων
βιομηχανιών και υπηρεσιών, καθώς και των
διεθνών αγορών. Ο στόχος της έξυπνης εξειδίκευσης είναι να μετασχηματίσει οικονομίες προς
δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης
αξίας και πιο ανταγωνιστικές.
Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί μια προσέγγιση
που τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενσωματώνει
στα προγράμματα πολιτικής συνοχής.
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Δεν επικεντρώνεται στην παραγωγή νέας
γνώσης παντού, αλλά βασίζεται στη
συγκέντρωση της υφιστάμενης γνώσης
και τεχνολογιών προκειμένου να
δημιουργηθεί καινοτομία σε όλες τις
πιθανές μορφές, όπως inter alia της
κοινωνικής, της καινοτομίας που άγεται
από το χρήστη και της καινοτομίας σε
επίπεδο marketing και οργάνωσης.

Η ανάπτυξη στρατηγικών έρευνας και καινο-



σε εποχές περιορισμένων πόρων και την

τομίας με βάση την έννοια της έξυπνης εξειδί-

επικέντρωση των επενδύσεων σε

κευσης είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για

συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη

πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία από το

συσσώρευση κρίσιμης μάζας, με στόχο

2014.

την αριστεία μέσω της διαφοροποίησης

Με δύο λόγια, η έξυπνη εξειδίκευση αφορά μια
νέα γενιά πολιτικών έρευνας και καινοτομίας
που υπερβαίνουν τις κλασσικές επενδύσεις σε
έρευνα και τεχνολογία, και της γενικής ενίσχυσης της επάρκειας στην καινοτομία. Αυτό που
καθιστά τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
διαφορετική από τη μέση στρατηγική
καινοτομίας είναι ότι:


Ο βασισμένος σε αποδείξεις χαρακτήρας
της δεν εξετάζει μόνο τυπικά ζητήματα
έρευνας και δεξιοτήτων, αλλά μελετά όλα
τα στοιχεία, π.χ. γεωγραφική θέση,
πληθυσμιακή δομή, κλίμα, φυσικοί πόροι,
και θέματα ζήτησης, π.χ. κοινωνικές
ανάγκες, δυνητικοί πελάτες, καινοτομία
του δημόσιου τομέα. Θα ενθαρρύνει μια
χώρα ή περιφέρεια να ενώσει τη
μοναδική τοπική τεχνογνωσία και
παραγωγικές δυνατότητες σε νέους
συνδυασμούς και καινοτομίες.



Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι μια
απόφαση από πάνω προς τη βάση, αλλά
αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε ως μια
δυναμική διαδικασία ανακάλυψης της
επιχειρηματικότητας που περιλαμβάνει
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη σε
συνεργατικά σχήματα ηγεσίας.



Έχει παγκόσμια προοπτική σε επίπεδο
δυνητικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
αγορών και δυναμικού για συνεργασία με
φορείς καινοτομίας πέρα από
γεωγραφικά σύνορα.
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Έχει να κάνει με τη θέση προτεραιοτήτων

της χώρας ή περιφέρειας από τις άλλες.


Η έξυπνη εξειδίκευση δεν έχει να κάνει με
την ανάδειξη νικητών σε επίπεδο τομέα ή
τεχνολογίας, αλλά με τη αλληλο-γονιμοποίηση μεταξύ και ανάμεσα σε τομείς και
τεχνολογίες. Για μερικές περιοχές, η
ομαδοποίηση μπορεί να αποτελέσει την
αφετηρία διατομεακών επαφών και
διάχυσης γνώσης, τόσο εντός της
περιφέρειας όσο και εξωτερικά με άλλες
περιφέρειες.

Υπάρχει σαφής ανάγκη για τις περιφέρειες να
επικεντρώσουν τα πιθανά τους πλεονεκτήματα
στο μέλλον. Και αυτά πρέπει να εξετασθούν σε
διεθνές, και όχι απλά εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο. Οι περιφέρειες πρέπει να προβούν σε
καλά μελετημένες και βασισμένες σε αποδείξεις
επιλογές και όχι να μοιράζουν αφειδώς
περιορισμένα κονδύλια χωρίς πραγματικό
αντίκτυπο.
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Επί του παρόντος, οι προτεραιότητες στις
περιφέρειες συχνά είναι υπερβολικά ευρείες και
άρα με αντίκτυπο που αμβλύνεται και φαίνεται

Θέσπιση ειδικών μέτρων για τη στήριξη
της γεωργίας στα μικρά νησιά του
Αιγαίου

ότι δίνεται υπερβολική έμφαση στις βιομηχανίες
κατασκευών και όχι σε αναδυόμενους τομείς και
υπηρεσίες. Υπάρχει ακόμα περιορισμένη χρήση
μέτρων για την ενίσχυση της ζήτησης και της
πρόσβασης στην αγορά παράλληλα με
την υποστήριξη στην ανάπτυξη δυνατοτήτων
έρευνας και καινοτομίας, ενώ διατηρείται η

4/2013

Στις 25 Φεβρουαρίου τ.ε., το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συμφώνησαν για το νομικό πλαίσιο που θα
διέπει τη στήριξη της γεωργίας στις
απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του

έλλειψη συντονισμού μεταξύ εθνικών και
περιφερειακών κυβερνήσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε εργαλεία
που θα βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη και τις
περιφέρειες να αναπτύξουν τις μεμονωμένες
στρατηγικές τους στο πεδίο της έξυπνης
εξειδίκευσης. Η πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης (πλατφόρμα S3), που φιλοξενείται από το
Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προβλέψεων (IPTS – ένα
από τα επτά ινστιτούτα του Κοινού Κέντρου
Ερευνών της ΕΕ ), έχει διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη της έννοιας της έξυπνης
εξειδίκευσης και των προεκτάσεών της σε
επίπεδο πολιτικών. Προσφέρει συμβουλές,
πρόσβαση σε υλικό δεδομένων, καθοδήγηση και
μεθοδολογική υποστήριξη, παραδείγματα καλής
πρακτικής και εργαλεία αμοιβαίας εκμάθησης σε
ομότιμους και εμπειρογνώμονες.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag44/mag44_el.pdf

Αιγαίου πελάγους. Η θέσπιση οικονομικής
ενίσχυσης αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου,
εκτός της Κρήτης και της Εύβοιας, λόγω της
δύσκολης επικοινωνίας τους με την ηπειρωτική χώρα. Συγκεκριμένα, τα μέτρα αποσκοπούν στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, στον περιορισμό του κόστους μεταφοράς,
καθώς και στη διευκόλυνση του εφοδιασμού με
πρώτες ύλες προκειμένου τα αγροτικά
προϊόντα των μικρών νησιών να καταστούν
ανταγωνιστικά στην ενιαία αγορά. Η ετήσια
ενίσχυση έχει καθοριστεί σε 23,93 εκατ. ευρώ.
Πληροφορίες:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st1
8/st18145.en10.pdf
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Νέος οδηγός για την παροχή κρατικών
ενισχύσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε
πρόσφατα τον αναθεωρημένο οδηγό αναφορικά
με την εφαρμογή των κανόνων που θα διέπουν
τη διάθεση των κρατικών ενισχύσεων για την
παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού
Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις αθέμιτης στρέβλωσης του
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε.. Ο
οδηγός διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι
περιφερειακές και τοπικές αρχές απαλλάσσονται της υποχρέωσης να κοινοποιήσουν στην

βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως. Στην

Επιτροπή την ανάθεση παροχής υπηρεσιών,

ανακοίνωσή της η Επιτροπή εκτιμά ότι οι δύο
προκλήσεις είναι αλληλένδετες και προτείνει ένα
σφαιρικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, που
θα αφορά κρίσιμα ζητήματα, όπως το βασικό
βιοτικό επίπεδο, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη βιώσιμη διαχείριση των
φυσικών πόρων, τη διασφάλιση ισότητας,
ισονομίας, δικαιοσύνης, καθώς και την προαγωγή
της ειρήνης και της ασφαλείας.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-0222_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

Νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020:
όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν
Κοινωνικές Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
(Κ.Υ.Κ.Ω.), όπως υπηρεσίες υγείας και
μακροχρόνιας περίθαλψης, φροντίδας παιδιών,
πρόσβασης και επανένταξης στην αγορά
εργασίας, μέριμνας και κοινωνικής ένταξης

Οι πόροι για την Ελλάδα
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 8 Φεβρουαρίου τ.ε.,
κατέληξε σε συμφωνία κατά πλειοψηφία, για το
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 20142020 (ΠΔΠ) σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι

ευπαθών ομάδων

χρηματοδοτικές προτεραιότητες της ΕΕ. Το νέο

Πληροφορίες:

2014 - 2020 είναι κατά 34 δισ. ευρώ, χαμηλότερο

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overvie
w/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf

Η Ε.Ε. αναλαμβάνει πρωτοβουλία για
την αντιμετώπιση της φτώχειας
Στις 27 Φεβρουαρίου τ.ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε τις προτάσεις της για την
εξάλειψη της φτώχειας και την εξασφάλιση της
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πολυετές πλαίσιο χρηματοδότησης για τα έτη
συγκριτικά με προηγούμενη επταετία.
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Οι δεσμεύσεις ανέρχονται σε 959 δισ. ευρώ, ενώ
οι πραγματικές πληρωμές στα 908 δισ. ευρώ,
προκαλώντας έλλειμμα 51 δισ. ευρώ.
Μία από τις πιο βασικές προκλήσεις της ΕΕ είναι
η ανεργία και ιδιαίτερα των νέων και γι’ αυτό το
λόγο θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις χώρες που
έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, όπως η
Ελλάδα και η Ισπανία.
Σημαντικές διευκολύνσεις για την υλοποίηση του
επόμενου ΕΣΠΑ (Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης) και
την επιτάχυνση της απορρόφησης των
Κοινοτικών κονδυλίων από τη χώρα μας
προβλέπουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου. Πέρα από το σημαντικό οικονομικό
όφελος που προκύπτει για την Ελλάδα, με την



Για τις χώρες αυτές θα ισχύσει μεγαλύ-

αύξηση των πόρων σε σχέση με τις αρχικές

τερη προκαταβολή κατά την έναρξη των

προτάσεις της Επιτροπής, με τις σημερινές

προγραμμάτων (1,5% τον πρώτο χρόνο,

αποφάσεις υιοθετείται σειρά κανονιστικών

1,5% το δεύτερο και 1% τον τρίτο αντί για

ρυθμίσεων, που αναμένεται να διευκολύνουν

1%, 1% και 1% αντίστοιχα).

σημαντικά την υλοποίηση των προγραμμάτων.



Μετά την άρση των σχετικών περιορισμών, ο ΦΠΑ, στην περίπτωση που δεν

Συγκεκριμένα:

ανακτάται, θα είναι επιλέξιμος για


Δόθηκε η δυνατότητα προσαύξησης όλων

συγχρηματοδότηση, για το σύνολο των

των ισχυόντων ποσοστών συγχρηματο-

παρεμβάσεων.

δότησης κατά 10% στις χώρες που





Ο αρχικά προβλεφθείς κανόνας Ν+2

βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονο-

χαλάρωσε κατά ένα χρόνο, δίνοντας

μικής προσαρμογής, όπως η Ελλάδα.

μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την

Προβλέφθηκε για τις περιφέρειες της

υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Αττικής και της Δυτ. Μακεδονίας
σημαντικά αυξημένο ποσοστό συγχρημα-

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

τοδότησης (80%), σε σχέση με την αρχική
πρόταση της Επιτροπής (50% και 60%



6,34 δισ. ευρώ να κατευθυνθούν στις
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες,

αντίστοιχα).


3,41 δισ. ευρώ στο Ταμείο Συνοχής
δηλαδή σε έργα περιβάλλοντος και
μεταφορές,



2,5 δισ. ευρώ στις αναπτυγμένες
περιφέρειες,



2,1 δισ. ευρώ στις περιφέρειες που
βρίσκονται στο ενδιάμεσο στάδιο
ανάπτυξης,



1,8 δισ. ευρώ στην αγροτική ανάπτυξη,



210 εκατ. ευρώ σε διακρατικά έργα,



160 εκατ. ευρώ στη νεανική απασχόληση,
ενώ
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συμμετοχή των πρωτευουσών, οι οποίες
αποτελούν την «κινητήριο δύναμη για την
καινοτομία και την έξυπνη ανάπτυξη, και συχνά
προσφέρουν τα κεντρικά εκπαιδευτικά και
επιστημονικά δίκτυα» και «είναι απαραίτητες για
τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι ο
αντίκτυπος των πολιτικών τους στους τομείς των
μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος
είναι μεγάλος». «Θα εξακολουθήσουμε να
προωθούμε, από την πλευρά μας, την
ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την


2 δισ. ευρώ επιπλέον αναμένεται να

καινοτομία καθώς και την ένταξη, προκειμένου

διατεθούν το 2016, μετά την αναθεώρηση

να ξεπεραστεί η σημερινή οικονομική,

των στοιχείων με βάση την ύφεση.

δημοσιονομική και κοινωνική κρίση» δηλώνουν οι
27 δήμαρχοι.

Για να τεθεί σε ισχύ το νέο ΠΔΠ τον Ιανουάριο

Παράλληλα, διατυπώνουν τη θέση ότι τα αστικά

2014 απαιτείται ακόμη η τελική συμφωνία με το

προβλήματα θα πρέπει να επιλυθούν κατά τρόπο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απομένει δε ακόμη η

ολοκληρωμένο, και οι οικονομικές, περιβαλλον-

τυπική έκδοση των περίπου 75 νομοθετικών

τικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και δημογραφικές

πράξεων που καλύπτει η δέσμη του ΠΔΠ.

πτυχές να αντιμετωπιστούν μαζί.
Θεωρούν επίσης ότι «οι μελλοντικές πολιτικές και

Πληροφορίες:

ενέργειες της ΕΕ στους τομείς των μεταφορών,

http://www.european-council.europa.eu/homepage/highlights/mff-agreed-by-euleaders?lang=el

Οι Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Στηρίζουν
την Έξυπνη & Αειφόρο Ανάπτυξη
Κοινή δήλωση με την οποία οι πρωτεύουσες των
χωρών μελών της ΕΕ καλούνται να αναλάβουν
ρόλο στην χωρίς αποκλεισμούς, έξυπνη και
βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ, υιοθέτησαν στις 3
Μαρτίου τ.ε. οι 27 δήμαρχοί τους. Αυτό έγινε κατά
τις πρώτες απευθείας συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις πρωτεύουσες της ΕΕ,
που διοργανώθηκαν από τον Επίτροπο για την
Περιφερειακή Πολιτική Johannes Hahn. Στην κοινή
τους δήλωση οι δήμαρχοι των πρωτευουσών της
ΕΕ, χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αρχίσει ένας
απευθείας διάλογος με τις πρωτεύουσες και να
προβληθούν περισσότερο οι πόλεις τους ως
άμεσοι εταίροι της ΕΕ. Οι στόχοι της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» δεν μπορούν να επιτευχθούν,
όπως αναφέρουν, χωρίς την ενεργό
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του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των επιχειρήσεων, της απασχόλησης, της έρευνας για την
κλιματική αλλαγή, της αντιμετώπισης της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και
του ψηφιακού θεματολογίου, θα πρέπει να
συνυπολογίζουν την αστική διάσταση».
Όσον αφορά τη νομοθετική δέσμη μέτρων σχετικά
με την πολιτική συνοχής, εκφράζουν ικανοποίηση
για τη βούληση της Επιτροπής να δοκιμάσει νέες
ιδέες και τρόπους εργασίας μέσω των
προτεινόμενων καινοτόμων ενεργειών σε αστικές
περιοχές.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/det
ail.cfm?id=562&LAN=EN
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Αμπερντίν-Ζάγκρεμπ τα βραβεία
βιώσιμης κινητικότητας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές
του βραβείου ευρωπαϊκής εβδομάδας
κινητικότητας και του βραβείου σχεδίων
βιώσιμης αστικής κινητικότητας για το 2012
στις 6 Μαρτίου τ.ε. Το Αμπερντίν, η φετινή
νικήτρια πόλη του βραβείου της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας, καθώς και οι άλλες
προκριθείσες πόλεις βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή των προσπαθειών που καταβάλλονται

4/2013

Οδηγός για την Κοινωνική Καινοτομία
Οι κοινωνικές επιπτώσεις της τρέχουσας
χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής κρίσης
αλλά και μια νέα προσέγγιση στις κοινωνικές
πολιτικές, τις πολιτικές απασχόλησης και
υγείας, όπως και στις πολιτικές για την παιδεία,
την κατάρτιση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη
βιομηχανική πολιτική και την αστική ανάπτυξη
αποτελούν μερικές από τις θεματικές του νέου
οδηγού για την κοινωνική καινοτομία που
δημοσίευσαν πρόσφατα οι Γενικές Διευθύνσεις

σε ολόκληρη την ΕΕ για να ενσωματωθεί η έννοια
της βιωσιμότητας στον σχεδιασμό της αστικής
κινητικότητας. Το Αμπερντίν είναι μια πόλη
περίπου 220.000 κατοίκων, με σημαντική

βιομηχανία πετρελαίου και γεωργία, πυκνή
κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και μεγάλη

για την Περιφερειακή Πολιτική και την

εξάρτηση από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Ο

Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

νικητής του βραβείου της ευρωπαϊκής εβδομά-

Μολονότι ο όρος κοινωνική καινοτομία

δας κινητικότητας (ΕΕΚ) για το 2012, το

παραμένει ασαφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ζάγκρεμπ (Κροατία) είναι ένα «αναδυόμενο

ορίζει την κοινωνική καινοτομία ως καινοτομία

αστέρι» στο πεδίο της βιώσιμης αστικής

που είναι κοινωνική τόσο ως προς τους σκοπούς

κινητικότητας. Η πόλη κέρδισε το βραβείο για

αλλά και ως προς τα μέσα, επιδεχόμενη

την άρτια οργανωμένη εκστρατεία προώθησης

εδαφικές και πολιτιστικές προεκτάσεις.

της εβδομάδας κινητικότητας, σε ισχυρή σύν-

Μάλιστα, η κοινωνική καινοτομία είναι παρούσα

δεση με το σύνθημα για το 2012 («Κινούμαστε

σε μια σειρά πρωτοβουλιών της Επιτροπής:

προς τη σωστή κατεύθυνση») και για 62

στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ενάντια στη

διαφορετικές δραστηριότητες που αφορούν

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, στην

περισσότερους από 150.000 πολίτες.

Ένωση Καινοτομίας, στην Πολιτική Συνοχής κ.α.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.sustainable-mobility.org/innovating-

http://www.sustainable-mobility.org/innovating-

for-tomorrow/events/zagreb-and-aberdeen-win-

for-tomorrow/events/zagreb-and-aberdeen-win-

eu-sustainable-mobility-awards.html

eu-sustainable-mobility-awards.html
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Διεθνή Θέματα
Η κατάσταση των κινεζικών πόλεων
Στο πλαίσιο του Προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς (UNHABITAΤ) δημοσιεύτηκε πρόσφατα έκθεση για
την κατάσταση των πόλεων της Κίνας και εν
προκειμένω για τις πρωτοβουλίες των
κεντρικών και των τοπικών αρχών της για τη

4/2013

Βέλτιστες Πρακτικές Ένταξης Μεταναστών
σε τοπικό επίπεδο
Το διεθνές δίκτυο πόλεων ‘Πόλεις της Μετανάστευσης’ δημοσίευσε πρόσφατα έναν οδηγό με
βέλτιστες πρακτικές των μελών του στον τομέα της
ένταξης μεταναστών σε τοπικό επίπεδο. Το εν
λόγω δίκτυο έχει συστήσει διεθνείς διαύλους
επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων υπαλλήλων των
πόλεων –μελών του που χειρίζονται θέματα

βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτικών

περιοχών στο επίπεδο των κατοίκων των
αστικών κέντρων στους τομείς της
απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της
υγειονομικής φροντίδας και της στέγασης.
Οι πρωτοβουλίες αυτές περιελάμβαναν
επίσης την κατασκευή 36 εκατομμυρίων
διαμερισμάτων για χαμηλού εισοδήματος
οικογένειες στα αστικά κέντρα τη χρονική
περίοδο 2011-2015, τη σύσταση θεσμών για
την αντιμετώπιση των φυσικών
καταστροφών, την επέκταση των
προγραμμάτων για την καταπολέμηση της
φτώχειας στις αγροτικές περιοχές και τη
δημιουργία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα,
οικολογικών πόλεων και κοινοτήτων.
Πληροφορίες:
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.a
spx?publicationID=3404
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ένταξης, συγκεντρώνοντας με αυτό τον τρόπο
πρακτικές, εμπειρίες, ιδέες από το Όκλαντ, το
Μόντρεαλ μέχρι τη Βαρκελώνη και τη Στουτγκάρδη.
Η βασική ιδέα που διατρέχει τις εν λόγω πρακτικές
είναι ότι ηγεσία σημαίνει αλλαγή και όχι διατήρηση
της υφιστάμενης κατάστασης, αναζήτηση νέων
ευκαιριών για την ευημερία των δημοτών, διότι
μόνον οι δημοτικοί άρχοντες με καινοτόμες ιδέες
μπορούν να δρομολογήσουν αλλαγές στον τομέα της
ένταξης των μεταναστών πέρα από τη θέσπιση
νομικών πλαισίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων .
Πληροφορίες:
http://citiesofmigration.ca/wpcontent/uploads/2012/03/Municipal_Report_Main_Rep
ort2.pdf
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Διαβουλεύσεις
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με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα η
βιολογική γεωργία.
Προθεσμία: 10 Απριλίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/orga
nic/2013_el.htm

Διαβούλευση με σκοπό την επανεξέταση
των προγραμμάτων της ΚΓΠ για τη
διανομή γεωργικών προϊόντων σε
μαθητές
Στο πλαίσιο της ΚΓΠ, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει δύο παρεμφερή μέσα που έχουν ως στόχο
τα παιδιά:


Το πρόγραμμα «Γάλα στα σχολεία», το
οποίο, από το 1977, επιδοτεί τη διάθεση

Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής

γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία
σε μειωμένες τιμές.

για τη βιολογική γεωργία


Το πρόγραμμα «Φρούτα στα σχολεία», το

Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, η

οποίο, από το σχολικό έτος 2009/2010,

βιολογική παραγωγή στηρίζεται με ευρωπαϊκές

συγχρηματοδοτεί τη διανομή οπωροκη-

χρηματοδοτήσεις, πολιτικές και νομοθεσίες.

πευτικών στα σχολεία.

Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η ενίσχυση
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, με
ταυτόχρονη δημιουργία συνθηκών θεμιτού
ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών
βιολογικών προϊόντων στις 27 χώρες της ΕΕ. Οι
κανόνες που διέπουν τη βιολογική παραγωγή
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
834/2007 του Συμβουλίου και στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής. Η βιολογική
γεωργία αφορά ένα σχετικά μικρό μέρος των
καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων περίπου το 5%- αλλά η ζήτηση για βιολογικά
προϊόντα αυξάνεται συνεχώς. Γεννάται όμως το
ερώτημα: με τις συνθήκες της σημερινής
οικονομικής ύφεσης, οι καταναλωτές θα
εξακολουθήσουν να στρέφονται προς ένα
βιωσιμότερο μοντέλο ζωής καταναλώνοντας όλο
και περισσότερα βιολογικά προϊόντα; Σ’ αυτή τη
διαβούλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε
τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών σχετικά

Κατά τη σχολική περίοδο 2010/11 τα δύο
προγράμματα ωφέλησαν πάνω από 25 εκατ.
παιδιά στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη,
διανέμοντας περίπου 43 τόνους φρούτων και
λαχανικών και 300.000 τόνων γαλακτοκομικών
προϊόντων. Το ζητούμενο πλέον είναι πώς τα εν
λόγω προγράμματα μπορούν να αντιμετωπίσουν
τις αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα και την
εν γένει αποστροφή των καταναλωτών και
ιδιαίτερα των παιδιών, για τα γεωργικά
προϊόντα στο πλαίσιο μιας περισσότερο ευρείας
και ενιαίας στοχευμένης πολιτικής. Σε αυτό το
πλαίσιο, η παρούσα διαβούλευση αποβλέπει
στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων
μερών και στην καταγραφή των απόψεών τους
για τις ανωτέρω προκλήσεις.
Προθεσμία: 22 Απριλίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/scho
ol-children/2013_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Working with Impact Assessment in the European

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 25-26 Απριλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Union

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5165

Implementing the Structural Funds Regulations:
Comparing 2014-2020 with 2007-2013
Ημερομηνία: 25-26 Απριλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5209

What is a Workable Immigrant Integration Policy
and How Can It be Measured?
Ημερομηνία: 25-26 Απριλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5308

Regional and Local Strategies to Promote Smart and
Tutorial: Project Cycle Management: A Technical
Guide
Ημερομηνία: 10-12 Απριλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5189

Public Procurement Package for Local and Regional
Authorities: Legal Options to Boost your Economy
Ημερομηνία: 11-12 Απριλίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5205

Services of General Economic Interest and State Aid
Ημερομηνία: 15-16 Απριλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5245

Managing Change in Public Administration
Ημερομηνία: 18-19 Απριλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5171

From Comitology to Delegated and Implementing
Acts: Practical Challenges and Institutional Issues
Ημερομηνία: 22-23 Απριλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5224
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Sustainable Growth
Ημερομηνία: 29-30 Απριλίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5200
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10-12 Ιουνίου 2013

Σεμινάρια Κατάρτισης
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
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(Αθήνα)

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ημερομηνίες/Πόλη:

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
8-12 Απριλίου 2013

(Προγράμματα Επιμόρφωσης

(Αθήνα)
27-31 Μαΐου 2013

Α΄ Εξαμήνου 2013)

(Αθήνα)
3-7 Ιουνίου 2012
(Αθήνα)
3-7 Ιουνίου 2012
(Θεσσαλονίκη)
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ
Ημερομηνίες/Πόλη:
1-5 Απριλίου 2013
(Αθήνα)
8-12 Ιουλίου 2013
(Αθήνα)
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Πόλη:
25-28 Ιουνίου 2013

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση

(Αθήνα)

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και
συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης
Ημερομηνίες/Πόλη:

Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-09-

24-26 Απριλίου 2013

06-11-30-13/2012-06-19-12-34-57

(Αθήνα)
17-19 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ημερομηνίες/Πόλη:
17-19 Απριλίου 2013
(Αθήνα)
14-16 Μαΐου 2013
(Θεσσαλονίκη)
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Αυτοματοποίηση στην τοπική
αυτοδιοίκηση

The Effective Local Government Manager
Essential Tools for Professional Local
Government Managers

Σελ.392
Γ. Καριώτης, Ε. Παπαγιωτόπουλος
Εκδ. Δίσιγμα
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Ο.Τ.Α.
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Μία λύση κατά την
γνώμη των συγγραφέων, είναι η αύξηση των ιδίων
πόρων και η μείωση δαπανών των Ο.Τ.Α. με την
εφαρμογή ορθολογικής και αυτοματοποιημένης
Σελ. 267
C. Newell
Εκδ. Intl City County Management Assn
Με θέμα τα εργαλεία του σύγχρονου μάνατζμεντ
στην υπηρεσία των επιτελικών στελεχών των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το ανωτέρω
βιβλίο προσεγγίζει με έναν εισαγωγικό τρόπο,
εύληπτο και κατανοητό, ένα μείζον ζήτημα για τις
τοπικές αρχές: τη διαχείριση των τοπικών
υποθέσεων με έναν τρόπο αποδοτικό και
αποτελεσματικό σε μια εποχή περιορισμένων
πόρων. Η ως άνω συλλογή άρθρων διεισδύει στο
ρόλο και στις ευθύνες του μάνατζερ σε μια τοπική
αρχή και στους τρόπους με τους οποίους εκείνος
μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα την τοπική
κοινωνία. Το βιβλίο, τέλος, προσφέρει στον
αναγνώστη με επικαιροποιημένο τρόπο τις
θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις γύρω από
την τοπική αυτοδιοίκηση και το μάνατζμεντ.

22

διαχείρισης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων
του φορέα. Αυτοματοποιημένη διαχείριση
σημαίνει: α) Πλήρης καταγραφή της υπάρχουσας
κατάστασης δηλαδή, ανθρωπογενές περιβάλλον,
χωρικά και περιγραφικά δεδομένα, διασύνδεση
σχέσεων, β) Στόχοι, αλγόριθμοι υλοποίησης,
εναλλακτικά σενάρια, γ) Υπολογισμός των βέλτιστων για τους Ο.Τ.Α. λύσεων.
Σημαντική συμβολή για την εφαρμογή
αυτοματοποιημένων λύσεων έχουν οι τοπογράφοι
μηχανικοί σε όλα τα στάδια, χρησιμοποιώντας τα
εργαλεία της τοπογραφίας, φωτογραμμετρίας,
τηλεπισκόπισης, των G.P.S. των βάσεων
δεδομένων κ.λ.π. και οι γεωπληροφορικοί για τον
υπολογισμό των βέλτιστων λύσεων
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των G.I.S. και του
προγραμματισμού. Στο βιβλίο υποδεικνύονται πως
θα χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία αυτά και
δίνονται παραδείγματα που αναπτύχθηκαν στην
Ελλάδα, και σε άλλες χώρες, για τις κύριες
αρμοδιότητες ενός Ο.Τ.Α.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744975
Ε-mail: international@ypes.gr
a.karvounis@ypes.gr

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σε αυτό το τεύχος

και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

5

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

8

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

10
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Διεθνή Θέματα
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Διαβουλεύσεις
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Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA
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Σεμινάρια Κατάρτισης ΙΝΕΠ (ΕΚΔΔΑ)
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

22

Προσκλήσεις-Προθεσμίες
1. Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Καινοτομία
και την Ανταγωνιστικότητα (CIP):
Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη
Το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE), το οποίο
αποτελεί υπο-πρόγραμμα του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα
(CIP), συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την
Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή
Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την
προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας. Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών
εμποδίων στη διάδοση της ενεργειακής αποδοτικότη-

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

τας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους
τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών.
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων που υποστηρίζονται από το





Επιδοτούμενες δράσεις για την
ενέργεια, τον πολιτισμό και τη

ανταλλαγή εμπειριών/τεχνογνωσίας, η διάδοση καλών

νεολαία

πρακτικών, η ενίσχυση θεσμικής και διοικητικής

Συνέδρια για τις Έξυπνες,
Δημιουργικές και Αειφόρες Πόλεις



Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και
οικονομική κρίση



Κατευθυντήριες γραμμές για το
κλείσιμο των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων της περιόδου
2007-2013



Βέλτιστες πρακτικές πόλεων στο
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
της ΕΕ



πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή

Αναπτυξιακές συνεργασίες
ευρωπαϊκών ΟΤΑ

ικανότητας, η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η
δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών κ.α.
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2. Πολιτισμός, 2007-2013
Ο πολιτισμός είναι ένας σχετικά νέος τομέας
δραστηριότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),
τουλάχιστον από νομικής άποψης: η νομική βάση για
τη δράση της ΕΕ στο εν λόγω πεδίο εισήχθη μόλις το
1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η εν λόγω δράση
στοχεύει στην ενθάρρυνση και τη στήριξη της
συνεργασίας στην Ευρώπη με σκοπό την ανάδειξη της
κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η
Οι προτεραιότητας του προγράμματος για το
2013 είναι οι εξής:


Αποδοτικότητα ενέργειας και ορθολογική
χρήση των πόρων (SAVE).



Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») προάγει
τον πολιτισμό 2 με δύο τρόπους:


πολιτικής, όπως και μέσω της ενσωμάτωσης

Νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

της πολιτιστικής διάστασης σε άλλους τομείς

(ALTENER).


ενδιαφέροντος της ΕΕ όπως, για παράδειγμα, η

Ενέργεια στις μεταφορές για την

πολιτική ανταγωνισμού ή η βιομηχανική

προώθηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και τη χρήση νέων και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα μέσα
μεταφοράς (STEER).


Ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που
περιλαμβάνουν δράσεις, οι οποίες
ενσωματώνουν την ενεργειακή
αποδοτικότητα και ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας σε διάφορους τομείς της
οικονομίας και συνδυάζουν διάφορα
εργαλεία και φορείς στο πλαίσιο της ίδιας
δράσης ή πρωτοβουλίας.

Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 50
σχέδια με το συνολικό ποσό των 65 εκατομμυρίων
ευρώ. Το ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής
μπορεί να φτάσει το 75% των επιλέξιμων
δαπανών. Η δε μέγιστη διάρκεια μιας πρωτοβουλίας μπορεί να φθάσει τα 3 έτη.

μέσω πολιτικών, κυρίως μέσω της πολιτιστικής

πολιτική·και


μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης, κυρίως
μέσω του προγράμματος Πολιτισμός (20072013), αλλά και μέσω άλλων δράσεων όπως,
για παράδειγμα, δράσεων στο πλαίσιο της
περιφερειακής πολιτικής.

Τα δύο αυτά σκέλη είναι στενά συνδεδεμένα δεδομένου
ότι το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προωθεί
την ανάπτυξη της πολιτικής στο πεδίο του πολιτισμού
και, τελικά, να προωθεί τις κοινές πολιτιστικές αξίες
με στόχο την ενδυνάμωση της κοινής πολιτιστικής
κληρονομιάς των λαών της Ευρώπης. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ανήκουν σε τρεις κύριες τυπολογίες, οι οποίες
αντιστοιχούν στα σκέλη του προγράμματος. Στόχος
του σκέλους 1.3.5 είναι η στήριξη σχεδίων πολιτιστικής συνεργασίας που αφορούν τις πολιτιστικές
ανταλλαγές μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν

Προθεσμία: 8 Μαΐου 2013
Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής:
ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. (Υπόψιν κας Ευφροσύνη-Εύα Κοτσάκη
210 6969977, kotsakie@eka.ypeka.gr & κου
Δημήτρη Σοφιανόπουλου, 210 6969449,
sofianopoulosD@eka.ypeka.gr)
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/energy/intelligent
/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm

2
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στο πρόγραμμα και τρίτων χωρών, οι οποίες
έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση
συμφωνίες σύνδεσης ή συνεργασίας, υπό την
προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν
πολιτιστικές ρήτρες.
Κάθε χρόνο επιλέγεται για το συγκεκριμένο έτος
μία τρίτη χώρα (ή και περισσότερες). Η εν λόγω
χώρα (ή χώρες) ανακοινώνεται κάθε χρόνο στον
δικτυακό τόπο του εκτελεστικού οργανισμού το
αργότερο 4 μήνες πριν από τη λήξη της. Φέτος
έχουν επιλεγεί η Αυστραλία και ο Καναδάς.
Η δράση πρέπει να δημιουργεί μια πραγματική
διάσταση διεθνούς συνεργασίας. Τα σχέδια
συνεργασίας προβλέπουν τη συμμετοχή τριών



με τουλάχιστον έναν εταίρο από την

τουλάχιστον πολιτιστικών παραγόντων από τρεις

επιλεγμένη τρίτη χώρα. Τουλάχιστον το 50%

τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο

των δραστηριοτήτων του σχεδίου πρέπει να

πρόγραμμα και πολιτιστική συνεργασία με έναν

υλοποιείται στην τρίτη χώρα. Οι δαπάνες

τουλάχιστον οργανισμό από την επιλεγείσα τρίτη

που προκύπτουν σε μια μη επιλεγμένη τρίτη

χώρα και την υλοποίηση πολιτιστικών δραστη-

χώρα δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο αυτού

ριοτήτων στην επιλεγείσα τρίτη χώρα. Είναι

του σκέλους να βασίζονται σε συμφωνία

επιλέξιμοι μόνο οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί

συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων

οργανισμοί που είναι νομικά πρόσωπα,

πολιτιστικών φορέων (συντονιστής,

ασκούν μια κύρια δραστηριότητα στον τομέα του

συνδιοργανωτής και εταίρος/ οι στην τρίτη

πολιτισμού (τομείς του πολιτισμού

χώρα/ες). Το εν λόγω έγγραφο υπογράφεται

και της δημιουργίας) και έχουν την έδρα τους σε

από το συντονιστή, τους συνδιοργανωτές και

μία από τις χώρες που συμμετέχουν

τον ή τους εταίρους στην τρίτη χώρα και

στο πρόγραμμα.
Για να είναι επιλέξιμα τα σχέδια, πρέπει:


να διαρκούν έως 24 μήνες κατά μέγιστο˙



να περιλαμβάνουν το συντονιστή και

περιγράφει τη συνεργασία τους·


που συμμετέχουν στο πρόγραμμα˙


να περιλαμβάνουν, για κάθε
συνδιοργανωτή, υπογεγραμμένη εντολή
που αναφέρει τις απαιτούμενες
δεσμεύσεις˙

να αιτούνται επιδότησης από 50.000 ευρώ
έως 200.000 ευρώ (η κοινοτική στήριξη δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού

τουλάχιστον δύο συνδιοργανωτές,
συνολικά από τρεις διαφορετικές χώρες

να περιλαμβάνουν πολιτιστική συνεργασία

επιλέξιμου κόστους)·


να παρουσιάζουν ισοσκελισμένο
προϋπολογισμό (δαπάνες = έσοδα) και να
συμμορφώνονται με το ανώτατο όριο της
κοινοτικής συγχρηματοδότησης που έχει
καθοριστεί στο 50% του συνόλου του
επιλέξιμου προϋπολογισμού. Διατίθενται
κονδύλια ύψους από 50.000 ευρώ έως
200.000 ευρώ κατά το μέγιστο.

Προθεσμία: 8 Μαΐου 2013
Πληροφορίες:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού
Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας
Πληροφορίες: κα Ειρήνη Κομνηνού
Τηλ: 2103313848
Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο
2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και
3
ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της
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3. Νεολαία σε Δράση, 2007-2013
Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο
2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και
ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του
προγράμματος «Νεολαία» της περιόδου 2000-06
και του προγράμματος 2004-06 για την

νεολαίας και διοργανωτών δραστηριοτήτων για

προώθηση των οργανισμών που δραστηριο-

νέους, των ίδιων των νέων και άλλων παραγόντων

ποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Με σκοπό την

που δρουν στο πλαίσιο οργανώσεων και δομών που

ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία των

απευθύνονται στη νεολαία. Οι στόχοι της

πολιτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:

του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Το
πρόγραμμα στοχεύει επίσης να συμβάλλει στην



των εργαζομένων σε δραστηριότητες

ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ευρεία

νεολαίας, καθώς και της απασχολησι-

έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη
της αίσθησης της αμοιβαίας αλληλεγγύης και
κατανόησης των νέων. Το πρόγραμμα με τον
τρόπο αυτό αποτελεί επίσης τη συνέχεια των
στόχων της διαδικασίας της Λισσαβόνας.

μότητας των νέων˙



ενίσχυση των δυνατοτήτων των οργανώσεων
και δομών που απευθύνονται στη νεολαία
προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη

τη δράση 3.2 είναι η στήριξη σχεδίων που

της κοινωνίας των πολιτών˙

προωθούν τη συνεργασία στον τομέα της


προώθηση της συνεργασίας και της
ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών

πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και άλλων χωρών

σε θέματα νεολαίας και άτυπης

εκτός των γειτονικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

εκπαίδευσης˙

(χώρες που έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή
Ένωση συμφωνία στον τομέα της νεολαίας). Τα

προώθηση της ενδυνάμωσης και της ενεργού
συμμετοχής των νέων˙

Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για

νεολαίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο

βελτίωση της κινητικότητας της νεολαίας και



συμβολή στην ανάπτυξη πολιτικών στον

σχέδια πρέπει να είναι συμπληρωματικά των

τομέα της νεολαίας, της εργασίας των νέων

δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της

και του εθελοντισμού, και

αναπτυξιακής συνεργασίας. Η παρούσα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την
επιχορήγηση σχεδίων. Απευθύνεται σε
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της νεολαίας οι οποίες ενδιαφέρονται να
υλοποιήσουν σχέδια που προωθούν τη
συνεργασία στον εν λόγω τομέα και προβλέπουν
τη σύμπραξη εργαζομένων σε δραστηριότητες



ανάπτυξη βιώσιμων συμπράξεων και
δικτύων μεταξύ οργανώσεων νεολαίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τη
συγχρηματοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 3.000.000 ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση
από τον Οργανισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών ενός
σχεδίου. Η μέγιστη επιχορήγηση δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.
Προθεσμία: 14 Μαΐου 2013
Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Συντονίστρια Προγράμματος: κα Αναστασία Φιλίνη
Τηλ. 210 2599360
Ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/youth/
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Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Βιάννου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2058

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ηρακλείου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2061
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αμαρίου: «Ανοικτό Φυσικό και
Πολιτιστικό Πάρκο Αμαρίου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2062
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ανωγείων: «ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΟΡ.Α.Μ.@: ΟΡ.ΕΙΝΗ Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ΡΧΕΣ»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2060
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μυλοποτάμου: «Αποκατάσταση
και Ανάδειξη Δομημένου Περιβάλλοντος
Περιοχών Δήμου Μυλοποτάμου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2059
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Βιάννου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Πλατανιά «Κοινωνική και
Πολιτιστική Ανάπτυξη Ενδοχώρας Δήμου
Πλατανιά»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2057
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου:
«Αγροξένιος Ζευς: Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου Δήμου
Οροπεδίου Λασιθίου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2055
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Κισάμου: «Κίσαμος Περιβάλλον
Οριζόντια Δράση»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2054
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Σφακίων: «Σφακιά Περιβάλλον
- Πολιτισμός»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2053
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Καντάνου – Σελίνου:

Υπαίθρου Δήμου Χανίων: «Ορεινά Χανιά: Φύση-

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πολιτιστικού

Πολιτισμός»

Αποθέματος Ορεινής Ζώνης Σελίνου»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 10/5/2013

Προθεσμία: 10/5/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2046

x?item=2052

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Γόρτυνας: «Αστερίων (Γόρτυς -

Υπαίθρου Δήμου Σητείας: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο

Αστερούσια)»

Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Τοπικής

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Κοινότητας Ζάκρου Δήμου Σητείας»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 10/5/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 10/5/2013

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=2048

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

x?item=2051

Υπαίθρου Δήμου Χερσονήσου: «Βιώσιμη Ανάδειξη

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

του Οικοπολιτισμικού και Φυσικού Αποθέματος

Υπαίθρου Δήμου Γαύδου: «Ανάπτυξη και

της Ενδοχώρας ή Βιώσιμη Ενδοχώρα»

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων Δήμου Γαύδου»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 10/5/2013

Προθεσμία: 10/5/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2045

x?item=2044

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Φαιστού: «Από το Φαράγγι των

Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης

Μύθων στο Φαράγγι των Αγίων»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 10/5/2013

Προθεσμία: 10/5/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2047

x?item=2043

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης

Υπαίθρου Δήμου Μαλεβιζίου: «Πολιτιστικές

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Διαδρομές Ορεινού Μαλεβιζίου»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 10/5/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 10/5/2013

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=2047

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2040
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Προθεσμία: 10/5/2013

Υπαίθρου Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων:

Πληροφορίες:

«Οικοτουριστικές Διαδρομές στο Δήμο Αρχανών

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

- Αστερουσίων»

x?item=2037

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προστασία περιβάλλοντος και πρόληψη

Νήσων Αιγαίου"

κινδύνων στις πληγείσες από τις πυρκαγιές

Προθεσμία: 10/5/2013

περιοχές της Περιφέρειας Β. Αιγαίου

Πληροφορίες:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Νήσων Αιγαίου"

x?item=2039

Προθεσμία: 10/5/2013

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Πληροφορίες:

Υπαίθρου Δήμου Αγίου Βασιλείου:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Οικισμών και της

x?item=2236

ευρύτερης περιοχής του Όρους Κέδρους»

Yποδομές στον τομέα της υγείας ειδικών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

κοινωνικών ομάδων στην Περιφέρεια Βορείου

Νήσων Αιγαίου"

Αιγαίου

Προθεσμία: 10/5/2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Πληροφορίες:

Νήσων Αιγαίου"

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Προθεσμία: 28/5/2013

x?item=2041

Πληροφορίες:

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Υπαίθρου Δήμου Αποκορώνου: «Οι Δρόμοι του

x?item=2312

Νερού»

Επεξεργασία υδάτων (λύματα) στην Περιφέρεια

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Κρήτης

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 10/5/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 31/5/2013

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=2036

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Δημόσιων

x?item=2379

Χώρων, Ποιότητας Ζωής και Ανάπτυξης
Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Αγίου Νικολάου
Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2035
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ιεράπετρας: «Ανάδειξη Ορεινών
Οικισμών Δήμου Ιεράπετρας ως Περιοχών
Κατοικίας, Αναψυχής και Εναλλακτικού
Τουρισμού»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2047
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Καινοτομία
και την Ανταγωνιστικότητα (CIP)
Ένα νέο ευρωπαΪκό έργο, με το όνομα
COMPASS4D, ξεκίνησε πρόσφατα με στόχο την
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων από την εφαρμογή
συνεργατικών συστημάτων κινητικότητας, δηλαδή
συστημάτων που συνδυάζουν αισθητήρες επί του
οχήματος, αλλά και επί της οδού για τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας και της ενεργειακής
αποδοτικότητας, με παράλληλη μείωση των
επιπέδων συμφόρησης στις οδικές μεταφορές.
Στο έργο συμμετέχουν, από ελληνικής πλευράς, το
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ - ΙΜΕΤ), σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, τις εταιρίες Infotrip και Eurotaxi
καθώς και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και
Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το έργο συγχρηματοδοτείται
από την Ε.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός του
ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα
διατεθούν αποκλειστικά για τη βελτίωση των
μετακινήσεων και την οδική ασφάλεια. Η
κοινοπραξία περιλαμβάνει συνολικά 31 εταίρους
από 10 χώρες και συντονίζεται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ευφυών Συστημάτων

Μεταφορών ERTICO - ITS Europe
(www.ertico.com). Οι πιλοτικές εφαρμογές θα
περιλαμβάνουν συνολικά 574 χρήστες και 334
οχήματα σε 7 Ευρωπαϊκές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Μπορντώ, Κοπεγχάγη, ΑϊντχόβενΧέλμοντ, Νιουκάστλ, Βερόνα και Βίγκο) και θα
διαρκέσουν για ένα έτος. Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση του ΕΚΕΤΑ, η υπογραφή
του συμβολαίου συνεπάγεται την επένδυση
670.650 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, όπου οι
υπηρεσίες του COMPASS4D θα παρέχονται
κατά μήκος της οδού Τσιμισκή, καθώς και σε
άλλους επτά σημαντικούς κόμβους του οδικού
δικτύου της πόλης, με τη συμμετοχή 35
οχημάτων ταξί και 7 Ι.Χ. οχημάτων. Το έργο
ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2013 και θα
διαρκέσει 3 χρόνια. Οι χρήστες των υπηρεσιών
του Compass4D είναι οδηγοί λεωφορείων,
φορτηγών, ταξί, ΙΧ οχημάτων και οχημάτων
άμεσου δράσης. Το έργο COMPASS4D θα
υλοποιηθεί με τη στενή συνεργασία τόσο των
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των
φορέων διαχείρισης οδικών δικτύων, οι οποίοι
κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο στο έργο ως οι
αρμόδιοι φορείς που διαθέτουν πρωτογενή
κυκλοφοριακά στοιχεία πραγματικού χρόνου,
τα οποία θα παρέχονται μέσω των υπηρεσιών
του έργου από την υποδομή προς τα οχήματα.
Πληροφορίες:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ - ΙΜΕΤ)
Ιστοσελίδα: http://www.compass4d.eu/en/
about/about.htm
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2. Δήμος Ικαρίας
(Πρόγραμμα Όικολογικοί Οικισμοί της
Μεσογείου’)

Στην Κοινοβουλευτική Ολομέλεια της Ένωσης για
την Μεσόγειο που έλαβε χώρα στις 11-12
Απριλίου τ.ε. στην έδρα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή
όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δώδεκα κρατών της Νότιας Μεσογείου εγκρίθηκε
μεταξύ άλλων η έναρξη του προγράμματος
"Οικολογικοί οικισμοί της Μεσογείου". Στη
συνεδρίαση της επιτροπής παρουσιάστηκε
εισήγηση από το Δήμαρχο Ικαρίας, κ. Χρ.
Σταυρινάδη για την υφιστάμενη κατάσταση στο
νησί και συγκεκριμένα για τα προβλήματα στη
διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση,
τους βιολογικούς καθαρισμούς, την παράκτια
μόλυνση, την υπερβόσκηση και ερημοποίηση του
νησιού και την κατάσταση του δάσους του Ράντη.
Παράλληλα αναλύθηκε η δυναμική, που έχει
αναπτύξει το νησί μετά τις τελευταίες έρευνες
για τη μακροζωία, που σε συνδυασμό με την
τουριστική ανάπτυξη, το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος
και την δυνατότητα ανάπτυξης ήπιων
εναλλακτικών πηγών ενέργειας καθιστούν την
Ικαρία ιδιαίτερο σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο.
Μετά την παρουσίαση ομόφωνα αποφασίστηκε η
συμμετοχή της Ικαρίας στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ακολούθησε ανάλυση εκ μέρους
του Δήμου Ικαρίας δέσμης δράσεων, οι οποίες
μπορούν να κριθούν επιλέξιμες από την επιτροπή
και να χρηματοδοτηθούν.

Η χρηματοδότηση των δράσεων στους τομείς της
διαχείρισης των υδάτινων πόρων, των απορριμμάτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της
γεωργίας, της προστασίας του δάσους και των
ακτών, και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα
γίνει μέσω κονδυλίων και πόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης χωρίς οικονομική συμμετοχή του Δήμου
Ικαρίας. Το πρόγραμμα ξεκινά άμεσα με την
επίσκεψη του νησιού σε σύντομο χρονικό
διάστημα από τη συντονίστρια του προγράμματος Δρ. Rima Tarabay. Παράλληλα θα γίνουν
στην αρχή κάποιες συμβολικές δράσεις, όπως η
δωρεάν διανομή οργανικών σπόρων για
βιολογικές καλλιέργειες και η αντικατάσταση των
πλαστικών σακουλών με χάρτινες με σκοπό την
καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και την
προώθηση υπεύθυνων πρακτικών διαχείρισης του
περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα είναι μακροπρόθεσμο και θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με
ευθύνη του δήμου και σε τομείς, που θα
θεωρήσουμε προτεραιότητα.
Περαιτέρω άμεσα θα καθιερωθεί η σήμανση της
Ικαρίας με το λογότυπο της οικολογικής πόλης
και θα προωθηθεί σε όλη τη Μεσόγειο.
Πληροφορίες:
Δήμος Ικαρίας
Υπόψιν κου Ζαχαρία Κεσσέ,
E-mail: kessesz@yahoo.gr
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Τα Ιστορικά Κέντρα και οι Πόλεις του
Μέλλοντος

5/2013

Διεθνές Δημοτικό Φόρουμ
(Γκουανγκτζού, 9-11 Μαΐου 2013)
Το διεθνές δημοτικό φόρουμ αποβλέπει στη
δημοσιοποίηση τεχνολογιών εξοικονόμησης

(Σαβάννα, 1-4 Μαΐου 2013)
Το 2011 η 35η Γενική Συνέλευση της ΟΥΝΕΣΚΟ
υιοθέτησε τη σύσταση για το ιστορικό αστικό τοπίο,
ενθαρρύνοντας την προσέγγιση του αστικού τοπίου

ενέργειας και προωθημένων ευφυών
για τη μελέτη και συντήρηση των πόλεων. Σε αυτό
το πλαίσιο, το 16ο ετήσιο συνέδριο της
αμερικανικής επιτροπής του διεθνούς συμβουλίου
για τα μνημεία επικεντρώνει το ενδιαφέρον του
στην εξέλιξη των ιστορικών αστικών κέντρων.

διαχειριστικών συστημάτων για τον
κατασκευαστικό τομέα σε τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίες:
http://www.china-imf.com/

7ο Ετήσιο Συνέδριο των Πόλεων για τα
Παιδιά

Πληροφορίες:
http://www.usicomos.org/symposium

16ο

(Στουτγκάρδη, 13-14 Μαΐου 2013)

Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Αστικά Δάση
(Μιλάνο, 7-11 Μαΐου 2013)

Οι διαφορετικές όψεις των πράσινων υποδομών
των αστικών κέντρων αλλά και των κύριων

Το ετήσιο συνέδριο των πόλεων για τα παιδιά
αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγών εμπειριών
μεταξύ πόλεων, ευρωπαϊκών οργανισμών και
ακαδημαϊκών.

περιβαλλοντικών και κοινωνικών επωφελών
αποτελεσμάτων τους αποτελεί το βασικό θέμα του
ευρωπαϊκού φόρουμ για τα αστικά δάση.
Πληροφορίες:
http://www.emonfur.eu/pagina.php?sez=91&pag=554
&label=EFUF+2013

10

Το θέμα της φετινής εκδήλωσης αφορά την
υγιεινή διατροφή και φυσική άσκηση των
παιδιών και των εφήβων στην πόλη.
Πληροφορίες:
http://www.citiesforchildren.eu/6.0.html
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Μελλοντικές Μεγα-Πόλεις σε Δράση
(Αμβούργο, 14-16 Μαΐου 2013)
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
ερευνητικού προγράμματος ‘Μελλοντικές Μεγαπόλεις’ του Ομοσπονδιακού Γερμανικού
Υπουργείου Εκπαίδευσης και Έρευνας καθώς και

Πληροφορίες:
http://www.corp.at/index.php?id=2

14ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Οικοκαινοτομία
(Πράγα, 23-24 Μαΐου 2013)
To 14ο συνέδριο για την οικο-καινοτομία παρέχει
μια ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμπλου-

τίσουν με προτάσεις και εμπειρίες την
πρακτικές για την ενεργειακή και κλιματική
αποδοτική αστικοποίηση από την Ασία, την
Αφρική και τη Β. Αμερική αποτελούν μερικά από
τα βασικά θέματα του 2ου διεθνούς συνεδρίου για
τις Μεγα-πόλεις.

ευρωπαϊκή καινοτόμο σύμπραξη των έξυπνων
πόλεων και κοινοτήτων.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation20
13/1st_forum/index_en.html

Πόλεις και Πράσινη Ανάπτυξη

Πληροφορίες:
http://www.future-megacities-2013.org/home.html

18ο Διεθνές Συνέδριο για τον Αστικό
Σχεδιασμό και την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Κοινωνία της

(Στοκχόλμη, 23-24 Μαΐου 2013)
Η παρουσίαση της έκθεσης του ΟΟΣΑ για το
πρόγραμμα των Πράσινων Πόλεων είναι το
βασικό αντικείμενο συνεδρίου που διερευνά το

Πληροφορίας
(Ρώμη, 20-23 Μαΐου 2013)
Η σχέση μεταξύ χώρου και χρόνου και ο τρόπος με
τον οποίο είναι συναφής με αυτούς ο σχεδιασμός
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο συνιστά το
κύριο αντικείμενο του ανωτέρω συνεδρίου.

11

11

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 35

δυναμικό των πόλεων και των περιφερειών για
την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και
μείωσης του περιβαλλοντικού αντικτύπου της
μέσω καινοτόμων πολιτικών.
Πληροφορίες:
http://urbanevolution.se/
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Σύνοδος Δημιουργικών Πόλεων
(Οττάβα, 29-31 Μαΐου 2013)
Το 11ο συνέδριο του δικτύου των δημιουργικών
πόλεων θα επικεντρωθεί στα ευρήματα των

Έκθεση και Συνέδριο για τη Διαχείριση
Απορριμμάτων, την Ανακύκλωση και το
Περιβάλλον στη Ν.Α.Ευρώπη
(Σόφια, 29-31 Μαΐου 2013)
Η Έκθεση με τίτλο ‘Σώστε τον Πλανήτη΄αποβλέπει
στη μεταφορά τεχνολογίας στην αγορά της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης στους τομείς της διαχείρισης

νέων ερευνών για τις επιπτώσεις της ψηφιακής
τεχνολογίας στις δράσεις καινοτόμων
πολιτιστικών οργανισμών.
Πληροφορίες:
http://www.creativecity.ca/networkactivities/events/2013-summit.php

των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και του
περιβάλλοντος. Παρέχει την πλατφόρμα για την
αναζήτηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
για την ελαχιστοποίηση και την ανακύκλωση των
απορριμμάτων.

Σύνοδος των Αειφόρων Πόλεων
(Κοπεγχάγη, 30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2013)
Η αλματώδης αύξηση της αστικοποίησης και οι
προκλήσεις της στους τομείς της στέγασης, της

Πληροφορίες:
http://www.eco.viaexpo.com/en/exhibition

Έξυπνες Πόλεις

απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της
πολιτιστικής κληρονομιάς, της κινητικότητας και

(Άμστερνταμ, 29-30 Μαΐου 2013)
Το διήμερο συνέδριο για τις έξυπνες πόλεις
παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις για την

αειφόρο καινοτομία. Εκπρόσωποι από
περισσότερες από 15 ευρωπαϊκές πόλεις θα
μοιραστούν τις εμπειρίες τους σε θέματα όπως τα
έξυπνα δίκτυα, την ηλεκτρονική κινητικότητα, τις
αειφόρες κατασκευές, την ηλεκτρονική υγεία κ.α.
Πληροφορίες:
http://www.smartcityevent.com/

12

του αστικού σχεδιασμού καθώς και η ανάγκη για
περισσότερη καινοτομία και συνέργειες
βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου της
ένωσης European Foundation Centre.
Πληροφορίες:
http://www.efc.be/news_events/AGA-andConference/2013-Copenhagen/Pages/default.aspx
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. συμβάλλει
στην αντιμετώπιση της κρίσης και στη
δημιουργία ανάπτυξης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα
μια επισκόπηση του τρόπου υλοποίησης των
διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. στα κράτη μέλη.
Η «στρατηγική έκθεση» σχετικά με την εφαρμογή
των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή
κατά την περίοδο 2007-2013 συγκεντρώνει τις
διαθέσιμες πληροφορίες από τα κράτη μέλη,

Η καινοτομία και οι μικρές επιχειρήσεις
λαμβάνουν τεράστια ώθηση από τις επενδύσεις
της πολιτικής για τη συνοχή, ενώ πολύ περισσότερα ακόμη έργα βρίσκονται στο στάδιο της
επεξεργασίας. Μέχρι σήμερα:


και σε 16.000 έργα επιχειρηματικής

έως τα τέλη του 2011 στις περισσότερες
περιπτώσεις. Ενώ απομένουν 4 χρόνια έως την
περάτωση των προγραμμάτων (το 2015), οι
επενδύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,
του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου έχουν ήδη οδηγήσει σε
προόδους και βελτιώσεις για πολλούς πολίτες.

έρευνας και


επιχειρήσεις.
και η υλοποίηση νέων έργων, η έκθεση
επισημαίνει:


της απασχόλησης από περίπου 10 εκατομμύρια άτομα ετησίως πριν από το

1,9 εκατομμύρια περισσότερα άτομα

2010 σε περίπου 15 εκατομμύρια άτομα

έχουν πλέον πρόσβαση σε ευρυζωνικές


2,6 εκατομμύρια περισσότερα άτομα
εξυπηρετούνται από δίκτυα ύδρευσης και
5,7 εκατομμύρια περισσότερα άτομα από
έργα επεξεργασίας λυμάτων•



Υπάρχουν 460 km οδών ΔΕΔ-Μ και 334
km σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ∙ και



2,4 εκατομμύρια άτομα που έλαβαν
βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο βρήκαν νέα θέση εργασίας.

σημαντική αύξηση του αριθμού των
ατόμων που υποστηρίζονται στον τομέα

περιλαμβάνουν:

υπηρεσίες•

υποστηρίχθηκαν 53.160 νεοσύστατες

Καθώς προχωρά η αξιοποίηση των κονδυλίων

Σε επίπεδο Ε.Ε. τα επιτεύγματα αυτά


έγιναν επενδύσεις σε 53.240 έργα Ε&ΤΑ

ετησίως έκτοτε• και


σημαντική επιτάχυνση των
αποτελεσμάτων από το 2010 και μετά
στον τομέα της στήριξης των ΜΜΕ:
δημιουργήθηκαν σχεδόν 400.000 θέσεις
εργασίας (οι μισές απ' αυτές το 2010/11),
συμπεριλαμβανομένων 15.600 θέσεων
εργασίας στον τομέα της έρευνας και
167.000 θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των
ριζικών μεταρρυθμίσεων που διαπραγματεύεται
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις κυβερνήσεις
των χωρών της Ε.Ε. σχετικά με την πολιτική
συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (μεγαλύτερη
στρατηγική συγκέντρωση των πόρων στις βασικές προτεραιότητες και τη μεγαλύτερη επικέντρωση στα αποτελέσματα και την αξιολόγηση).
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/str
ategic_report_en.cfm#sr2013
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Επιδόσεις καινοτομίας στην Ε.Ε.
Οι επιδόσεις καινοτομίας στην Ε.Ε. βελτιώθηκαν
από έτος σε έτος, παρά την συνεχιζόμενη
οικονομική κρίση, αλλά το καινοτομικό χάσμα
μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να
διευρύνεται. Αυτό προκύπτει από τον πίνακα
επιδόσεων της Ένωσης για την καινοτομία του
2013, μια κατάταξη των κρατών μελών της Ε.Ε.
που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ενώ οι πλέον καινοτόμοι χώρες βελτίωσαν
περαιτέρω τις επιδόσεις τους, άλλες δεν
σημειώνουν πρόοδο. Η συνολική κατάταξη στην

αρνητικά τις επιδόσεις στον τομέα της
καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε
επίσης μια έκθεση συμπληρωματική του πίνακα
επιδόσεων: την έκθεση σχετικά με την
κατάσταση της «Ένωσης καινοτομίας» η οποία
δείχνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό
τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση
καινοτομίας».
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation
/facts-figures-analysis/innovationscoreboard/index_en.htm

Ε.Ε. παραμένει σχετικά σταθερή με τη Σουηδία
στην κορυφή, ακολουθούμενη από τη Γερμανία,
τη Δανία και τη Φινλανδία. Η Εσθονία, η
Λιθουανία και η Λετονία είναι οι χώρες που

5/2013

Πρόταση αειφόρου διαχείρισης
θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών

σημείωσαν τη μεγαλύτερη βελτίωση από το
περασμένο έτος. Παράγοντες ανάπτυξης της

Στις 13 Μαρτίου τ.ε., η Επιτροπή υπέβαλε
πρόταση για τη βελτίωση του σχεδιασμού των
θαλάσσιων δραστηριοτήτων και της διαχείρισης
των παράκτιων περιοχών. Η πρόταση - που έχει
τη μορφή σχεδίου οδηγίας - στοχεύει στη
θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για το
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων
καινοτομίας στην Ε.Ε. αποτελούν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και η εμπορική
εκμετάλλευση των καινοτομιών, καθώς και τα
άριστα ερευνητικά συστήματα. Ωστόσο, η
μείωση των επενδύσεων των επιχειρήσεων και
των επενδύσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικού
κινδύνου κατά τα έτη 2008-2012 επηρέασε

περιοχών στα κράτη μέλη της Ε.Ε., με απώτερο
σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση των
θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων και
της χρήσης πόρων στη θάλασσα και τις ακτές
παραμένει αειφόρος. Βάσει της προτεινόμενης
δράσης τα κράτη μέλη θα πρέπει να
χαρτογραφήσουν τις εν λόγω δραστηριότητες σε
θαλάσσια χωροταξικά σχέδια για την
αποδοτικό-
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Ευρώπη. Η πολιτική συνοχής αποτελεί το
επενδυτικό σκέλος του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού, που στοχεύει στην προώθηση
της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας μέσω
της κεφαλαιοποίησης των περιφερειακών
πλεονεκτημάτων. Μελλοντικά, η πολιτική θα
ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα επιτεύγματα
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και
αποδοτικότερη χρήση των θαλασσών και να
καταστρώσουν στρατηγικές παράκτιας
διαχείρισης με τις οποίες θα συντονίζουν τα
μέτρα που λαμβάνονται σε διαφορετικά πεδία
άσκησης πολιτικής και έχουν εφαρμογή σε

θα εστιάσει στη βιώσιμη επένδυση με πιο
αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών,
εθνικών και περιφερειακών επενδύσεων.
Άλλα άρθρα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα
PEACE της ΕΕ, το οποίο ερευνά τρόπους να

δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές.
Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός
σχεδιασμός τους και η διαχείριση των
παράκτιων περιοχών τους υποστηρίζουν την
αειφόρο ανάπτυξη και παράλληλα να προωθούν
τη συμμετοχή των εμπλεκομένων παραγόντων
και τη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη. Ο
βελτιωμένος συντονισμός θα αποφέρει οφέλη σε
τομείς όπως, για παράδειγμα, η σύνδεση των
υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων με τα
χερσαία ενεργειακά δίκτυα, ή οι εργασίες στις
υποδομές για την προστασία των ακτογραμμών
από τη διάβρωση και την αλλαγή του κλίματος,
που επίσης επηρεάζουν τις δραστηριότητες στα
παράκτια ύδατα.
Με την εφαρμογή της αρχής του ενιαίου φορέα

επαναφέρει τη συμφιλίωση στις διηρημένες

εκτιμάται ότι η αύξηση της επιχειρηματικής

κοινότητες της Βορείου Ιρλανδίας και στην όμορη

βεβαιότητας και η μείωση του διοικητικού

περιοχή της Ιρλανδίας, και επίσης ένα άρθρο

φόρτου θα οδηγήσουν σε οικονομικά οφέλη

σχετικά με το ρόλο-κλειδί που παίζουν οι πόλεις

ύψους έως 1,6 δις ευρώ στο σύνολο της Ε.Ε.,

– οι μηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η

ιδίως για τις ΜΜΕ.

Επιτροπή δημιούργησε πρόσφατα μια
εκτεταμένη βάση δεδομένων των καλύτερων

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/mariti
me_spatial_planning/index_en.htm

βέλτιστων πρακτικών αστικής ανάπτυξης με το
σκοπό να παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση
των έργων, το οποίο θα μπορούσε να
αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης για πόλεις,

Φέρνοντας τις Κοινότητες πιο κοντά
Η εαρινή έκδοση του περιοδικού PANORAMA
εστιάζει στο ρόλο της πολιτικής συνοχής για την
επιστροφή της οικονομικής ανάπτυξης στην

διαχειριστικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag45/mag45_en.pdf
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Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλείσιμο
των προγραμμάτων 2007-2013
Στις 20 Μαρτίου τ.ε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το
κλείσιμο των προγραμμάτων 2007-2013. Οι
κατευθυντήριες αυτές γραμμές παρέχουν ένα
πλαίσιο αναφοράς για την προετοιμασία του

5/2013

περιφερειακές αρχές και οι αντιπροσωπευτικές
ενώσεις τους συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία
των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, σε άλλες χώρες,
απλώς εκφράζουν τη γνώμη τους μαζί με μια
σειρά από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ενώ η εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης
έχει βελτιωθεί στις περισσότερες περιπτώσεις,
δυστυχώς παρατηρείται ότι ο βαθμός συμμετοχής
των δήμων, των περιφερειών και των εθνικών
ενώσεών τους διαφέρει σημαντικά από το ένα
κράτος μέλος στο άλλο. Αυτό είναι το πιο
ανησυχητικό αν λάβουμε υπόψη ότι οι διατάξεις
του κώδικα συμπεριφοράς, που περιέχει ένα
σύνολο κανόνων σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής
των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε αυτές
τις συνεργασίες, πρόκειται να καταστούν
δεσμευτικές για το εγγύς μέλλον.

κλεισίματος από τα κράτη μέλη. Λαμβάνουν
υπόψη τα διδάγματα της αντίστοιχης
διαδικασίας της περιόδου 2000-2006 και
αποσκοπούν στην αποκατάσταση των
αδυναμιών και καθυστερήσεων που
παρατηρήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi
c/official/guidelines/closure_2007_2013/guidelines
_closure_20072013_el.pdf

Η Συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Ενώσεων
των ΟΤΑ στις Συμφωνίες Εταιρικής
Σχέσης
Με τη συνδρομή των μελών του, το Συμβούλιο
των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR)
συνέταξε μια μελέτη σχετικά με το βαθμό
συμμετοχής των εθνικών ενώσεων των τοπικών
και περιφερειακών αρχών για την προετοιμασία
και τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών
εταιρικής σχέσης. Τα στοιχεία που βρέθηκαν και
παρουσιάζονται στη μελέτη δείχνουν ότι η
κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα: σε
ορισμένα κράτη μέλη, οι τοπικές και οι

16

Υπενθυμίζεται ότι μια συμφωνία εταιρικής σχέσης
μεταξύ ενός κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής συνάπτεται προκειμένου να καθορίσει
τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων
και στην οποία περιγράφονται οι προτεραιότητες
για τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων και
των σχετικών πρωτοβουλιών. Με τις νέες
διατάξεις για την αρχή της εταιρικής σχέσης, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγήσουν στη
συμφωνία για την εμπλοκή των τοπικών και των
περιφερειακών εταίρων σε αυτήν.
Πληροφορίες:
http://www.ccre.org/docs/partnership_principle_surv
ey_report_EN.pdf
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Βέλτιστες Πρακτικές Πόλεων στο
πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής
2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε πρόσφατα
μια έκθεση με 50 βέλτιστες πρακτικές πόλεων

συνεργατικών πρωτοβουλιών ανάμεσα σε
τοπικές/περιφερειακές αρχές και των ενώσεών
τους. Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται η
δέσμευση των ευρωπαϊκών ΟΤΑ στην
αναπτυξιακή συνεργασία.
Πληροφορίες:
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ της

http://www.ccre.org/docs/brochure_PLATFORMA_2

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η έκθεση

013_EN.pdf

αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται οι πόλεις σε κοινές προκλήσεις σε οχτώ
θεματικούς τομείς: έξυπνη μεγέθυνση, αειφόρος
μεγέθυνση, περιεκτική μεγέθυνση, ολοκλρηρωμένες τοπικές προσεγγίσεις, στέγαση για
μειονεκτούντες πληθυσμούς, δημόσια συμμετοχή,
συνεργασία και δικτύωση.

Οδηγός για τις Διαπολιτισμικές Πόλεις
Το τριετές πρόγραμμα Διαπολιτισμικές Πόλεις
που εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε από το
Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενθάρρυνε τις ευρωπαϊκές πόλεις, και

Πληροφορίες:
http://www.kestavaasuminen.fi/easydata/customers
/keasy/files/ltyp/final_report_21_january_2013.pdf

Αναπτυξιακές Συνεργασίες των
Ευρωπαϊκών ΟΤΑ
Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα των τοπικών και
περιφερειακών αρχών (PLATFORMA) για την

όχι μόνον, να ανασχεδιάσουν τις πολιτικές και να

αναπτυξιακή συνεργασία παρουσίασε

αναδιαμορφώσουν τις δομές διακυβέρνησης για

πρόσφατα σε ένα ενιαίο κείμενο έναν

να μετατρέψουν την πολυμορφία σε βασική

απολογισμό της πενταετούς δράσης της με

προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεών

παραδείγματα από συνεργατικά έργα

τους. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένας οδηγός που

ευρωπαϊκών δήμων για την αναδόμηση

περικλείει τις εμπειρίες των ευρωπαϊκών πόλεων

κατεστραμένων περιοχών και την

(μεταξύ των οποίων και η Πάτρα) από αυτή τη

επισιτιστική ασφάλεια σε τρίτες χώρες.

‘διαπολιτισμική συμβίωση’.

Στόχος της εν λόγω έκδοσης είναι η

Πληροφορίες:

παρουσίαση δράσεων που αντανακλούν την

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/ci
ties/ICCstepbystepAugust2012.pdf

πολυμορφία και την απήχηση των
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Διεθνή Θέματα
Οι Υπερ-Πόλεις (Super Cities)
διαμορφώνουν τις υποδομές του
μέλλοντος
Στο πλαίσιο της πλατφόρμας Global Town
Hall@Metropolitan Solutions του διεθνούς

5/2013

Βραβεία σε Αστικές Καινοτομίες
Το σχέδιο της πρωτεύουσας του Rhode Island για
την αντιμετώπιση του παιδικού αναλφαβητισμού
έλαβε το πρώτο χρηματικό βραβείο ύψους 5 εκατ.
δολαρίων του εθνικού διαγωνισμού Mayor’s
Challenge που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ από το
ίδρυμα Bloomberg Philanthropies με σκοπό την
ενθάρρυνση των αμερικανικών πόλεων να

δικτύου πόλεων για την αειφορία (ICLEI), οι
Υπερ-πόλεις, μια ομάδα φιλόδοξων και
γοργά αναπτυσσόμενων πόλεων όπως το
Γιοχάνεσμπουργκ (Ν.Αφρική), η Σουγιόν
(Ν.Κορέα), η Ρεθίφε και η Φορταλέθα
(Βραζιλία), με πληθυσμό άνω του ενός
εκατομμυρίου συζήτησαν πρόσφατα στο

παράγουν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες να επιλύουν
βασικά προβλήματα και να βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα. Εκτός από την
πρόταση του Rhode Island, άλλα τέσσερα σχέδια
βραβεύτηκαν με ένα εκατ. δολάρια: το σχέδιο του
Χιούστον για ένα νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης, το
σχέδιο της Σάντα Μόνικα για την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου δείκτη ευημερίας, το σχέδιο του
Ανόβερο της Γερμανίας με επιχειρηματίες
στρατηγικές για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων που θέτουν η κλιματική αλλαγή
και η αστικοποίηση. Για παράδειγμα, η
Φορταλέθα, η οποία θα φιλοξενήσει το 2014
αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλου,
αναπτύσσει σχέδια για τη δημιουργία νέων
υποδομών για δημόσιες μεταφορές,
επενδύοντας, όπως και οι άλλες πόλεις,
δισεκατομμύρια δολάρια, αξιοποιώντας τις
πράσινες προμήθειες. Επίσης, η νοτιοκορεατική πόλη Σογιούν έχει ήδη δοκιμάσει
έναν αριθμό οικολογικών οχημάτων,
προετοιμάζοντας τη φιλοξενία του πρώτου
παγκόσμιου φεστιβάλ οικο-κινητικότητας
τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Πληροφορίες:
http://www.iclei.org/index.php?id=664

18

Σικάγου για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη
βελτίωση των λειτουργιών της πόλης σε
πραγματικό χρόνο και τέλος το σχέδιο της
Φιλαδέλφειας για τη διευκόλυνση της δημιουργικής
επιχειρηματικότητας.
Πληροφορίες:
http://mikebloomberg.com/index.cfm?objectid=7DB3
3C3E-C29C-7CA2-F2C11AF13D49A95D
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Διαβουλεύσεις
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Διαβούλευση με σκοπό την επανεξέταση
των προγραμμάτων της ΚΓΠ για τη
διανομή γεωργικών προϊόντων σε
μαθητές
Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση
επιβεβαίωσε τη σημασία του ελέγχου των
κρατικών ενισχύσεων για την προστασία της
ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς και την
προώθηση της ανάκαμψης. Στις 8 Μαΐου 2012, η
Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση για τον
εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις
κρατικές ενισχύσεις (SAM), όπου καθορίζονται οι
στόχοι μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης του
ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, η οποία
αναμένεται να συμβάλλει τόσο στην
υλοποίηση της ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ για
την προώθηση της ανάπτυξης όσο και στις
προσπάθειες των κρατών μελών προς την

Προτεραιότητες και κατευθυντήριες

κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Στο
πλαίσιο αυτό, η πολιτική στον τομέα των

γραμμές για τα ενεργειακά δίκτυα μετά

κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει να επικεντ-

το 2014

ρωθεί στη διευκόλυνση άρτια σχεδιασμένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1
του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 (‘Κανονισμός για
την Ηλεκτρική Ενέργεια’) και του άρθρου 6 παρ.1
του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 (‘Κανονισμός για
το Φυσικό Αέριο’), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υποχρεούται να καταρτίσει κατάλογο ετήσιων
προτεραιοτήτων προσδιορίζοντας τους τομείς
οι οποίοι πρέπει να περιληφθούν στην εκπόνηση
κωδίκων δικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς
καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους
αναφορικά με τις προτεραιότητες για την
ανάπτυξη κωδίκων δικτύων και τις
κατευθυντήριες γραμμές για τα ενεργειακά
δίκτυα μετά το 2014.
Προθεσμία: 13 Μαΐου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consult
ations/20130513_network_codes_en.htm

ενισχύσεων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση αδυναμιών της αγοράς και στην προώθηση
στόχων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
(«χρηστές ενισχύσεις»). Η αναθεώρηση του
κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (κανονισμός 1998/2006) συνδέεται
άμεσα με το στόχο της ιεράρχησης των
προτεραιοτήτων και, κατά συνέπεια, αντιπροσωπεύει σημαντική συνιστώσα της πρωτοβουλίας SAM. Προκειμένου να προετοιμαστεί η
αναθεώρηση του κανονισμού για τις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας, η Επιτροπή καλεί τα κράτη
μέλη, τις δημόσιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα
μέρη να της γνωστοποιήσουν τις πληροφορίες
που διαθέτουν ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη
στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης.
Προθεσμία: 15 Μαΐου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/20
13_de_minimis/index_en.html
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Σεμινάρια Κατάρτισης
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Public Sector HRM in Times of Crisis: What Skills
and Competencies are Needed and How to Use
Them?
Ημερομηνία: 6-7 Μαΐου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5199

European e-Justice and Practical Solutions
(Beginners level)
Ημερομηνία: 23 Μαΐου 2013
Τόπος: Λουξεμβούργο
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5121

Europe Rewards Effective Negotiators - You may
know the rules but do you know how best to use
them?
Ημερομηνία: 29-31 Μαΐου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5228

Managing the Project Pipeline for EU Structural
Funds Programmes: Moving from 2007-2013 to
2014-2020
Ημερομηνία: 29-31 Μαΐου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5239
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Σεμινάρια Κατάρτισης

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ημερομηνίες/Πόλη:

5/2013

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
27-31 Μαΐου 2013

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

(Αθήνα)

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

3-7 Ιουνίου 2012
(Αθήνα)

(Προγράμματα Επιμόρφωσης

3-7 Ιουνίου 2012
(Θεσσαλονίκη)

Α΄ Εξαμήνου 2013)

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ
Ημερομηνίες/Πόλη:
8-12 Ιουλίου 2013
(Αθήνα)
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Πόλη:
25-28 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-0906-11-30-13/2012-06-19-12-34-57
Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και
συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης
Ημερομηνίες/Πόλη:

17-19 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ημερομηνίες/Πόλη:
14-16 Μαΐου 2013
(Θεσσαλονίκη)
10-12 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
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Αυτοδιοίκησης
European Spatial Planning and Territorial
Cooperation

5/2013

προγράμματα που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή
συνεργασία για το χωρικό σχεδιασμό, και οι
εδαφικές συνέπειες στις τομεακές κοινοτικές
πολιτικές.

Διάλογοι για το σχεδιασμό του χώρου και
την ανάπτυξη

Σελ. 488
S. Dühr, C. Colomb, V. Nadin
Εκδ. Routledge
Καθώς η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενδυναμώνει τις
διασυνδέσεις και τους μηχανισμούς λήψης
αποφάσεων σε διεθνικό και διαπεριφερειακό
επίπεδο, οι πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον,
τις μεταφορές, τη γεωργία ή την περιφερειακή
πολιτική έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη
χωρική ανάπτυξη και τις διαδικασίες σχεδιασμού.
Με αυτό τον τρόπο, η ΕΕ αποτελεί πλέον
σημαντικό πλαίσιο για το χωρικό σχδιασμό και
την έρευνα. Ο χωρικός σχεδιασμός έχει ήδη
εξευρωπαϊστεί, επιφέροντας αντίστοιχες αλλαγές
στο ρόλο των σχεδιαστών. Το εν λόγω βιβλίο,
γραμμένο για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και
ερευνητές του χωρικού σχεδιασμού καλύπτει
θέματα όπως οι τάσεις του χωρικού σχεδιασμού, η
φύση, οι θεσμοί και οι φορείς της ΕΕ από την
πλευρά του σχεδιασμού, η ιστορία του χωρικού
σχεδιασμού σε διεθνική κλίμακα, τα εργαλεία
σχεδιασμού, προσεγγίσεις, οράματα και

22

Σελ.504
Α.Γασποδίνη
Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ
Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει τα σύγχρονα
χωρικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που
συνδέονται με την ανάλυση, το σχεδιασμό και
την ανάπτυξη του χώρου στις μεσαίες και
μεγάλες κλίμακες -την πόλη και την
περιφέρεια. Οι συγγραφείς, όλοι διδάσκοντες ή
ερευνητές του τμήματος Τμήματος Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
αναλύουν κρίσιμα θέματα αστικής και
περιφερειακής ανάπτυξης, όπως η εντεινόμενη
βαρύτητα και πολυπλοκότητα του χωρικού
σχεδιασμού στο νέο ανταγωνιστικό
περιβάλλον, τα σύγχρονα χωρικά φαινόμενα
και οι μετασχηματισμοί της μεταβιομηχανικής
πόλης, ο χωρικός προγραμματισμός και
σχεδιασμός, οι οικονομίες του χώρου, οι
υποδομές και η βιώσιμη ανάπτυξη.

22

Τεύχος 35

5/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσ ης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr
epixeirisiakaprogrammata@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σε αυτό το τεύχος

και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

7

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

8

Προσκλήσεις-Προθεσμίες
1. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του ευρωπαίου

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

10

Ευρωπαϊκά Θέματα

13

Διεθνή Θέματα

17

Διαβουλεύσεις

18

κοινότητάς τους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

19

πιο προσιτής. Με την απόφαση 1904/2006/ΕΚ, της

Σεμινάρια Κατάρτισης ΙΝΕΠ (ΕΚΔΔΑ)

20

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

21

πολίτη στα κοινά αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την
ενίσχυση και τη διαφύλαξη της διαδικασίας
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξακολουθεί να ενθαρρύνει την ανάμειξη των
ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πτυχές της ζωής της
συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμη
12ης Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο ενέκριναν το πρόγραμμα «Ευρώπη για
τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013, το οποίο
θέσπισε το νομικό πλαίσιο για τη στήριξη ενός ευρέος
φάσματος δραστηριοτήτων και οργανώσεων που

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

προωθούν την «ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου
πολίτη στα κοινά» και, επομένως, τη συμμετοχή
πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των



Επιδότηση Αδελφοποιημένων
Πόλεων



Υποστήριξη σχεδίων για τη
νεολαία



Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών
για το περιβάλλον



Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Καινοτόμων
Περιφερειών



Αξιολόγηση του Ταμείου Συνοχής



Έκθεση για την Ιθαγένεια 2013



Σύνοδος Έξυπνων Πόλεων



Ιστοσελίδα της Επιτροπής των
Περιφερειών για τις Αρμοδιότητες
των Ευρωπαϊκών ΟΤΑ

πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
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συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες ανταλλαγές
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσω της
συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίησης
πόλεων και ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ
αδελφοποιημένων πόλεων. Επομένως, το μέτρο αφορά
τους δύο ακόλουθους τύπους δραστηριοτήτων:

Μέτρο 1.1 Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της
αδελφοποίησης πόλεων
Οι συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοΤο πρόγραμμα συμβάλλει στους εξής γενικούς
στόχους:
 να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να
ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να
συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης
ακόμα πιο προσιτής, δημοκρατικής και με
παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο
πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας
και εμπλουτισμένης μέσω αυτής,
αναπτύσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,


να αναπτύξει αίσθημα ευρωπαϊκής

ταυτότητας, βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή
ιστορία και κοινό πολιτισμό,
 να καλλιεργήσει το αίσθημα των
ευρωπαίων πολιτών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
τους ανήκει,
 να βελτιώσει την ανοχή και την αμοιβαία
κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών,
μέσα από τον σεβασμό και την προαγωγή της
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας,
συμβάλλοντας παράλληλα στον
διαπολιτισμικό διάλογο.
Στόχος της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την

ποίησης πόλεων φέρνουν σε επαφή ευρύ
φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις,
αξιοποιώντας τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των
δήμων για την ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης και
κατανόησης μεταξύ πολιτών και μεταξύ πολιτισ-μών.
Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι
πόλεις/δήμοι ή οι οικείες επιτροπές αδελφοποίησης ή
άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές. Το σχέδιο πρέπει να αφορά
δήμους από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ
των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος
της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά τουλάχιστον 25
προσκεκλημένους συμμετέχοντες. Οι «προσκεκλημένοι
συμμετέχοντες» είναι διεθνείς συμμετέχοντες οι οποίοι
αποστέλλονται από τους επιλέξιμους εταίρους. Το
ήμισυ τουλάχιστον των συμμετεχόντων δεν πρέπει να
είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης ή
δημοτικοί υπάλληλοι. Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να
πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη
επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά
σχέδιο. Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: 5.000
ευρώ. Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: 25.000
ευρώ. Το σχέδιο πρέπει να ξεκινήσει εντός της
σχετικής περιόδου επιλεξιμότητας, η οποία εξαρτάται
από την προθεσμία του μέτρου στο πλαίσιο του
οποίου υποβάλλεται η αίτηση.

Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτομα από
τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να
συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες,
απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα
από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον.
Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις ανταλλαγές και
τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από
διαφορετικές χώρες με διάφορα μέσα:
Μέτρο 1 – Αδελφοποίηση πόλεων
Το μέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που
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Μέτρο 2.1 Σχέδια Πολιτών
Στόχος του μέτρου «Σχέδια των πολιτών» είναι η
διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων και
προσεγγίσεων για την ενθάρρυνση της ενεργού
συμμετοχής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και την παρότρυνση του διαλόγου μεταξύ των
ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων. Στο πλαίσιο του παρόντος
μέτρου θα υποστηριχθούν διάφορα σχέδια



ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ ευρωπαίων

διεθνικής και διατομεακής διάστασης, στα οποία

πολιτών και θεσμικών οργάνων της ΕΕ,

συμμετέχουν άμεσα πολίτες. Δίνεται

ενδυναμώνοντας τη θέση των πολιτών όσον

προτεραιότητα σε σχέδια που στοχεύουν στην

αφορά τις πολιτικές της ΕΕ και τον

ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.

αντίκτυπό τους και διασφαλίζοντας
κατάλληλη παρακολούθηση των απόψεων

Τα σχέδια των πολιτών αναμένεται να:






των πολιτών από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

συλλέξουν τις απόψεις των πολιτών
σχετικά με μερικές βασικές ευρωπαϊκές

Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις/θεσμικά

προκλήσεις για το μέλλον,

όργανα από τουλάχιστον 5 συμμετέχουσες χώρες,

διερευνήσουν νέες μεθόδους ικανές να

εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος

προωθήσουν την ενεργό αλληλεπίδραση

μέλος της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά

και συζήτηση μεταξύ πολιτών σε θέματα

τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες. Οι δε προτάσεις

σχετιζόμενα με τις πολιτικές της ΕΕ που

σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που

επηρεάζουν την καθημερινή ζωή,

σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση

δημιουργήσουν μηχανισμούς, οι οποίοι θα

που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο. Η ελάχιστη

επιτρέπουν στους ευρωπαίους πολίτες να

επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο ανέρχεται στις

αναπτύξουν ικανότητες συμμετοχής στα

100.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση

κοινά, αλλά και να διατυπώσουν τις

για ένα σχέδιο δεν ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Οι

απόψεις και τη γνώμη τους σχετικά με τη

δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν σε

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες χώρες του

υπό τη μορφή συστάσεων για τους

προγράμματος Η μέγιστη διάρκεια του σχεδίου είναι

υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε

12 μήνες, ενώ εφαρμόζεται προχρηματοδότηση 50%

ευρωπαϊκόεπίπεδο,

της συνολικής επιδότησης.

Μέτρο 2.2 Μέτρα Υποστήριξης
Σκοπός του μέτρου είναι η υποστήριξη
δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να έχουν ως
αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση μακροχρόνιων
εταιρικών σχέσεων και δικτύων που θα
προσεγγίσουν σημαντικό αριθμό διαφορετικών
ενδιαφερομένων που προωθούν την ενεργό
συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά,
συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ανταπόκριση
στους στόχους του προγράμματος και
μεγιστοποιώντας τον συνολικό αντίκτυπο και την
αποτελεσματικότητα του προγράμματος.
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ανά σχέδιο. Η ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα
σχέδιο φθάνεις τις 30.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη
επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο δεν ξεπερνά τις
100.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια του σχεδίου είναι
12 μήνες. Επίσης, και σε αυτό το μέτρο εφαρμόζεται
προχρηματοδότηση 50% της συνολικής επιδότησης.

Δράση 4- Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη
Τα μέτρα υποστήριξης αναμένεται να
χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες που
υλοποιούνται από δομές όπως πλατφόρμες και
δίκτυα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την
ενίσχυση όλων των δράσεων του προγράμματος,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εύρυθμη
εφαρμογή του προγράμματος και διασφαλίζοντας
ευρεία διεθνική κάλυψη προς όφελος των
δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος
μέσω των ακόλουθων τύπων δραστηριοτήτων:


μαθήματα κατάρτισης, τα οποία
επιτρέπουν στους δυνητικούς αιτούντες
του προγράμματος «Ευρώπη για τους
πολίτες» να αναπτύξουν τις γνώσεις και
τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη
διαχείριση σχεδίων καλής ποιότητας,



μαθήματα ενημέρωσης, τα οποία
προωθούν το πρόγραμμα «Ευρώπη για
τους πολίτες» ή το συγκεκριμένο μέτρο του
και στοχεύουν στην ανταλλαγή εμπειριών
και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των
υφιστάμενων και των δυνητικών
ενδιαφερομένων του προγράμματος,
δημιουργία πλατφορμών, οι οποίες
διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων και
τη δικτύωση μεταξύ υφιστάμενων και
δυνητικών ενδιαφερομένων του
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε θεμελιώδεις
αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και ο
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την
πλήρη εκτίμηση της σημασίας τους, είναι σημαντικό
να διατηρηθεί η μνήμη των παραβιάσεων των
αρχών αυτών από τον ναζισμό και τον σταλινισμό
στην Ευρώπη. Διαφυλάσσοντας τη μνήμη των
θυμάτων, διατηρώντας τους τόπους και τα αρχεία
που συνδέονται με εκτοπίσεις, οι Ευρωπαίοι θα
διατηρήσουν τη μνήμη του παρελθόντος,
συμπεριλαμβανομένων των σκοτεινών πλευρών του.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί
αυτό τώρα, καθώς οι μάρτυρες των γεγονότων
αυτών σταδιακά χάνονται. Στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης δράσης μπορούν να υποστηριχθούν
σχέδια των ακόλουθων τύπων:
 σχέδια που συνδέονται με τη διαφύλαξη των
κυριότερων τοποθεσιών και μνημείων που
συνδέονται με μαζικές εκτοπίσεις, των
πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης και
άλλων τόπων μαζικού μαρτυρίου και
εξόντωσης της εποχής του ναζισμού, καθώς
και των αρχείων που τεκμηριώνουν αυτά τα
γεγονότα, και επίσης διαφύλαξη της μνήμης
των θυμάτων καθώς και της μνήμης εκείνων
που, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες,
έσωσαν ανθρώπινες ζωές από το
ολοκαύτωμα,
 σχέδια που συνδέονται με το σεβασμό της
μνήμης των θυμάτων μαζικών εξοντώσεων
και μαζικών εκτοπίσεων που συνδέονται με
τον σταλινισμό.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι ομοσπονδίες/ενώσεις
τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με ειδικές
γνώσεις/πείρα σε θέματα συμμετοχής στα κοινά.
Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις από
τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ των
οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος
της ΕΕ. Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν
το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη
επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί

4

4

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 36

6/2013

Ο αιτών πρέπει να είναι:


ΜΚΟ



Ενώσεις επιζώντων.



Νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τη
μνήμη.



Μουσεία.



Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές.



Ομοσπονδίες γενικού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος.

Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις από μία
(1) επιλέξιμη χώρα του προγράμματος. Οι

των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον

προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το
κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη
επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά
Ελάχιστη

επιλέξιμη

επιδότηση

για

ένα

επιδότηση

για

ένα

σχέδιο: 10.000 ευρώ.


Μέγιστη

επιλέξιμη

τομέα της νεολαίας. Με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία ως πολιτών, το
πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθή-

σχέδιο:


και του προγράμματος 2004-06 για την προώθηση

σχέδιο: 55.000 ευρώ.
Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2013
Πληροφορίες:
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εθνικό Σημείο Επαφής: Δρ. Α. Καρβούνης
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

ματος ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα
στοχεύει επίσης να συμβάλει στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ευρεία έννοια και να
καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της αίσθησης της
αμοιβαίας αλληλεγγύης και κατανόησης των νέων.
Το πρόγραμμα με τον τρόπο αυτό αποτελεί επίσης
τη συνέχεια των στόχων της διαδικασίας της
Λισσαβόνας.

Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη
1.1. Ανταλλαγές νέων
Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες νέων
και οργανώσεις νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε
μία ή περισσότερες ομάδες
ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή

2. Νεολαία σε Δράση, 2007-2013

να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας,
προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε κοινό

Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» για την

πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και
ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της

1.3. Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του

Θέλετε να συμμετάσχετε στην ενίσχυση της

προγράμματος «Νεολαία» της περιόδου 2000-06

δημοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, περιφερειακό
ή εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο; Η δράση
Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους σας δίνει αυτή τη
δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-30 ετών.

Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να προσφέρετε
εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του εξωτερικού
για διάστημα 2 ως 12 μηνών; Το Πρόγραμμα
«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» σας δίνει τη
δυνατότητα αυτή!
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Προθεσμία: 27 Ιουνίου 2013
Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Συντονίστρια Προγράμματος: κα Αναστασία Φιλίνη
τηλ. 210 2599360, 210
Ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/youth/

3. Life+, 2007-2013
Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο
3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους
Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στη
συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της
διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντας
το διαπολιτισμικό διάλογο, την αμοιβαία
κατανόηση και ανοχή μεταξύ των νέων, μέσα από
τις ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης
και δικτύωσης.

Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία
4.3. Κατάρτιση και Δικτύωση
Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας,
μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή
εμπειριών & καλών πρακτικών και τους ωθεί στην
ευρωπαϊκή σύμπραξη προς όφελος των νέων.

Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της
Νεολαίας
5.1. Συναντήσεις νέων
Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την
ευρωπακή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας,
ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου
διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη
πολιτικής και των νέων.
Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2013

Δράση 4.5 – Στήριξη δράσεων πληροφόρησης που
απευθύνονται στους νέους και σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των
οργανώσεων νέων

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life+ αποτελεί το βασικό
χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και
αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινοτικής
περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύμφωνα με την
πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το
2013, θα διατεθούν 278 εκατ. ευρώ σε δράσεις που
αφορούν στην προστασία της φύσης και της
βιοποικιλότητας, στην ανάπτυξη πολιτικών και
στην εφαρμογή συστημάτων διακυβέρνησης του
περιβάλλοντος, καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης
μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% των επιλέξιμων
δαπανών. Κατ' εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί μέγιστο
ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 75% για τις
προτάσεις που επικεντρώνονται σε υψηλής
προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και
βιολογικά είδη που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά
και τα οικολογικά ενδιαιτήματα.
Προθεσμία: 25 Ιουνίου 2013
Πληροφορίες:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγή
Υπόψιν κκ. Χριστίνας Μπαριτάκη
(ch.baritaki@prv.ypeka.gr) & Γιώργου Πρωτόπαπα
(g.protopapas@prv.ypeka.gr).
Τηλ.: 210 8665998, 210 2323163
Ιστοσελίδα:http://ec.europa.eu/environment/life/
funding/lifeplus2013/call/index.htm

Στήριξη σχεδίων που προωθούν ενέργειες
πληροφόρησης και επικοινωνίας με ευρωπαϊκή
διάσταση οι οποίες απευθύνονται στους νέους και
σε υπεύθυνους για θέματα νεολαίας, στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού έτους των πολιτών και ενόψει
των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το
2014.
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Προθεσμία: 30/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2147
Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Αττικής στο
πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA Επιχειρησιακό

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ - Διαχείριση στερεών
αποβλήτων στο Άγιο Όρος
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη"
Προθεσμία: 28/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2385
Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική
αναγέννηση Δήμου Λήμνου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2373
Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική
αναγέννηση Δήμου Χίου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2374
Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική
αναγέννηση Δήμου Σάμου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2375
Περιφερειακές τοπικές και επαρχιακές οδοί στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου"
Προθεσμία: 30/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2356
Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Προθεσμία: 30/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2355
Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA

πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής"
Προθεσμία: 30/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2149
Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου"
Προθεσμία: 30/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2148
Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας
JESSICA
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης"
Προθεσμία: 30/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2143
Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Προθεσμία: 30/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2153
Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης"
Προθεσμία: 30/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2146
Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Προθεσμία: 30/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2142
Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου στο
πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς
Ελλάδας- Ηπείρου"
Προθεσμία: 30/6/2013
Πληροφορίες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamatio
nsFS.aspx?item=2150
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Τρικκαίων:
Cities for You, Cities for Europe
(Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013)
τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και οργανώσεις
Ο Δήμος Τρικκαίων συμμετείχε επιτυχώς στη

πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

δεύτερη ενέργεια του έργου “Cities for you, cities

Αρχικά, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν

for Europe (CT4EU)”, στο πλαίσιο της δράσης 1,

πρωτοβουλίες και ενέργειες για την

μέτρο 1.2 του ευρωπαϊκού προγράμματος

ενδυνάμωση της συμμετοχής της νεολαίας στα

‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013’, το οποίο

κοινά και ανταλλαγή απόψεων για τις

διοργανώνεται και συντονίζεται από το

αναγκαιότητες, δυνατότητες και την αποτε-

Strasbourg Club του Δήμου Στρασβούργου. Ο

λεσματικότητα των επί μέρους δραστηριο-

κύριος σκοπός αυτής της διοργάνωσης είναι η

τήτων. Ο Δήμος Τρικκαίων, με τη σειρά του,

αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης και

παρουσίασε την εφαρμογή Ηλεκτρονικής

επικοινωνίας μεταξύ των εκλεγμένων

Δημοκρατίας (e-Democracy& e-Government)

αντιπροσώπων του Δήμου με τους πολίτες καθώς

eDialogosμέσω της οποίας διοργανώνονται

και η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής όλων

Ηλεκτρονικές Διαβουλεύσεις με σκοπό την

των πολιτών όχι μόνο σε τοπικό αλλά και

άμεση εμπλοκή των πολιτών στη διαδικασία

ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση

σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής και

ορίστηκαν οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε

δράσεων της πόλης τους. Επιπρόσθετα, οι

τοπικό επίπεδο οι οποίες μπορούν να έχουν ένα

συμμετέχοντες εργαστήκαν σε ομάδες εργα-

συνολικό Ευρωπαϊκό αντίκτυπο.

σίας έτσι ώστε να εξεταστούν και να προβ-

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη

ληθούν οι τοπικές δράσεις που μπορούν να

Δρέσδη της Γερμανίας μεταξύ 18 και 20 Απριλίου

διοργανωθούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής

παραβρέθηκαν οι 8 ευρωπαίοι εταίροι

ημέρας (EuropeDay) στις 9 Μάιου 2013 αλλά

Στρασβούργο (Γαλλία), Δρέσδη (Γερμανία),

και κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής εβδο-

Τρίκαλα (Ελλάδα), Graz(Αυστρία),

μάδας Τοπικής Δημοκρατίας (Οκτώβριος

Kaunas(Λιθουανία), Iasiκαι Varna(Ρουμανία), Stara

2013). Το Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν ο

Zagora (Βουλγαρία). Πιο συγκεκριμένα

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας

συμμετείχαν αντιπρόσωποι των φορέων της

και Πολιτισμού κος Γρηγόριος Καρκανιάς, ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρικκαίων κος
Ιωάννης Καρυώτης, η Ειδική συνεργάτιδα κα
Ιωάννα Στραπάτσα και η Πληροφορικός της eTrikalaΑ.Ε. κα Καλλή Λιάτου. Οι επόμενες
συναντήσεις του προγράμματος θα
πραγματοποιηθούν στο Στρασβούργο το
Νοέμβριο του 2013 και στα Τρίκαλα τον
Μάρτιο του 2014.
Πληροφορίες:
Δήμος Τρικκαίων
Ιστοσελίδα: http://www.trikalacity.gr/
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2. Περιφέρεια Πελοποννήσου:
SoilPro
(Life+, 2007-2013)
Η Πελοπόννησος είναι εξαιρετικά ευαίσθητη όσον
αφορά στην υποβάθμιση του εδάφους λόγω των
δυσμενών παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον
από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες,
όπως η εκτεταμένη αποψίλωση των δασών, οι
δασικές πυρκαγιές και η εντατική καλλιέργεια.
Επομένως, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η
προστασία του εδάφους είναι ένα σημαντικό
περιβαλλοντικό ζήτημα. Αυτός ακριβώς είναι ο
λόγος για τον οποίο η Περιφέρεια ενεργοποιεί το
έργο SoilPro στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος Life+. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Σικελίας,
το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος) και το
Ερευνητικό Κέντρο Αγροβιολογίας και Πετρολογίας CRA-ABP από την Φλωρεντία της Ιταλίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος εκτελούνται
επιτόπου εδαφικοί έλεγχοι. Διενεργούνται
δειγματοληψίες. Τα εδαφικά δείγματα μεταφέρονται στο εργαστήριο για τον προσδιορισμό των
τιμών των εδαφικών χαρακτηριστικών τα οποία
συνιστούν παραμέτρους (inputs) στα μοντέλα
διάγνωσης της τρωτότητας των εδαφών έναντι
διάβρωσης και στα προσομοιώματα της
στοχαστικής εκτίμησης του κινδύνου διάβρωσης
(όπου σταθμίζονται και συνεκτιμώνται και πολλά
άλλα στοιχεία).

Με νέες τεχνολογίες GIS (Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών) και Τηλεπισκόπησης
παρασκευάζονται πολυθεματικοί χάρτες
γεωχωρικών δεδομένων για κάθε χρήση. Η
επεξεργασία των στοιχείων γίνεται με ειδικό
λογισμικό. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται
συνεχώς για την παρακολούθηση της εξέλιξης
των φαινομένων και αναρτώνται στο διαδίκτυο
σε ειδικό ιστότοπο που θα είναι διαδραστικός και
προσβάσιμος σε όλους. Με το Πρόγραμμα
προσδιορίζονται τομείς κινδύνου που επιτρέπουν
στο χρήστη να προσομοιώνει φαινόμενα
διάβρωσης τα οποία υποβαθμίζουν το έδαφος, να
εκπονεί στρατηγικές προστασίας του εδάφους
και να αναλαμβάνει έγκαιρα τα απαιτούμενα
μέτρα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης.
Μακροπρόθεσμα το σύστημα θα ενταχθεί σε
Διευρωπαϊκά Δίκτυα αναλόγων εφαρμογών. Η
επιχειρησιακή λειτουργία του προγράμματος θα
γίνεται στην Περιφέρεια σε ειδικό προς τούτο
Θάλαμο Επιχειρήσεων.
Πληροφορίες:
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ιστοσελίδα: http://ppel.gov.gr/
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δεδομένων είναι μερικά από τα θεματικά

Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)

αντικείμενα του φετινού συνεδρίου του Ομίλου.
Πληροφορίες:
http://www.majorcities.org/conferences/2013-

4ο

Παγκόσμιο Φόρουμ για τις Ανθεκτικές

ljubljana/agenda

Πόλεις

Συνδράμοντας τις Αειφόρες και

(Βόνη, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 2013)

Υπεύθυνες Πόλεις
(Ναντ, 4-7 Ιουνίου 2013)

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο

Η επιστημονική και τεχνική ένωση για τους

σχεδιασμός ανθεκτικών λύσεων και η εκτίμηση της

υδάτινους πόρους και το περιβάλλον

αντοχής των αστικών υποδομών, η οικονομική

δημιουργήθηκε το 1905, διαθέτοντας πάνω από

βιωσιμότητα των τοπικών αρχών, τα ανθεκτικά
διατροφικά συστήματα είναι μερικά από τα θέματα
που θα συζητηθούν στο παγκόσμιο φόρουμ των
ανθεκτικών πόλεων.
Πληροφορίες:
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2013/about/

Ετήσιο Συνέδριο των Μεγαλύτερων
Ευρωπαϊκών Πόλεων
(Λιουμπλιάνα, 3-5 Ιουνίου 2013)
Ο Όμιλος Major Cities of Europe συστήθηκε το 1982
από τη Ευρύτερη Περιοχή του Λονδίνου και
συγκροτείται από αιρετούς εκπροσώπους της
αυτοδιοίκησης. Βασική αποστολή του ομίλου

4000 μέλη, 45 ομάδες εργασίας και 13
περιφερειακά παραρτήματα. Η φετινή σύνοδός
του θα ασχοληθεί με θέματα αστικής αειφορίας
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Πληροφορίες:
http://www.nantes.astee.fr/home.html

Η Ανθρώπινη Πόλη
(Σάο Πάολο, 4-6 Ιουνίου 2013)
Η παγκόσμια πλατφόρμα για την αστική
καινοτομία ‘Νέες Πόλεις’ θέτει το άτομο και

είναι η ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πρακτικών
για τη βελτίωση των επιδόσεων των φορέων της
αυτοδιοίκησης με τη χρήση των ΤΠΕ. Οι έξυπνες
πόλεις, τα κοινωνικά δίκτυα και οι ανοιχτές βάσεις

10

και την κοινότητα ως βασικό θέμα των εργασιών
του ετήσιου συνεδρίου της.
Πληροφορίες:
http://www.newcitiessummit2013.org/
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Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες

Από τις Έξυπνες στις Μελλοντικές

(Βουδαπέστη, 5-6 Ιουνίου 2013)

Πόλεις

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των
κτιρίων αποτελεί κλειδί για την επίτευξη των
ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ.

(Λονδίνο, 11-12 Ιουνίου 2013)
Η αστική εξέλιξη στις αναπτυσσόμενες και τις
αναδυόμενες οικονομίες και το μελλοντικό

Η σύνοδος των έξυπνων πόλεων εξετάζει τον
τρόπο με τον οποίο 58 ευρωπαϊκές πόλεις από το
2005 έχουν επιδείξει έξπυνες περιβαλλοντικές
λύσεις στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικό-

όραμα των πόλεων μέσα από 80 διεθνή

τητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

παραδείγματα τοπικών αρχών στους τομείς της

Πληροφορίες:

ενέργειας, της υγειονομικής φροντίδας, των

http://eu-smartcities.eu/conference/welcome

μεταφορών και της διακυβέρνησης αποτελούν
τους βασικούς άξονες συνεδρίου που

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για
τις Καινοτόμες Περιφέρειες
(Κόρκ, 5-7 Ιουνίου 2013)
Η εβδομάδα των καινοτόμων περιφερειών της
Ευρώπης, με τη χρηματοδότηση από το 7ο
Πρόγραμμα-Πλαίσιο θεωρείται βασικό εργαλείο
για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής θεματολογίας
για την περιφερειακή πολιτική.

διοργανώνουν οι όμιλοι επικοινωνίας OVUM,
INFORMA TELECOMS & MEDIA.
Πληροφορίες:
http://smarttofuture.com/

Ευρωπαϊκή Σύνοδος για την Ενεργό
Γήρανση:
(Δουβλίνο, 13-14 Ιουνίου 2013)
Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία του
θέματος της ενεργούς γήρανσης, η Ιρλανδική
Προεδρία διοργανώνει σύνοδο κορυφής για την

Το τριήμερο συνέδριο των καινοτόμων περιφερειών επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις
περιφερειακές όψεις της σχεδιαστικής και
νομοθετικής διαδικασίας του νέου ερευνητικού
προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 στο πλαίσιο της
στρατηγικής ΕΕ2020 και της νέας πολιτικής
συνοχής.
Πληροφορίες:
http://wire2013.eu/conference/

ενεργό και υγιή γήρανση για τις ευρωπαϊκές
πόλεις και κοινότητες με σκοπό την ανάδειξη
των προτεραιοτήτων και των φιλικών προς την
τρίτη ηλικία πρακτικών με ιδιαίτερη έμφαση στα
αστικά κέντρα.
Πληροφορίες:
http://www.ahaconference2013.ie/
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Κάνοντας τις Πόλεις Βιώσιμες

Σύνοδος για την Αειφόρο Ανάπτυξη

(Μελβούρνη, 17-19 Ιουνίου 2013)

(Μπανγκόκ, 21-23 Ιουνίου 2013)

Οι διάφορες διαστάσεις της αειφορίας, η

Η ΜΚΟ Tomorrow People Organisation με έδρα το

ανακύκλωση και η διαχείριση απορριμμάτων, οι

Βελιγράδι διοργανώνει διεθνές συνέδριο για τις

μεταφορές και η ενέργεια, οι περιφερειακές

πράσινες τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και την περιβαλλοντική προστασία.
Πληροφορίες:
http://www.sdconference.org/

Έξυπνες Πόλεις και Έξυπνη Στέγαση
(Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2013)
πόλεις, η επισιτιστική ασφάλεια και η κλιματική
αλλαγή είναι μερικές από τις θεματικές που

Η εν θέματι εκδήλωση διοργανώνεται από την

αναπτύσσονται μέσα από παρουσιάσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του υψηλού

βέλτιστων πρακτικών στο 6ο διεθνές συνέδριο για
τις βιώσιμες πόλεις.
Πληροφορίες:
http://healthycities.com.au/

Συμπόσιο για τις Πόλεις των Ποδηλάτων
(Ουάσινγκτον, 19-22 Ιουνίου 2013)
To διεθνές αστικό συμπόσιο για το ποδήλατο θα
διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις

επιπέδου συνεδρίου για την αειφόρο ενεργειακή
εβδομάδα 2013 με σκοπό την ενημέρωση των
δήμων, των δημόσιων αρχών και άλλων
μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να

οργανισμών για τις εφαρμογές των ΤΠΕ για την

προωθήσουν τις μετακινήσεις με το ποδήλατο.

αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:
http://www.eusew-conference.eu/event/

http://faculty.washington.edu/abassok/bikeurb/
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Αξιολόγηση του Ταμείου Συνοχής
Η υποστήριξη του ταμείου συνοχής κυρίως
κατευθύνεται σε μεγάλα έργα υποδομών που
αποτελούν τμήμα εθνικών προγραμμάτων
ανάπτυξης για τις μεταφορές και το

της υλοποίησης έργων σε χώρες που ελάμβαναν

περιβάλλον. Η αξιολόγηση της αποτελεσμα-

την υποστήριξη. Αξιολογεί τα επιτεύγματα

τικότητας έργων χρηματοδοτούμενων από το

από την επένδυση και προσπαθεί να εκτιμήσει

ταμείο συνοχής παρουσιάζει διάφορες

τις μοναδιαίες δαπάνες των έργων και τα

προκλήσεις με μία – και όχι μικρής σημασίας –

αποτελέσματα στο πλαίσιο ανάλυσης κόστους-

εξ αυτών να είναι το γεγονός ότι πολλά έργα

οφέλους. Εξετάστηκαν επίσης η διαχείριση και

ολοκληρώνονται μονάχα αρκετά χρόνια μετά την

υλοποίηση των έργων, μαζί με άλλα ζητήματα

αρχική περίοδο χρηματοδότησης.

πιο μακροπρόθεσμης πολιτικής που πρόεκυψαν

Ανεξάρτητοι σύμβουλοι παρεμβάσεων ανέλαβαν

από την αξιολόγηση.

μια σειρά διασυνδεμένων αξιολογήσεων που

Στον τομέα των μεταφορών, το ταμείο συνοχής

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2000-2006 με

και το ISPA συγχρηματοδότησαν την κατασκευή

συγχρηματοδότηση από το ταμείο συνοχής και

1.274 χλμ. δρόμων και 950 χλμ. σιδηροδρόμων,

το Μέσο για προενταξιακές διαρθρωτικές

και την ανακατασκευή 3.000 χλμ. δρόμων και

πολιτικές (ISPA). Η έκθεσή τους καλύπτει 16

3.800 χλμ. σιδηροδρόμων. Τα έργα στον

χώρες – Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και

περιβαλλοντικό τομέα, που συμπληρώνονταν

Ισπανία (που υποστηρίζονταν από 2000),

από συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες από το

Κύπρος και Μάλτα (από το 2004), Δημοκρατία

ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης,

της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία,

βελτίωσαν την ποιότητα του νερού για

Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία (που

20 εκατομμύρια ανθρώπους και συνέδεσαν με

υποστηρίζονταν από το ISPA από το 2000 έως

συστήματα διαχείρισης λυμάτων 23,5

το 2004 και το ταμείο συνοχής στη συνέχεια) και

εκατομμύρια ανθρώπους. Αν και συγχρηματο-

Βουλγαρία και Ρουμανία (που υποστηρίζονταν

δοτούμενα έργα πέτυχαν τους στόχους τους σε

από το ISPA). Η έκθεση επικεντρώνεται στις

επίπεδο βελτιώσεων στο δίκτυο μεταφορών και

επενδυτικές ανάγκες σε υποδομές μεταφο-

τις υποδομές περιβάλλοντος, το αποτέλεσμά

ρών και περιβάλλοντος, την κατανομή των

τους στην οικονομική ανάπτυξη και τη συνοχή

κονδυλίων μεταξύ τύπων έργων και του ρυθμού

των εν λόγω χωρών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.
Αυτό συμβαίνει διότι αυτά τα αποτελέσματα δεν
διατυπώθηκαν με λεπτομέρεια και διότι είναι
υπερβολικά νωρίς για να αποτυπωθεί ο
αντίκτυπος. Τα Κράτη Μέλη δεν ήταν
υποχρεωμένα να υποβάλουν αναφορά σχετικά
με τις μοναδιαίες δαπάνες των συγχρηματοδοτούμενων έργων της περιόδου. Παρόλ’ αυτά, η
αξιολόγηση συνέλεξε πληροφορίες που
διαμορφώνουν το πρώτο τμήμα μιας βάσης
δεδομένων για τη σύγκριση μοναδιαίων
δαπανών μεταξύ παρεμφερών έργων σε
διαφορετικές χώρες.
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Για την περίοδο 2014-2020, το αντικείμενο
δραστηριοτήτων του ταμείου συνοχής θα είναι
γενικά το ίδιο με της τρέχουσας περιόδου. Θα
προσφέρει στήριξη σε:


επενδύσεις για συμμόρφωση με
περιβαλλοντικά πρότυπα・



ενεργειακά έργα που παρουσιάζουν
σαφές όφελος για το περιβάλλον, π.χ.
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας・

Η εκ των υστέρων ανάλυση κόστους-οφέλους



μεταφορών, καθώς και σε συστήματα

(CBA) διαπίστωσε ότι, για 9 από τα 10 έργα

αστικών και με μειωμένη χρήση άνθρακα

μεταφορών που εξετάστηκαν, τα οφέλη – ιδίως
με τη μορφή μειωμένου χρόνου ταξιδιού,
χαμηλότερων δαπανών λειτουργίας οχήματος
και βελτιωμένης ασφάλειας – ξεπερνούσαν και
πάλι τις δαπάνες, και μάλιστα σημαντικά στις
περισσότερες περιπτώσεις. Μόνο δύο από τα
10 περιβαλλοντικά έργα που εξετάστηκαν,

επένδυση στα διευρωπαϊκά δίκτυα

μεταφορών.
Για πρώτη φορά, μέρος του ταμείου συνοχής θα
υποστηρίξει το μηχανισμό «Συνδέοντας την
Ευρώπη» – για ένα πιο ανταγωνιστικό και
βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών.
Οι χώρες της ΕΕ με ΑΕ γχΠ λιγότερο από 90 % του

ωστόσο, βρέθηκαν από τους υπολογισμούς να
παράγουν οφέλη που ξεπερνούσαν τις δαπάνες.
Σε αντίθεση με αυτά τα δύο, τα άλλα 8 έργα
αναλήφθηκαν κυρίως για λόγους περαιτέρω
συμμόρφωσης με τις Οδηγίες της ΕΕ παρά λόγω
της εγγενούς τους αξίας.
Διατέθηκαν συνολικά περίπου 36,2 δισ. ευρώ
από το ταμείο συνοχής και το ISPA για την
περίοδο 2000-2006. Η χρηματοδότηση
κατανεμήθηκε σχεδόν μισή-μισή μεταξύ
υποδομών μεταφορών και περιβάλλοντος με ένα
πολύ μικρό ποσό να κατευθύνεται στην Τεχνική
Βοήθεια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ρυθμός
υλοποίησης των χρηματοδοτηθέντων έργων
ήταν σχετικά αργός. Μέχρι το τέλος του 2009, οι
πληρωμές στις τέσσερις χώρες συνοχής της ΕΕ-

ευρωπαϊκού μέσου όρου είναι επιλέξιμες για

15 ανέρχονταν στο 77 % της συνολικά διαθέ-

υποστήριξη από το ταμείο συνοχής. Οι

σιμης χρηματοδότησης, και για την ΕΕ-12,

περισσότερες από αυτές είναι χώρες που

σε μόνο 70 %. Ο αργός ρυθμός στην υλοποίηση

εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 και 2007. Θα

έργων έχει μια σειρά αιτιών, με τις καθυστε-

υπάρχει μεταβατική βοήθεια για χώρες που ήταν

ρήσεις σε πολλές χώρες να εμφανίζονται από

επιλέξιμες την περίοδο 2007-2013 αλλά δεν

την αρχική φάση σχεδίασης των έργων, κατά τη

δικαιούνται πλέον λόγω αύξησης στο εισόδημά

λήψη πολεοδομικής άδειας και απόκτησης της

τους.

γης προς ανάπτυξη, κατά τη συμπλήρωση των

Πληροφορίες:

διαδικασιών προμηθειών και την ουσιαστική
εκτέλεση των εργασιών.

14

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/
evaluations/index_en.cfm
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Ιστοσελίδα για την κατανομή
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ε.Ε., των
κρατών μελών και των αυτοδιοικητικών
αρχών
Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει θέσει σε
λειτουργία ειδική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό
της τόπο, που παρέχει πληροφορίες για την
εσωτερική οργάνωση των κρατών μελών

αρμόδιες εθνικές αρχές. Η τελική έγκριση δίνεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην
εκδήλωση OPEN DAYS 2013
H Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επέλεξαν 25 κοινοπραξίες
Eυρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών
προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις
OPEN DAYS, που θα πραγματοποιηθούν στις 7–
10 Οκτωβρίου τ.ε., στις Βρυξέλλες. Η Περιφέρεια
της Στερεάς Ελλάδας θα συνεργαστεί με τις
αναφορικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων
σε 17 τομείς πολιτικής.
Η πρωτοβουλία αυτή, αφορά τα 27 κράτη μέλη
της Ε.Ε., την Κροατία, καθώς και τις 8 υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
Πληροφορίες:
http://extranet.cor.europa.eu/divisionpowers/Page

Περιφέρειες της Βενετίας και της Βόρειας
Πορτογαλίας, καθώς και με τις πόλεις
Pontevedra της Ισπανίας, Pula της Κροατίας και
Guimarães της Πορτογαλίας για την οργάνωση
συνεδρίου που θα αφορά την παρουσίαση
πρωτοβουλιών για την καλύτερη διαχείριση των
υδάτινων πόρων. Με την πρωτοβουλία αυτή, η

s/default.aspx

Η Ε.Ε. διαθέτει 35,97 εκατ. ευρώ για την
προβολή αγροτικών προϊόντων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 22 προγράμματα που αφορούν στην προώθηση των
αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της
Ε.Ε., καθώς και σε τρίτες χώρες. Με 4 από τα
επιλεγέντα προγράμματα θα προβληθούν
ελληνικά παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα,
καθώς και βιολογικά ή πιστοποιημένα προϊόντα
Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ε.Π.Π.Ε.. Μέχρι το 2015, δύο
φορές το χρόνο, οι ενδιαφερόμενες επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να υποβάλλουν τις
προτάσεις τους για χρηματοδότηση στις

Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας αποβλέπει
στην ανάδειξη των ιαματικών πηγών της, καθώς
και στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων
της νέας προγραμματικής περιόδου (2014 – 20)
για την προώθηση του ενεργειακού δυναμικού
των πηγών και του ιαματικού τουρισμού.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/o
d2013/main_programme.cfm
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Η δασοκομία και η γεωργία ως νέα βάση
για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής
Στις 22 Απριλίου τ.ε., το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
υιοθέτησε σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου πλαισίου

6/2013

δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, με μια σειρά
δράσεων για την άρση των εμποδίων που
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην
καθημερινή τους ζωή. Η Έκθεση της ΕΕ για την
ιθαγένεια του 2013 προβλέπει 12 συγκεκριμένους
τρόπους βοηθείας ώστε να ασκούν οι Ευρωπαίοι
αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά τους, από
την εύρεση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ έως τη
διασφάλιση ισχυρότερης συμμετοχής στην
δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Στις βασικές
προτάσεις περιλαμβάνονται η διευκόλυνση της
εργασίας και της πρακτικής άσκησης σε άλλη
χώρα της ΕΕ, η μείωση της υπερβολικής
γραφειοκρατίας για τους πολίτες της ΕΕ που ζουν
και ταξιδεύουν στην ΕΕ και η εξάλειψη των φραγμών στις διασυνοριακές αγορές. Κατά τη διάρκεια
του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών, η έκθεση της

λογιστικής απεικόνισης των περιβαλλοντικών
συνεπειών της δασοκομίας και της γεωργίας. Με

ΕΕ για την ιθαγένεια αποτελεί την απάντηση της
Επιτροπής στις πολυάριθμες εκκλήσεις πολιτών

την πρωτοβουλία αυτή, η Ε.Ε. επιδιώκει να
καταστήσει πιο ευδιάκριτα τα μέτρα που
λαμβάνουν οι γεωργοί, οι δασοκαλλιεργητές και
οι βιομηχανίες δασικών προϊόντων, ώστε να
δοθούν κίνητρα προκειμένου να υποστηριχθούν
οι κατάλληλες χρήσεις γης και να αναπτυχθούν
οι διαχειριστικές πρακτικές στη δασοκομία και
στη γεωργία, που περιορίζουν τις ανθρακούχες
εκπομπές και αυξάνουν τις απορροφήσεις από
την ατμόσφαιρα. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο
διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να
καταρτίζουν τα Σχέδια Δράσης τους για τη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
συνυπολογίζοντας τις δασικές και γεωργικές
δραστηριότητες.

που αντιμετωπίζουν όταν ταξιδεύουν, εγκαθίστανται ή πραγματοποιούν αγορές σε μια άλλη
χώρα της ΕΕ.
Η έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια αποτελεί το
επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών

Πληροφορίες:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2
012:0093:FIN:EL:PDF

Η Επιτροπή προτείνει 12 νέες δράσεις
για την προαγωγή των δικαιωμάτων
των πολιτών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα
μια νέα πολιτική ώθησης για την ενίσχυση των

16

της ΕΕ που της έχουν γνωστοποιήσει προβλήματα

2013 και προβαίνει επίσης σε απολογισμό της
προόδου που συντελέστηκε μετά την πρώτη
έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια του 2010 με
αναδρομή στην υλοποίηση από την Επιτροπή των
25 δράσεων που ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο
του 2010.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitize
nshipreport_en.pdf
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Διεθνή Θέματα
Περιφερειακές Προσεγγίσεις
Οικονομικής Ανάπτυξης των
Αμερικανικών Πόλεων της Κληρονομιάς
Η Αμερικανική Συνέλευση, η δεξαμενή
σκέψης του Πανεπιστημίου Κολούμπια, η
κοινοπραξία 2000 εταιριών CenterState CEO,

επιδοκιμάζει το μητροπολιτικό σχεδιασμό των

το Πανεπιστήμιο Σίρακιους και η Σχολή

επιχειρήσεων καθώς «αυτές οι τοπικές αγορές

Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού του

διαθέτουν μοναδικά πλεονεκτήματα και συμπ-

Πανεπιστημίου Μπάφαλο δημοσίευσαν

ράξεις που αναβαθμίζονται μέσω περιφερειακών
οικονομικών αναπτυξιακών στρατηγικών.
Η έκθεση συστήνει την ανάκληση απαρχαιωμένων
νόμων για τις χρήσεις γης, και ενθαρρύνει
πρωτοβουλίες για την προώθηση της καινοτομίας
και της επιχειρηματικότητας καθώς και
επενδύσεις σε προγράμματα επιμόρφωσης του
εργατικού δυναμικού.
Πιο συγκεκριμένα, οι συστάσεις των συντακτών
της έκθεσης εστιάζουν στη σύνδεση της
χρηματοδότησης και του σχεδιασμού με
επιτυχημένες περιφερειακές οικονομικά
αναπτυξιακές προσπάθειες:


Αύξηση της αποδοτικότητας της τοπικής
αυτοδιοίκησης και συντονισμός στις
πολιτικές χρήσεις γης.



Στοχευμένη επιμόρφωση σε αστικό επίπεδο
ώστε τα σχολεία να αποτελούν μαγνήτες για
τις γειτονιές.

πρόσφατα έκθεση, καλώντας τους
εκπροσώπους των επιχειρήσεων, των



επιχειρηματικότητας και παγκόσμιου

τοπικών αρχών, και των οργανώσεων της

επιπέδου καινοτομίας.

κοινωνίας πολιτών να εντείνουν τις
προσπάθειές τους για την εκπόνηση



κληρονομιάς της πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Οι συντάκτες της έκθεσης, με τον όρο
‘πόλεις της κληρονομιάς’, εννοούν εκείνες
τις βιομηχανικές πόλεις που απώλεσαν
πληθυσμό αλλά των οποίων είναι κρίσιμος ο
ρόλος τους στην οικονομική ευημερία και
ποιότητα ζωής της χώρας. Η έκθεση

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την
ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

καινοτόμων, περιφερειακών προσεγγίσεων
οικονομικής ανάπτυξης για τις πόλεις της

Δημιουργία ενός οικοσυστήματος



Υποστήριξη των πόλεων της κληρονομιάς
για να ηγηθούν των προσπαθειών για
παραγωγή καθαρής ενέργειας και
ενεργειακής συντήρησης.

Πληροφορίες:
http://legacycities.americanassembly.org/wpcontent/uploads/2013/02/Revitalizing-the-LegacyCities-of-Upstate-NY-Report.pdf
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Νομικές πράξεις που διέπουν τις
κρατικές ενισχύσεις στον αλιευτικό
τομέα
Στόχος αυτής της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών και όλων των
ενδιαφερομένων σχετικά με τη μελλοντική αναθεώρηση δύο κανονισμών: του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ.875/2007 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου
2007, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88
της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1860/
2004 (εφεξής κανονισμός «de minimis») και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/2008 της Επιτροπής,
της 22ας Ιουλίου 2008 , περί της εφαρμογής των

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα πλαστικά
απόβλητα στο περιβάλλον

άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές
ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων

Με την έκδοση της Πράσινης Βίβλου για μια
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά
απόβλητα στο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κίνησε μια ευρεία διαδικασία
προβληματισμού σχετικά με πιθανές απαντήσεις
στις προκλήσεις δημόσιας πολιτικής που

αλιείας (εφεξής «κανονισμός απαλλαγής κατά
κατηγορία» ή «ΚΑΚ».
Προθεσμία: 17 Ιουνίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/
consultations/state-aid/index_el.htm

θέτουν τα πλαστικά απόβλητα, με τα οποία επί

Η διεθνής συμφωνία του 2015 για την

του παρόντος δεν ασχολείται συγκεκριμένα η

κλιματική αλλαγή: Η διαμόρφωση της

νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα. Η συνέχεια
που θα δοθεί στην Πράσινη Βίβλο θα

διεθνούς πολιτικής για το κλίμα μετά το
2020

αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος μιας ευρύτερης
αναθεώρησης της νομοθεσίας για τα
απόβλητα, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2014. Στο
πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης θα
εξεταστούν οι υφιστάμενοι στόχοι όσον αφορά
την ανάκτηση και την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων, και θα πραγματοποιηθεί εκ των
υστέρων αξιολόγηση των πέντε οδηγιών που
καλύπτουν τις διάφορες ροές αποβλήτων.
Προθεσμία: 7 Ιουνίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pl
astic_waste_en.htm

18

Με την εν θέματι γνωμοδοτική ανακοίνωση, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί σε διάλογο
μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ και των ενδιαφερομένων μερών
ώστε να διαμορφωθεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο το διεθνές καθεστώς για το κλίμα την
περίοδο μεταξύ 2020 και 2030. Τοιουτοτρόπως
θεσπίζεται πλαίσιο και τίθεται σειρά ερωτημάτων που οροθετούν τον ως άνω διάλογο.
Προθεσμία: 26 Ιουνίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0020/ind
ex_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Strengthening the Performance of Your

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Assessment Framework: the CAF 2013

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Organisation with the Renewed Common
Ημερομηνία: 19-21 Ιουνίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5229

Successful Preparation and Implementation of
Projects under EU External Financial Assistance (IPA
& ENPI)
Ημερομηνία: 19-21 Ιουνίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5333

Understanding EU Decision-Making: Principles,
Strategies, Tools and Skills for Local and Regional

Procedures, Practice

Representatives in Brussels - What does it take to

Ημερομηνία: 20-21 Ιουνίου 2013

successfully negotiate regional interests in the EU?

Τόπος: Μάαστριχτ

Ημερομηνία: 10-11 Ιουνίου 2013

Πληροφορίες:

Τόπος: Μάαστριχτ

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5154

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5226

European Regions and EU Law-Making: What is to

Summer School on EU Economic Integration and
Regional Development
Ημερομηνία: 24-28 Ιουνίου 2013

be done?

Τόπος: Βαρκελώνη

Ημερομηνία: 10-11 Ιουνίου 2013

Πληροφορίες:

Τόπος: Βαρκελώνη

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5291

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5292

European Public Procurement, Public-Private

Formal Writing in English for Public Officials -

Management and Contract Execution

Advanced Level

Partnerships (PPP) and Concessions: Contract
Ημερομηνία: 25-26 Ιουνίου 2013

Ημερομηνία: 10-11 Ιουνίου 2013

Τόπος: Κοπεγχάγη

Τόπος: Μάαστριχτ

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5295

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5307

How Can Member States Better Promote Cross-

Recent Developments in European Public

Border Mobility? Avenues to strengthen EU

Procurement and Case Law

Citizenship

Ημερομηνία: 13-14 Ιουνίου 2013

Ημερομηνία: 27-28 Ιουνίου 2013

Τόπος: Μάαστριχτ

Τόπος: Μάαστριχτ

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5214

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5324
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Σεμινάρια Κατάρτισης

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ημερομηνίες/Πόλη:

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
3-7 Ιουνίου 2012

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

(Αθήνα)

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

3-7 Ιουνίου 2012
(Θεσσαλονίκη)

(Προγράμματα Επιμόρφωσης
Α΄ Εξαμήνου 2013)

6/2013

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ
Ημερομηνίες/Πόλη:
8-12 Ιουλίου 2013
(Αθήνα)
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Πόλη:
25-28 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-0906-11-30-13/2012-06-19-12-34-57

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και
συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης
Ημερομηνίες/Πόλη:
17-19 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ημερομηνίες/Πόλη:
10-12 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

6/2013

Οικολογική διαχείριση Κτηρίων, Οικισμών
και Πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

The Planning Game: Lessons from Great
Cities

Σελ.350
Α. Οικονόμου
Εκδ. Σταμούλη ΑΕ
Στις σελίδες του ανωτέρω βιβλίου αναπτύσσονται
όλες οι προϋποθέσεις της οικολογικής δόμησης
και οι δυνατότητες για αναστροφή της περιβαλλοντικής κρίσης μέσα από την αναβάθμιση της
Σελ. 223
A. Garvin
Εκδ. W. W. Norton & Co.
Το βιβλίο προσφέρει μια στοχευμένη, αναλυτική
και εξεζητημένη παρουσίαση του τρόπου
λειτουργίας του αστικού σχεδιασμού μέσα από
200 έγχρωμες φωτογραφίες, διαγράμματα και
χάρτες. Παρουσιάζεται μια προσέγγιση του
σχεδιασμού με έμφαση στη σημασία των
δημοσίων επενδύσεων σε έργα υποδομής που
είναι θεμελιώδη για τη λειτουργία μιας
κοινότητας. Το βιβλίο καλύπτει το σχεδιασμό σε
όλα τα επίπεδα, εξειδικεύοντας τις
δραστηριότητες που επιτυχώς αναπλάθουν μια
κοινότητα μέσα από τα παραδείγματα τεσσάρων
πόλεων: τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Παρίσι και τη
Φιλαδέλφεια.

ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος. Στο
βιβλίο καταγράφεται η καταστροφή που έχει υποστεί το περιβάλλον από τις ανθρώπινες ενέργειες.
Υπογραμμίζεται ότι ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να βάλει τη φύση στην υπηρεσία του,
έθιξε την ισορροπία της, προκαλώντας σοβαρότατες και συχνά ανεπανόρθωτες βλάβες και καταστροφές. Επεδίωξε την ανάπτυξη και δεν έλαβε
υπόψη του τη "βιώσιμη ανάπτυξη". Η κατεύθυνση
που δίνεται ορίζεται από την προσπάθεια ανάδειξης των βασικών θεμάτων που αφορούν στον
περιβαλλοντικό και οικολογικό σχεδιασμό και τη
δυνατότητα βιωσιμότητας των κτηρίων, των οικισμών και των πόλεων. Οι συγγραφείς δίνουν
μεγάλη σημασία στον όρο "πόλεις", αποδεικνύοντας ότι η μεγαλύτερη υποβάθμιση σήμερα
εμφανίζεται στο αστικό περιβάλλον, δηλαδή στο
σύγχρονο ανθρωποποίητο περιβάλλον.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/

22











22

Ελληνική

ΥΥΠ
ΠΟ
ΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟ
Ο ΕΕΣΣΩ
ΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΩ
ΩΝ
Ν

Δ
Δ
Υ
Θ
Υ
Ν
Η
Ο
Κ
Ο
Ν
Ο
Μ
Κ
Η
Κ
Α
ΔΙΙΙΕΕΕΥ
ΥΘ
ΘΥ
ΥΝ
ΝΣΣΣΗ
ΗΟ
ΟΙΙΙΚ
ΚΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣΣ Κ
ΚΑ
ΑΙΙΙ
Α
Α
Ν
Α
Π
Τ
Υ
Α
Κ
Η
Π
Ο
Λ
Τ
Κ
Η
ΑΝ
ΝΑ
ΑΠ
ΠΤ
ΤΥ
ΥΞΞΞΙΙΙΑ
ΑΚ
ΚΗ
ΗΣΣΣ Π
ΠΟ
ΟΛ
ΛΙΙΙΤ
ΤΙΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣΣ
Τ
Τ
Ο
Π
Κ
Η
Α
Υ
Τ
Ο
Δ
Ο
Κ
Η
Η
ΤΟ
ΟΠ
ΠΙΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣΣ Α
ΑΥ
ΥΤ
ΤΟ
ΟΔ
ΔΙΙΙΟ
ΟΙΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣΣΗ
ΗΣΣΣ

Δ
ΔΕΕΛ
ΛΤ
ΤΙΙΟ
ΟΔ
ΔΙΙΕΕΘ
ΘΝ
ΝΩ
ΩΝ
Ν ΚΚΑ
ΑΙΙ ΕΕΥΥΡΡΩ
ΩΠ
ΠΑ
ΑΙΙΚΚΩ
ΩΝ
Ν
Θ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
ΑΤ
ΤΩ
ΩΝ
Ν
&
&Α
ΑΝ
ΝΑ
ΑΠ
ΠΤ
ΤΥΥΞ
ΞΙΙΑ
ΑΚΚΟ
ΟΥΥ Σ
ΣΧ
ΧΕΕΔ
ΔΙΙΑ
ΑΣ
ΣΜ
ΜΟ
ΟΥΥ
Τ
ΤΗ
ΗΣ
ΣΤ
ΤΟ
ΟΠ
ΠΙΙΚΚΗ
ΗΣ
ΣΑ
ΑΥΥΤ
ΤΟ
ΟΔ
ΔΙΙΟ
ΟΙΙΚΚΗ
ΗΣ
ΣΗ
ΗΣ
Σ
ο
Τεύχος 37
Έτος 4
Ιούλιος 2013

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
EDITORIAL
Ενόψει της νέας προγραμματικής

και Πρωτοβουλίες

περιόδου 2014-2020 και εισερχόμενο

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

στον τέταρτο χρόνο του βίου του, το
Δελτίο εμπλουτίζει τον τίτλο του και
εγκαινιάζει μια νέα στήλη,
αναδεικνύοντας τη σημασία του
αναπτυξιακού και επιχειρησιακού
σχεδιασμού στη διαδικασία

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία
(CIP), 2007-2013:
Επιδότηση Καινοτόμων Συμπράξεων

επιχορήγησης και οικονομικής
αυτοτέλειας των φορέων της τοπικής

Με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων με

και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Στο

κωδικό 76-G-ENT-CIP-13-C-N05S00, στο πλαίσιο του

τεύχος αυτό αναλύονται τα

Ευρωπαϊκού Προγράμματος-Πλαισίου για την Αντα-

συμπεράσματα των αναπτυξιακών
συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν
στις περιφέρειες της χώρας, στο
πλαίσιο του σχεδιασμού και της
κατάρτισης του αναπτυξιακού
προγραμματισμού της περιόδου
2014-2020 και σε συνέχεια της 2ης
Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων. Επίσης,
υπογραμμίζεται η σημασία των
ευρωπαϊκών συμπράξεων των ΟΤΑ
στους τομείς της καινοτομίας και του
αθλητισμού μέσω των σχετικών
χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ενώ
αναλύονται οι εδαφικές επενδύσεις
ως εργαλεία για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα,
γίνεται μια σύντομη αναφορά στην
κατάσταση των Ευρωπαϊκών Ομίλων
Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) για το
2012 και στις κατευθυντήριες
γραμμές της Επιτροπής των
Περιφερειών για την προώθηση της
καινοτομίας και τη γεφύρωση του
χάσματος μεταξύ των Περιφερειών
της ΕΕ.

Περιεχόμενα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

5

Επιχειρησιακός & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

7

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

9

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

11

Ευρωπαϊκά Θέματα

14

Διεθνή Θέματα

19

Διαβουλεύσεις

20

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

21

Σεμινάρια Κατάρτισης ΙΝΕΠ (ΕΚΔΔΑ)

22

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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επιδόσεις σε επίπεδο χώρας. Αυτή η περιφερειακή
πολυμορφία απαιτεί καλύτερη προσαρμογή των
πολιτικών για την καινοτομία στα σχετικά
πλεονεκτήματα των επιμέρους περιφερειών. Η
προσπάθεια αυτή θα ενθαρρυνθεί στο πλαίσιο της
μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή, 2014-2020. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να καταστρώσουν στρατηγικές
γωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP), η Μονάδα
για την Καινοτόμο Πολιτική για την Ανάπτυξη της
Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Στρατηγικής
ΕΕ2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην
επιτάχυνση της υιοθέτησης του σχεδίου στις
πολιτικές καινοτομίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και στην προώθηση της
χρήσης του σχεδίου/σχεδιασμού από την
ευρωπαϊκή βιομηχανία καθώς επίσης και από το
δημόσιο τομέα για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και την αποτελεσματική
χρήση των πόρων. Στο πλαίσιο της παρούσας
πρόκλησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα καλά
οργανωμένο σύνολο δράσεων, οι οποίες θα
αυξήσουν την ενσωμάτωση του design στις
πολιτικές καινοτομίας και θα υποστηρίξουν τη
δημιουργία του δυναμικού και των δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την υλποίηση των πολιτικών
αυτών. Το σύνολο των δράσεων αυτών θα
ονομασθεί "European Design Innovation Platform"
(Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καινοτομία στο
Design) και θα ενταχθεί στο πλαίσιο του
προσεχούς Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία
που βασίζεται στο Design (Design-Driven
Innovation).
Από την ανάλυση των επιδόσεων των χωρών και
του πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής
καινοτομίας του 2012 προκύπτει ότι παραμένουν
οι αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών όσον
αφορά την καινοτομία και ότι ο κίνδυνος
μεγαλώνει με την κρίση. Οι ισχυρές και καινοτόμες

έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη ειδίκευση σε
περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων. Η «πλατφόρμα
έξυπνης ειδίκευσης» βοηθά τις δημόσιες αρχές στον
σχεδιασμό τέτοιων στρατηγικών, μέσω αξιολογήσεων
από ομότιμους κριτές, κατευθυντήριων γραμμών και
ημερίδων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προς το
παρόν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα αυτή τρία
κράτη μέλη της ΕΕ και 103 περιφέρειες 19 άλλων
κρατών μελών. Για να βοηθηθούν οι περιφέρειες να
ανέβουν την «κλίμακα της αριστείας», θα
μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της
χρηματοδότησης για τη συνοχή, θα υποστηριχθεί η
αδελφοποίηση/συνεργασία μεταξύ υφιστάμενων και
αναδυόμενων κέντρων αριστείας, θα δημιουργηθεί
διευκόλυνση μάθησης της άσκησης πολιτικής και θα
ιδρυθούν πανεπιστημιακές έδρες Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας.
Περαιτέρω, είναι διαπιστωμένο ότι οι Ευρωπαϊκές
Συμπράξεις Καινοτομίας συνενώνουν τους
διαθέσιμους πόρους και επικεντρώνουν μέτρα που
αφορούν την προσφορά και τη ζήτηση στην
αντιμετώπιση των βασικών κοινωνικών προκλήσεων.
Τα μέτρα αυτά πρέπει φυσικά να εφαρμοστούν για να
αρχίσουν να αποφέρουν αποτελέσματα, αλλά
αποτελούν ήδη θεμελιώδη αλλαγή προς τη σωστή
κατεύθυνση. Προς τούτο, η συμμαχία του ευρωπαϊκού
κλάδου δημιουργικότητας δρομολόγησε πολιτικό
διάλογο και οκτώ συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με τα
κουπόνια καινοτομίας, την ευκολότερη πρόσβαση στη
χρηματοδότηση και τους πόλους αριστείας και
συνεργασίας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των

περιφέρειες ωθούν τις επιδόσεις των πιο
καινοτόμων χωρών, ενώ οι κινητήριες αυτές
δυνάμεις είναι λιγότερο διαδεδομένες σε άλλα
κράτη μέλη. Οι περιφερειακές καινοτομικές
επιδόσεις παρέμειναν σχετικά σταθερές κατά την
περίοδο 2007-2011, πλην όμως παρουσίασαν
πολύ μεγαλύτερες διαφορές σε σχέση με τις

2
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δημιουργικών κλάδων και την καλύτερη χρήση
όλων των μορφών γνώσης και δημιουργικότητας
από άλλους κλάδους. Το Ανώτατο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Σχεδίου εξέδωσε 21 συστάσεις, με βάση
τις οποίες η Επιτροπή θα εφαρμόσει σχέδιο
δράσης για την προώθηση της ενσωμάτωσης και
της κατανόησης του ρόλου του σχεδίου στην
πολιτική για την καινοτομία. Μεταξύ των έξι
πεδίων στρατηγικής δράσης ξεχωρίζει και το
Σχέδιο για έναν Καινοτόμο Δημόσιο Τομέα.
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων είναι να επιταχύνει την ενσωμάτωση
του design (σχεδιασμού) στις πολιτικές και τα
προγράμματα για την καινοτομία σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η
συγκεκριμένη πρόσκληση επιδιώκει να αυξήσει
την αξιοποίηση του design, τόσο από την
ευρωπαϊκή βιομηχανία/ επιχειρηματική κοινότητα
όσο και από το δημόσιο τομέα, ενισχύοντας έτσι
τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, την
ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματική
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στη μείωση της απόκλισης μεταξύ
των προηγμένων περιφερειών ως προς την
εφαρμογή καινοτομίας βασισμένης στο design, και
αυτών που υπολείπονται στο πεδίο αυτό.
Οι προτάσεις υποβάλλονται από κοινοπραξίες
νομικών προσώπων που εδρεύουν σε τουλάχιστον
τρία (3) διαφορετικά επιλέξιμα κράτη. Οι

ένα (1) έργο.Το μέγιστο ποσοστό της κοινοτικής
συνεισφοράς ανέρχεται σε 75% των επιλέξιμων
δαπανών. Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 36
μήνες. Η ενδεικτική χρονική περίοδος έναρξης των
έργων είναι ο Δεκέμβριος 2013.
Προθεσμία: 2 Ιουλίου 2013
Πληροφορίες:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Enterprise Europe Network-Hellas
Βασ. Κωνσταντίνου 48
Τ.Κ.11635, Αθήνα
Υπόψιν κας Α. Καραχάλιου (τηλ.: 210 7273921, email: akarah@ekt.gr)
Ιστοσελίδα προγράμματος:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/pag
e/call_CIP?callIdentifier=76-G-ENT-CIP-13-CN05S00&specificProgram=EIP

2. Ευρωπαϊκές Συμπράξεις στον Αθλητισμό

συμμετέχοντες στις κοινοπραξίες που θα
υποβάλλουν προτάσεις, θα πρέπει να είναι

Σύμφωνα με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής

οργανισμοί (νομικά πρόσωπα) κάθε είδους ή και

προτάσεων στον τομέα του αθλητισμού που

ομάδες αυτών, που προτίθενται και έχουν τις

δημοσίευσε η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Παιδείας

δεξιότητες να αναπτύξουν το σύνολο των

και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα

δράσεων που προβλέπεται στην παρούσα

χρηματοδοτηθούν διακρατικά σχέδια και

πρόσκληση.

πρωτοβουλίες δημόσιων οργανισμών ή φορέων της

Ο μέγιστος προϋπολογισμός που έχει δεσμευθεί

κοινωνίας πολιτών για να εντοπιστούν και να

για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε

δοκιμαστούν κατάλληλα δίκτυα και ορθές πρακτικές

2.850.000 ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί μόνο

στον χώρο του αθλητισμού
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει
ως σκοπό να συμπληρώσει την «προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό»
σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής με την
οποία εγκρίνονται τα ετήσια προγράμματα
εργασίας του 2013 για τις επιχορηγήσεις και τις
συμβάσεις που αφορούν την «προπαρασκευαστική

3
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Η αρμόδια για την εφαρμογή και τη διαχείριση της
εν λόγω δράσης υπηρεσία της Επιτροπής είναι η
μονάδα αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.
Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι περιορίζονται σε:


δημόσιους οργανισμούς



μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό» και
τις ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις.
Ο κύριος στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής
δράσης είναι η προετοιμασία μελλοντικών
δράσεων της ΕΕ στον εν λόγω τομέα με βάση το
κεφάλαιο «Αθλητισμός» του προταθέντος
προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση,
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για
την περίοδο 2014-2020 «Erasmus για όλους»,
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που τέθηκαν στη
λευκή βίβλο του 2007 για τον αθλητισμό και στην
ανακοίνωση του 2011 σχετικά με την ανάπτυξη
της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα
στηρίξει διακρατικά σχέδια που θα υποβληθούν
από δημόσιους οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να
εντοπιστούν και να δοκιμαστούν κατάλληλα
δίκτυα και ορθές πρακτικές στον χώρο του
αθλητισμού, στους ακόλουθους τομείς:


ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και



να διαθέτουν νομική υπόσταση



να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να υποβάλουν
υποψηφιότητα στην παρούσα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων.
Βάσει της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή
προτάσεων, επιλέξιμες είναι οι προτάσεις στις
οποίες περιλαμβάνεται διεθνικό δίκτυο με εταίρους
από τουλάχιστον 5 κράτη μέλη της ΕΕ. Ο
προϋπολογισμός που διατίθεται για την παρούσα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι 2.650.000
ευρώ. Θα διατεθεί συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέχρι
μέγιστου ποσοστού 80% του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών. Η έναρξη των έργων πρέπει
να είναι μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31
Μαρτίου 2014 και η ολοκλήρωσή τους όχι αργότερα
από τις 30 Ιουνίου 2015.
Προθεσμία: 19 Ιουλίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/sport/news/20130426-2013call-for-proposals_en.htm

της διπλής σταδιοδρομίας στον αθλητισμό
μέσω της στήριξης της κινητικότητας των
εθελοντών, των προπονητών, των
παραγόντων και του προσωπικού των μη
κερδοσκοπικών αθλητικών οργανώσεων˙


προστασία των αθλητών, ιδίως των
νεότερων, από τους κινδύνους για την
υγεία και την ασφάλεια, με τη βελτίωση
των συνθηκών προπόνησης και συμμετοχής
σε αγώνες˙



προώθηση των παραδοσιακών
ευρωπαϊκών αθλημάτων και παιχνιδιών.

4
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Προθεσμία: 1/7/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2340

Yποδομές στον τομέα της υγείας ειδικών
κοινωνικών ομάδων στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου

Ολοκληρωμένα Σχέδια για την ένταξη
των Ρομά και πληθυσμών που διαμένουν
σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους
οικισμούς στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης


Ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών και
ιδιαίτερα υποβαθμισμένων οικισμών



Βελτίωση των Υποδομών και της
Ποιότητας Ζωής των κατοίκων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να
συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:


Μήκος αποχετευτικού δικτύου



Κατασκευή - βελτίωση - αναβάθμιση
δικτύου ύδρευσης



Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων υδάτων



Αριθμός έργων διαχείρισης και διανομής
ύδατος



Χιλιόμετρα κατασκευασμένων /
αναβαθμισμένων δρόμων



Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη
προώθηση των ίσων ευκαιριών και
κοινωνικής ενσωμάτωσης για
μειονεκτούντες ομάδες και νέους



Παρεμβάσεις προστασίας Δημόσιας
υγείας



Νέοι - ελεύθεροι αναξιοποίητοι χώροι
προς αξιοποίηση



Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών

Προϋπολογισμός: 9.000.000€
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας Θράκης"
Περιοχή εφαρμογής: Νομoί Έβρου, Καβάλας,
Ξάνθης & Ροδόπης

Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών
για δομές ανοικτής φροντίδας, ημιαυτόνομης
διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων
υποστήριξης, επέκταση και δημιουργία δομών
βραχείας νοσηλείας, μονάδες κοινωνικής
αποκατάστασης καθώς και διαμόρφωση των
κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή
καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνονται δράσεις
(κτιριακές υποδομές ή/και προμήθεια
εξοπλισμού) για τα κατωτέρω:
1. Ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας
κοινωνικών ομάδων
2. Δημιουργία δομών ημιαυτόνομης
διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών
δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για
άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες,
άτομα με Αλτσχάιμερ κλπ
3. Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ
4. Επέκταση ή/και δημιουργία δομών
βραχείας φιλοξενίας οικογενειών που
συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται σε
νοσοκομειακές μονάδες του Βορείου
Αιγαίου
5. Στέγες υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)
6. Κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης
εξαρτημένων ατόμων (ναρκωτικά –
αλκοόλ)
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προθεσμία: 10/7/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2312
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Οδηγός για τη Δημιουργία Συστάδων
Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες
H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ)/ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 -2013 για τον τομέα
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας,
προτίθεται να προκηρύξει εκ νέου την δράση
«Δημιουργία καινοτομικών συστάδων
επιχειρήσεων - οικοσυστημάτων προστιθέμενης
αξίας, πιλοτική φάση λειτουργίας» και για τον
λόγο αυτό και προκειμένου να προετοιμασθούν
εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, προδημοσιεύει τον
Οδηγό Εφαρμογής της δράσης, ο οποίος
βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από την ΕΥΔ
ΕΠΑΕ.
Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη στην
Ελλάδα καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων
σε θεματικούς τομείς ή κλάδους της οικονομίας
που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
την χώρα, με σκοπό την τόνωση της
καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την
ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και
υπηρεσιών και την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας και σκοπού με την εξειδίκευση της
παραγωγής και την ανάπτυξη στενής
συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων.
Ειδικότερα, στόχος των καινοτομικών συστάδων
είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και
ανταγωνιστικότητα.

Χαρακτηριστικά των καινοτομικών συστάδων
είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα, η ένταση γνώσης, η γεωγραφική
τους συγκέντρωση, η διασύνδεση σε αλυσίδα
προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή
προϊόντων ή υπηρεσιών και ο ισχυρός προσανατολισμός σε εξαγωγές. Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 12.924.986 €
δημόσιας δαπάνης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (για τις 8 Περιφέρειες της σύγκλισης),
καθώς και από τα δύο Περιφερειακά Προγράμματα στα οποία ανήκουν ισάριθμες Περιφέρειες
μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 (Αττική,
Κεντρική Μακεδονία). Υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 4 καινοτομικές συστάδες με
μέγιστη δημόσια δαπάνη 3.000.000€ εκάστη. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της δράσης η ΓΓΕΤ
θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω στοιχεία των συστάδων:


Καινοτομία βασισμένη στη γνώση/

εξωστρέφεια.


Ισχυρή δικτύωση.



Φορέας Αρωγός (γνώση του τεχνολογικού
χώρου και του εθνικού/ διεθνούς περιβάλλοντος, ευρύ δίκτυο επαφών, γνώση
του ελληνικού παραγωγικού τομέα,
προηγούμενη συνεργασία με επιχειρήσεις
και πείρα διαχείρισης έργων.



Βιωσιμότητα των συστάδων

Πληροφορίες:
http://www.gsrt.gr/News/Files/New701/130513%2
0last%20sending%20to%20approve.doc
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ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε χωρικού
επιπέδου (τοπικού και περιφερειακού), στο
πλαίσιο των κατευθύνσεων της εθνικής
αναπτυξιακής στρατηγικής και του προσδιορισμού διακριτών ορίων μεταξύ των Τομεακών
και Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΠΕΠ).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στην ανάγκη
συντονισμού ανάμεσα στις πολιτικές και τη
συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων, ως

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Συμπεράσματα των Αναπτυξιακών
Συνεδρίων των Περιφερειών για τη Νέα
Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020

βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή
του νέου ΕΣΠΑ.
Οι τοποθετήσεις όλων συγκλίνουν στην ανάγκη
βασικών και επειγόντων μεταρρυθμίσεων για
την προσέλκυση επιχειρήσεων απ’ τον ιδιωτικό
τομέα, όπως :


απαλλοτριώσεις και η ψήφιση νέου

Η προετοιμασία για το ΕΣΠΑ της νέας

επενδυτικού νόμου υπέρ της ενίσχυσης

προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ενεργοποίησε τους φορείς χάραξης τομεακής και
περιφερειακής πολιτικής, ώστε να διαμορφώ-

της ανταγωνιστικότητας˙


κοινωνίας των πολιτών, τις εξειδικευμένες και

Σχεδίων˙


νωνικής & συνεταιριστικής επιχειρημα-

Οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 20,5 δισ.
16 δισ. (εκτός ΕΣΠΑ) το συνολικό ποσό για την 5η
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ανέρχεται

τικότητας˙


ένα πιο σαφές φορολογικό πλαίσιο˙



η αξιοποίηση της εμπειρίας των δομών
που συνέβαλαν στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ

σε 36,5 δισ. ευρώ.

2007-2013 και συμπλήρωση αυτών όπου

Στη λογική αυτή πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα
13 Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια όπου
συναντήθηκε ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα
σε μια ανταλλαγή απόψεων τα συμπεράσματα
των οποίων παρουσιάζονται εδώ.
Στόχος της κεντρικής διοίκησης είναι η ελληνική
πρόταση να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλες τις

η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η διευκόλυνση κάθε μορφής κοι-

αναλυτικές προτάσεις τους.
ευρώ και μαζί με τις ενισχύσεις υπέρ αγροτών

η σύνταξη Κτηματολογίου και η ολοκλήρωση των Γενικών Πολεοδομικών

σουν, με ανοιχτές διαδικασίες και τη συμμετοχή
των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και της

η αλλαγή του νομοσχεδίου για τις

απαιτείται˙


η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την
κατασκευή σιδηροδρομικών έργων για την
εξυπηρέτηση Διευρωπαϊκών Δικτύων με
πρόβλεψη για ενσωμάτωση στο ΕΣΠΑ
2014-20 όλων των σχετικών ημιτελών
έργων˙

Περιφέρειες και για όλους τους πολίτες με
όρους κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης
ανάπτυξης. Από την πλευρά της, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση επισημαίνει την ανάγκη διάκρισης
των αρμοδιοτήτων και των ρόλων των
εμπλεκομένων φορέων χάραξης και εφαρμογής
πολιτικής και τους καλεί να πάρουν υπόψη τις

7
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(Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, Κοινωνικά
παντοπωλεία κ.λ.π.), επιδιώκοντας
την κοινωνική συνοχή˙


στη διαχείριση στερεών και υγρών
αποβλήτων μέσω της χρηματοδότησης



ολοκληρωμένων προγραμμάτων

η εξασφάλιση του δικαιώματος της

διαχείρισης, της στήριξης του δημόσιου

μετακίνησης με την ολοκλήρωση βασικών

διαλόγου για τα απορρίμματα και των

δικτύων υποδομών με τη δημιουργία

δημοψηφισμάτων όπου χρειάζεται και

αξιόπιστων υπηρεσιών παράκτιας

της αποσαφήνισης των ρόλων των

ναυσιπλοΐας, αποτελεσματικής

εμπλεκόμενων φορέων˙

αξιοποίησης των λιμανιών και
αεροδρομίων και την αναβάθμιση των



πηγών ενέργειας για την προστασία του

θαλάσσιων συνδέσεων των μικρών

περιβάλλοντος και την προώθηση μιας

νησιών˙


ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας με

η ενίσχυση της διαβούλευσης σε όλα τα

χαμηλές εκπομπές άνθρακα˙

επίπεδα ώστε να μην λαμβάνονται
αποφάσεις που δεν αντιστοιχούν στις



συμπλήρωσής τους προς όφελος της

κοινωνιών.

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης˙

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα των εργασιών


προσαρμογής των κλάδων παραγωγικό-

στην επιχειρηματικότητα μέσω της

τητας, συνδυάζοντας την καινοτομία με

ενίσχυσης της εξωστρέφειας των

την επιχειρηματική έρευνα (σύνδεση των

επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του κλάδου

ερευνητικών ιδρυμάτων Ι.Τ.Ε με την

της μεταποίησης και τη διασύνδεση του

παραγωγή) και της επέκτασης της

πρωτογενή/ δευτερογενή/ τριτογενή

χρήσης της ευρυζωνικότητας από τις

τομέα˙


τοπικές αγορές και την κοινωνία˙

στην ανάγκη αναδιάρθρωσης της υπαίθρου μέσω της βελτίωσης της ποιότητας



διασύνδεσης των τοπικών προϊόντων με

αγρότες και της ενίσχυσης της αλιείας

την τουριστική δραστηριότητα, προβολή

μέσω των επιλεγμένων ιχθυολογικών

και προώθηση στο εξωτερικό, της

περιοχών, της διαφύλαξης του φυσικού

διασύνδεση του ιστορικού και

θαλάσσιου πλούτου και της προστασίας

πολιτιστικού πλούτου με τον τουρισμό

των ιχθυοαποθεμάτων˙

και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και

στην αναχαίτιση της ανεργίας μέσω της

Επικοινωνίας (ΤΠΕ)˙

στοχευμένης και υψηλού επιπέδου Δια
Βίου Εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας τις
δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, παρακολουθώντας τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας, της
καταπολέμησης της φτώχειας με
προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικού

στην αναβάθμιση του τουριστικού
δυναμικού μέσω της αξιοποίησης και

ζωής με τη μεταφορά γνώσεων στους



στην ανάδειξη των πόλεων σε κέντρα
καινοτόμων τεχνολογιών μέσω της

δίνεται ιδιαιτέρως έμφαση στα εξής:


στα βιώσιμα δίκτυα υποδομών μέσω της
ανάπτυξης, του εκσυγχρονισμού και της

πραγματικές ανάγκες των τοπικών

των Αναπτυξιακών Περιφερειακών Συνεδρίων,

στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων



στη βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και
της αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης, αλλά και στη διασφάλιση της
διαχειριστικής επάρκειας των φορέων
υλοποίησης (ΟΤΑ, υπηρεσίες διοίκησης,
Νομικά Πρόσωπα και ΜΚΟ).

χαρακτήρα και της εναρμόνισης της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

8
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Αθηναίων:
Δράσεις σε Γειτονιές
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων
Τρίτων Χωρών)
Το επιδοτούμενο έργο «Δράσεις σε Γειτονιές»
εκπονείται από τον Οργανισμό Πολιτισμού
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων ως συντονιστής εταίρος - σε συνεργασία με
άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το
Κ.Ε.Κ.Δ.Α. (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
του Δήμου Αθηναίων), την Ε.Α.Τ.Α (Εταιρεία
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών), τη
Δ.Ε.Ρ.Α (Δήμος Αθηναίων Επιχείρηση Ραδιοφωνίας
«ΑΘΗΝΑ») και τη Δ.Ε.Π.Θ.Ε (Δημοτική Εταιρεία
Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας,
Θεσσαλονίκη).
Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής σε τοπικό επίπεδο και στην ομαλή
ενσωμάτωση των μεταναστών στην τοπική
κοινωνία. Μέσα από κοινές δράσεις, όπως
εργαστήρια μαγειρικής, μεταποίησης ρούχων,
κομποστοποίησης, χρήσης και επισκευής
ποδηλάτου και του ρεπόρτερ της γειτονιάς,
κάτοικοι επτά περιοχών της Αθήνας και μιας
περιοχής της Θεσσαλονίκης γνωρίζονται μεταξύ
τους, συνεργάζονται και διασκεδάζουν με στόχο
την δημιουργία κοινού χώρου αλληλεπίδρασης σε
τοπικό επίπεδο και την αρμονική συνύπαρξη στη
γειτονιά. Το πρόγραμμα «Δράσεις σε Γειτονιές»
υλοποιείται σε επτά γειτονιές της Αθήνας, στις
αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Οργανισμού

Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
(Πολιτιστικά Κέντρα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Νέα
Δημοτική Πινακοθήκη) στα κάτωθι σημεία:


Πατήσια (Π.Κ. Γκράβας)



Κυψέλη ( Π.Κ. Κυψέλης)



Μεταξουργείο (Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη)



Σταθμός Λαρίσης – Άγιος Παύλος (Κεντρική
Δημοτική Βιβλιοθήκη)



Νέος Κόσμος (Π.Κ. Νέου Κόσμου)



Σεπόλια (Π.Κ. Σεπολίων)



Κάτω Πετράλωνα (Π.Κ. Κάτω Πετραλώνων)

και στην πλατεία Γαλοπούλου της Ξηροκρήνης,
στη Β' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου
Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσιάζει μεγάλη
συγκέντρωση μεταναστευτικών κοινοτήτων.
Τα εργαστήρια είναι 12ωρα και τον Ιούνιο
ακολουθούν έξι εκδηλώσεις, ανοιχτές στο
κοινό. Στην ημερίδα που θα γίνει στην
Τεχνόπολη, στο Γκάζι στις 12 Ιουνίου τ.ε. θα
γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
έργου και θα ακολουθήσει η κεντρική γιορτή
του προγράμματος «Δράσεις σε Γειτονιές» με
παραστάσεις χορού και ζωντανής μουσικής
από καλλιτέχνες των κοινοτήτων μεταναστών
στην Αθήνα, υπαίθριο μαγείρεμα και
σερβίρισμα παραδοσιακών πιάτων από τις
κοινότητες των μεταναστών, καθώς επίσης και
έκθεση χειροποίητων αντικειμένων και άλλα
πολλά. Η εκδήλωση αποτελεί παρουσίαση του
προγράμματος στο σύνολό του σε μια
γιορταστική ατμόσφαιρα ανοιχτή για το κοινό.
Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας
Υπόψιν Προέδρου κας Ν. Παπαχελά
Τηλ.: 2103642067, 2103607867
Ιστοσελίδα: http://www.geitonia.net/
E-mail: grafeioproed.poda@cityofathens.gr

9

9

Τεύχος 37

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

7/2013

2. Δήμος Περιστερίου:
Ανακατασκευή Σχολείων και
Εξοικονόμηση Ενέργειας
(Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία
(CIP)- Ευφυής Ενέργεια)

Το πρόγραμμα «Intelligent Energy» (Ευφυής
ενέργεια) προσφέρει βοηθείας σε οργανισμούς
που επιθυμούν να βελτιώσουν την ενεργειακή



Η ανάπτυξη μιας σειράς μηχανισμών -

αειφορία τους, σε ποικίλα επίπεδα

εργαλείων για τεχνική και οικονομική

δραστηριότητας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές

υποστήριξη της ανακαίνισης σχολικών

ενέργειας, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, τη

κτιρίων στη Μεσόγειο.

βιομηχανία, τις μεταφορές και άλλα. Ο Δήμος



Περιστερίου συμμετέχει ως εταίρος σε σύμπραξη
φορέων για την υλοποίηση του έργου «Προώθηση

Επεξεργασία και ανάπτυξη 10
περιπτώσεων μελέτης.



Αναγνώριση, υποστήριξη και παροχή

της Ανακατασκευής Σχολείων στην περιοχή της

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 40

Μεσογείου με στόχο την μετατροπή τους σε

δυνητικές πρωτοβουλίες για ανακαίνιση-

Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

ανακατασκευή κτιρίων.

Κτiρια» (Promoting Renovation of Schools in a



Εκπαίδευση 4500 ατόμων που εμπλέκονται

Mediterranean Climate up to Nearly Zero-Energy

στο σχεδιασμό κτiριακής πολιτικής, στο

Buildings). Το προτεινόμενο έργο ανταποκρίνεται

μεσογειακό χώρο, μέσα από τη διεξαγωγή

στις πολιτικές και τη στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής

αντίστοιχων σεμιναρίων, ημερίδων και

Ένωσης για την εφαρμογή ενεργειών στο χώρο

επισκέψεων ενημέρωσης.

της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια.



Εν προκειμένω, το ανωτέρω έργο στοχεύει
αρχικά, στην άρση ορισμένων από τα εμπόδια,

Συμμετοχή σε 8 διεθνή συνέδρια, με
ομάδα-στόχο 1.200 ατόμων και



Διάχυση του αποτελεσμάτων του συνόλου

ώστε η ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων να

της έρευνας, σε περισσότερους από

οδηγήσει σε κτίρια μηδενικής ενεργειακής

100.000 ενδιαφερόμενους.

απόδοσης –Non Zero Energy Buildings (NZEB).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από διάφο-

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των προτεινόμενων

ρες μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία)

ενεργειών του έργου περιλαμβάνονται:

με παρόμοιες ανάγκες σε ότι αφορά τις τεχνικές
λύσεις και τις προτεραιότητες που αναπτύσσουν
στο ενεργειακό χώρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.294.534€. Η
ευρωπαϊκή συνεισφορά ανέρχεται σε 75% του
έργου (970.897€). Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί
από τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Η
συμμετοχή του Δήμου υπολογίζεται σε 13.658€.
Πληροφορίες:
Δήμος Περιστερίου
Δ/νση Προγραμματισμού
Υπόψιν κ. Δ. Λάγαρη
Τηλ: 210 5704126
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη:
Ποιός ο ρόλος των Περιφερειών
και των Πόλεων
(Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2013)
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργανώνει
διάσκεψη για την εμβληματική πρωτοβουλία της

τουριστική βιομηχανία και για το σχεδιασμό των
πόλεων με την ανταλλαγή εμπειριών, ενημέρωση των νέων τάσεων, ενίσχυση της γνώσης

στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ «Ψηφιακό θεματολόγιο

για την αγορά και τα τουριστικά προϊόντα και

για την Ευρώπη». Κατά τη διάσκεψη της ΕτΠ της 2ας

δικτύωση. Το συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει περί τους 500 εμπειρογνώμονες σε
θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης πόλεων,
προμηθευτές υπηρεσιών και τουριστικών
προϊόντων κλπ. Θα συζητηθούν ζητήματα
αειφόρας και οι νέες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η αστική τουριστική βιομηχανία.
Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων πάνω σε
επιτυχημένες περιπτώσεις σχεδιασμού αστικού
τουρισμού, διάχυση πληροφορίας και κατ’

Ιουλίου τ.ε. θα εξεταστεί ο αντίκτυπος που το
ψηφιακό θεματολόγιο προβλέπεται να έχει σε
τοπική και περιφερειακή κλίμακα και θα
συζητηθούν τρεις πτυχές του:


η ανάπτυξη ψηφιακών στρατηγικών στο
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο˙



η ψηφιακή επιχειρηματικότητα˙



οι ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και η
ηλεκτρονική συμμετοχή.

Πληροφορίες:
http://www.cor.europa.eu/el/news/events/Pages/euro
pe-2020-conference-digitalagenda.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=e

επέκταση θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για
επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Πληροφορίες:
http://www.globaltourismcitiesconference.com/

Πολίτης και Αειφορία
(Cascais-Πορτογαλία, 2-5 Ιουλίου)
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη
Συμμετοχική Δημοκρατία, διεξάγεται στην πόλη
Cascais της Πορτογαλίας το ετήσιο συνέδριο του
Διεθνούς Παρατηρητηρίου Συμμετοχικής
Δημοκρατίας (IOPD) με τίτλο «Πολίτης κα
Αειφορία». Η εκδήλωση ενσωματώνει την 5η

mail&utm_campaign=Greece-May-2013

Συνέδριο Παγκόσμιου
Τουρισμού Πόλεων 2013
(Sarawak- Μαλαισία, 2-3 Ιουλίου)
Το Συνέδριο του παγκόσμιου τουρισμού Πόλεων
2013, με θέμα «χτίζοντας τη βιώσιμη τουριστική
πόλη», θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την

11
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διάσκεψη του δικτύου GLOCAL (“σκέψου παγκόσμια
δράσε τοπικά»). Το συνέδριο επιχειρεί να φέρει
προς συζήτηση δύο πολύ σημαντικά και επίκαιρα
θέματα, αυτά της ιδιότητας του πολίτη και της
αειφορίας. H ιδιότητα του πολίτη ως εργαλείο
συμμετοχής των πολιτών στην διαμόρφωση ενός
βιώσιμου κόσμου και η αειφορία ως μια πολιτική
πρόκληση για να δοθεί το δικαίωμα στους πολίτες
να συμμετέχουν σε μια κοινωνία η οποία

7/2013

Δημιουργώντας Ασφαλέστερες
Κοινότητες
(Κάλγκαρι, 3-4 Ιουλίου 2013)
Η δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής
είναι το ζητούμενο του διεθνούς συνεδρίου που
διοργανώνει η “Διεθνής Ένωση για την Πρόληψη

νοιάζεται και διαχειρίζεται υπεύθυνα τους
διαθέσιμου πόρους της, σύμφωνα με τις αρχές της
Local Agenda 21.
Πληροφορίες:
http://www.cm-cascais.pt/citizenship-sustainability

Οι Πόλεις ως φυτώρια καινοτομίας
(Enschede - Ολλανδία, 4 - 6 Ιουλίου)
Οι θεματικές του συνεδρίου του δικτύου European
Urban Research Association (EURA) αφορούν το

του Εγκλήματος μέσω του Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού” (ICA ). Οι στρατηγικές της ICA
βασίζονται στην αρχή ότι το δομημένο, το
κοινωνικό και το διοικητικό περιβάλλον μπορεί
να επηρεάσουν και να συμβάλουν στην πρόληψη
της εγκληματικότητας.
Πληροφορίες:
https://ica1.wildapricot.org/Default.aspx?pageId=
111334&eventId=489979&EventViewMode=EventD
etails

57ο Συνέδριο Αδελφοποιημένων Πόλεων
(Σαν Αντόνιο, 12-13 Ιουλίου)
Το συνέδριο του αμερικανικού δικτύου των
αδελφοποιημένων πόλεων καλεί αιρετούς,
ενεργούς πολίτες , επιχειρηματίες και φορείς

σχεδιασμό της πόλης του μέλλοντος, Local agenda
21, καινοτομία και διακυβέρνηση, ενσωμάτωση
και κοινωνική ένταξη και Πόλεις και καινοτομία
στην εποχή της γνώσης.
Πληροφορίες:
http://www.eura2013.org/
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της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετέχουν στη

ζωής, δείχνοντας ανθρωπιά και παρέχοντας

συζήτηση για τη δύναμη της πολυτομεακής

άνεση και αξιοπρέπεια σε όλους του πολίτες,

συνεργασίας στο χτίσιμο βιώσιμων πόλεων και

προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται

βιώσιμων σχέσεων. Θα κατατεθούν προτάσεις για
νέες ευκαιρίες, για ανταλλαγή στους τομείς της
ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και της οικονομικής
ανάπτυξης, για το χτίσιμο μιας νέας γενιάς
πολιτών-διπλωματών με νέες τεχνικές
προέλκυσης μελών.
Πληροφορίες:
http://sistercitiesconference.org/

Διαχείριση κρίσεων σε μεγάλες πόλεις
(Λονδίνο, 12 Ιουλίου)

στις ανάγκες των πολιτών. Το θέμα της
εκδήλωσης βασίζεται στην έννοια του Ubuntu,
μια αφρικανική ηθική ή ανθρωπιστική
φιλοσοφία που εστιάζει στο σεβασμό προς το
άτομο και στην ανάπτυξη, διατήρηση και

Η μετακίνηση του πληθυσμού από την περιφέρεια

ενδυνάμωση των σχέσεων.

ρος τα αστικά κέντρα και η ραγδαία αύξηση του

Πληροφορίες:

αριθμού των Μεγα-Πόλεων (mega-cities) σε
συνδυασμό με την έλλειψη σχεδιασμού και την
εξάπλωση των παραγκουπόλεων αναμένεται να
αποτελέσουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα

http://joburg2.metropolis.org/

Η ζωή σε ένα εναλλασσόμενο
αστικό τοπίο
(Γιοχάνεσμπουργκ, 21-26 Ιουλίου)
Το Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης
Γεωγράφων (IGU) έχει ως θέμα τη συνεχή αλλαγή
του αστικού τοπίου. Τα θέματα που πραγματεύ-

που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο άμεσο
μέλλον. Η ημερίδα που διοργανώνεται στο Λονδίνο
στις 12 Ιουλίου τ.ε. θα συγκεντρώσει κορυφαίους
εμπειρογνώμονες στο τομέα της αστικής
διαχείρισης κρίσεων και θα δώσει σε όσους
ασχολούνται με το θέμα, είτε από άποψη
σχεδιασμού είτε από άποψη διαχείρισης, μια
ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, επιστημονικών
γνώσεων, εμπειρίας και συμπερασμάτων.
Πληροφορίες:
http://www.smionline.co.uk/security/uk/masterclass/crisisplanning-for-major-cities

Αλληλέγγυες Πόλεις
(Γιοχάνεσμπουργκ, 16-19 Ιουλίου)

εται το συνέδριο αφορούν τις τεχνολογικές
καινοτομίες και τις δημιουργικές
δραστηριότητες στις πόλεις, τους
προσβαλλόμενους κοινωνικούς χώρους , τα
διλήμματα σε πόλεις που γερνούν, την
αυξανόμενη ανασφάλεια, την αστική κληρονομία
και συντήρηση και την αστική διακυβέρνηση.

ΟΙ αλληλέγγυες πόλεις είναι πόλεις που δίνουν

Πληροφορίες:

αγώνα για να προσφέρουν υψηλή ποιότητα

http://www.unil.ch/igu-urban/page92970_en.html
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Οι Εδαφικές Επενδύσεις ως εργαλείο για
την αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης
Στις 13 Μαΐου τ.ε. η Επιτροπή των Περιφερειών
(ΕτΠ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ), με την υποστήριξη της Ιρλανδικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, διοργάνωσαν
στις Βρυξέλλες διάσκεψη με θέμα την
επισκόπηση της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης και τις προοπτικές των
μακροπρόθεσμων επενδύσεων στις πόλεις και
τις περιφέρειες της Ευρώπης. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Ramón Luis
Valcárcel Siso, και ο ομόλογός του από την ΕΤΕπ,
κ. Werner Hoyer, υπογράμμισαν ότι πρέπει να
διατηρηθούν οι επενδύσεις στις πόλεις και τις
περιφέρειες της Ευρώπης για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης.
Στην ομιλία του ο κ. Valcárcel ανέφερε ότι στην
Ευρώπη, το 65% των επενδύσεων δημοσίου
κεφαλαίου προέρχεται από τις τοπικές και τις
περιφερειακές αρχές. Η κρίση της τελευταίας
πενταετίας έχει επηρεάσει σημαντικά την
επενδυτική ικανότητα των πόλεων και των
περιφερειών της Ευρώπης. Η απομόχλευση και η
εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, συνέχισε
ο κ. Valcárcel, επηρεάζουν όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται
η ανάγκη στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης
και ταχύτερης υλοποίησης της στρατηγικής

Τόσο οι δημόσιες αρχές όσο και οι εκπρόσωποι
του ιδιωτικού τομέα αντιμετωπίζουν σημαντική
πρόκληση όσον αφορά την εξασφάλιση
στοχευμένων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων
στην ποιοτική ανάπτυξη και στην απασχόληση
στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης.
Συνεπώς, η ανάπτυξη μεγαλύτερων συνεργειών
και μιας καινοτόμου προσέγγισης των δημοσίων
οικονομικών, συμπλήρωσε ο κ. Valcárcel, είναι
ζητήματα θεμελιώδους σημασίας.
Βασιζόμενη στο νέο κεφαλαιακό απόθεμα των
10 δισ. ευρώ και ακολουθώντας μια σαφώς
αντικυκλική προσέγγιση, η ΕΤΕπ προτίθεται
πλέον να προβεί στην παροχή επιπλέον δανείων
ύψους έως και 60 δισ. ευρώ. Αυτή η αύξηση της
τάξης του 40% θα έχει ως αποτέλεσμα η
δανειοδοτική βοήθεια για την περίοδο 20132015 να φθάσει περίπου τα 65-70 δισ. ευρώ
ετησίως.
Πληροφορίες:
http://www.cor.europa.eu/el/news/highlights/Pag
es/cor-and-eib-urge-support-for-regionalinvestment.aspx?utm_source=Newsletter&utm_me
dium=email&utm_campaign=Greece-May-2013

«Ευρώπη 2020» για μια επί τόπου βιώσιμη,

Η Γεφύρωση του Χάσματος της

έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Καινοτομίας μεταξύ Περιφερειών
Κατόπιν αιτήματος της Ιρλανδικής Προεδρίας, η
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) κατάρτισε
τεκμηριωμένες προτάσεις βάσει μελέτης για την
ενίσχυση της καινοτομίας και τη γεφύρωση του
χάσματος καινοτομίας μεταξύ των ευρωπαϊκών
περιφερειών. Εν προκειμένω, για την αύξηση της
καινοτομίας και τη γεφύρωση του χάσματος
καινοτομίας, ιδίως με τη βοήθεια ενωσιακών
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μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργό χρήση
των καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων, σε
συνδυασμό με την απλούστευση των
διαδικασιών,



υπογράμμιση της σημασίας της
πανευρωπαϊκής συνεργασίας και των
διακρατικών προγραμμάτων συνεργασίας
μεταξύ περιφερειών που βασίζονται στην
υποστήριξη της καινοτομίας και τις
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης
(HORIZON 2020, INTERREG),



διασυνοριακής συνεργασίας,

προγραμμάτων, η ΕτΠ προτείνει τις ακόλουθες

συμπεριλαμβανομένων των εισερχόμενων

πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και

στην ΕΕ και των εξερχόμενων από αυτήν

προτάσεις:


στήριξη των επιδιωκόμενων στόχων
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας έως

επενδύσεων,


καινοτομίας, βασιζόμενης στο διάλογο,

επενδύσεων στην εκπαίδευση και την

τη συνεργασία και τη συνδημιουργικό-

κατάρτιση,

σχεδιαστικής και κοινωνικής καινοτομίας
τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό
τομέα, πράγματα που επηρεάζονται από
τη ριζική ψηφιοποίηση,


επιδίωξη της κοινωνικής καινοτομίας, με
ζωντανά εργαστήρια, «κλίνες δοκιμών»
και ανοικτές μεθόδους καινοτομίας στην
περιφερειακή πολιτική καινοτομίας, με τη
συμμετοχή των πολιτών,



τητα, αντλώντας διδάγματα από τις

ανάδειξη της σημασίας της
εξισορρόπησης της τεχνολογικής,

ανάδειξη του ρόλου ενός τοπικού και
περιφερειακού περιβάλλοντος που
υποστηρίζει την ολοκλήρωση της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας

βελτίωση των δεξιοτήτων καινοτομίας
και η ενθάρρυνση νέας νοοτροπίας

το 2020, ιδίως μέσω των συνεχών



ανάδειξη του δυναμικού της

βέλτιστες πρακτικές,


ενθάρρυνση των δραστηριοτήτων από τη
βάση στην κορυφή: συνδημιουργία, κοινός
σχεδιασμός και συμπαραγωγή, εργασία
στο πλαίσιο πραγματικών συνεργασιών
τεχνογνωσίας, αντί για την απλή έκκληση
προς τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν
νέες «λύσεις» για τους πολίτες. Αυτή η
ευρεία συνεργασία, που περιλαμβάνει και
άτομα από τις τοπικές κοινότητες, είναι
επίσης απαραίτητη για την εφαρμογή
καινοτόμων ιδεών στην πραγματική ζωή,
σε διαφορετικούς πολιτισμούς ανά την
Ευρώπη,

και των επιχειρήσεων,


εφαρμογή του τριγώνου της γνώσης ως
βασικής αρχής της ευρωπαϊκής
πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης
(μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ της
έρευνας, της εκπαίδευσης και της
καινοτομίας),



υπογράμμιση του καθοριστικού ρόλου
των ερευνητικών υποδομών σε
συστήματα καινοτομίας, βασιζόμενα στη
γνώση,
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συμμετοχή επιχειρηματικών συμφερόντων
όχι μόνο στον τομέα της καινοτομίας,
αλλά και «στην καινοτομία για τη
δημιουργία πλούτου», όπου ο πλούτος
έχει ευρύτερο νόημα πέρα από το απλό
κέρδος και αφορά τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη ενός
ευτυχισμένου και υγιούς κόσμου.

Πληροφορίες:
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.
aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFeW6t%2bIviEiYu4LoYBL
utpU%2b61LQsaB7I%3d&ViewDoc=true

Η περιφέρεια ήταν ενεργή από το 2005 στην
επέκταση της κοινωνικής οικονομίας καθώς

Η Κοινωνική Καινοτομία στην

συνεργαζόταν με τοπικούς παράγοντες και

Περιφέρεια Languedoc-Roussillon της

δίκτυα για την ανάπτυξη των απαραίτητων

Νοτιοδυτικής Γαλλίας
Στην περιφέρεια Languedoc-Roussillon της
νοτιοδυτικής Γαλλίας, η κοινωνική καινοτομία
αναγνωρίζεται ως το κλειδί για την οικονομική
ανάπτυξη σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Τον Οκτώβριο
2013 θα εγκαινιαστεί το χρηματοδοτούμενο από
την ΕΕ φυτώριο επιχειρήσεων REALIS με στόχο
την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης
κοινωνικών επιχειρήσεων και την προώθηση της
τοπικής απασχόλησης και ευημερίας. Η κοινωνική οικονομία στη Languedoc-Roussillon
απασχολεί ήδη περισσότερο από το 14 % του
τοπικού πληθυσμού. Θεωρείται ως μια μορφή
«έξυπνης εξειδίκευσης» για την περιφέρεια και
συνεπώς αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για
την μακροπρόθεσμη οικονομική της ανάπτυξη.

εργαλείων και της υποστηρικτικής υποδομής.
Αυτά τα αλληλοσχετιζόμενα έργα τέθηκαν υπό
την ομπρέλα του REALIS (Reseau Actif pour
l'Innovation Sociale/Ενεργό δίκτυο για την
κοινωνική καινοτομία), που πλέον αποτελεί μια
στενή εταιρική σχέση και ένα δομημένο δίκτυο
αμοιβαία υποστηριζόμενων οργανισμών που
εμπλέκονται σε έργα δημιουργίας θέσεων
εργασίας υποστηρίζοντας έτσι την κοινωνική
συνοχή και τα εισοδήματα. Το Alter’Incub
ιδρύθηκε για να υποστηρίξει αναδυόμενα και
καινοτόμα έργα, ενώ το Ecole de l’Entrepreneuriat
(Σχολείο Επιχειρηματικότητας) βοηθά στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων για κοινωνικούς
επιχειρηματίες. Το δίκτυο Coventis υποστηρίζει την επιχειρηματική ανάπτυξη ενώ το
REPLIC προωθεί την αναπαραγωγή έργων.
Δημιουργήθηκε επίσης ένας «παιδικός σταθμός»
(la Pepiniere ESS) για την υποστήριξη των
«βλασταριών» της κοινωνικής οικονομίας. Το
Alter’Incub έχει ήδη εξετάσει 130 επιχειρηματικά
σχέδια εκ των οποίων 45 βρίσκονται σε στάδιο
πρώιμης εκκόλαψης και 33 σε στάδιο εκκόλαψης. Έχει συνεπώς βοηθήσει στη δημιουργία 14
επιχειρήσεων και αναμένει κατά μέσο όρο 5-6
νέες επιχειρήσεις ετησίως που θα μπορούσαν να
δώσουν μέχρι και 75 θέσεις εργασίας έως τον
Ιούνιο 2013.
Πληροφορίες:
http://www.alterincub-lr.coop/p278_FR.htm
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Οι ΕΟΕΣ ενόψει της νεάς
προγραμματικής περιόδου 2014-2020
Η Επιτροπή των Περιφερειών δημοσιεύει τακτικά
μία έκθεση παρακολούθησης με θέμα την
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής
Συνεργασίας – ΕΟΕΣ, ο οποίος αποτελεί την
ευρωπαϊκή νομική οντότητα για διασυνοριακή,
διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία
δημοσίων αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
πρόσφατης έκθεσης παρακολούθησης, έως το
τέλος του 2012 είχαν συσταθεί συνολικά 32 ΕΟΕΣ
με τη συμμετοχή περίπου 700 εθνικών, τοπικών

7/2013

που συμμετέχουν. Ο ΕΟΕΣ "Eurométropole LilleKortrijk-Tournai" διαθέτει έναν συγκριτικά μεγάλο
ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατ. ευρώ
και, επομένως, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το
ένα τρίτο περίπου των ΕΟΕΣ, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των οποίων κυμαίνονται μεταξύ 25.000
και 75.000 ευρώ. Σε γενικές γραμμές, οι όμιλοι
στηρίζονται σημαντικά στη χρηματοδότηση από
τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των
προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ). Ένα από τα σημαντικότερα σημεία
της πορείας από την αρχική δέσμευση προς τη
δημιουργία μίας λειτουργικής δομής ΕΟΕΣ είναι η
πρόσληψη προσωπικού. Επί του παρόντος, 17
ΕΟΕΣ, ήτοι λίγο περισσότεροι από τους μισούς,
έχουν προσλάβει προσωπικό. Υπάρχουν πλέον
περίπου 75 άτομα που απασχολούνται από ΕΟΕΣ
σε όλη την ΕΕ. Με άλλα λόγια, κάθε ΕΟΕΣ
απασχολεί τέσσερα άτομα κατά μέσο όρο, ο
αριθμός όμως ποικίλλει σημαντικά μεταξύ όλων
των ομίλων. Σε γενικές γραμμές, οι ΕΟΕΣ έχουν ως
στόχο την υλοποίηση μεγάλου φάσματος
δραστηριοτήτων. Για τα δύο τρίτα περίπου των
ομίλων – ιδίως για τους ΕΟΕΣ της ομάδας
Ισπανίας-Γαλλίας-Πορτογαλίας και της ομάδας
Ουγγαρίας-Σλοβακίας-Ρουμανίας – υιοθετείται
ευρεία προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική

και περιφερειακών αρχών από 17 διαφορετικά

συνοχής και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι ιδέες

κράτη μέλη. Άλλοι 16 ΕΟΕΣ τελούν υπό σύσταση.

για έργα και τα έργα που υλοποιούνται επικεντ-

Βάσει της γεωγραφικής κατανομής των 32

ρώνονται στην ανάπτυξη των υποδομών, της

ομίλων που έχουν δημιουργηθεί, μπορεί να γίνει

επιχειρηματικότητας και του τουρισμού, σε

διάκριση μεταξύ των ακόλουθων τριών

συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος

ομάδων κρατών μελών:

και της φυσικής κληρονομιάς. Για τους ΕΟΕΣ, των





Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία: συνολικά 7

οποίων οι συνεργασίες περιλαμβάνουν κυρίως

ΕΟΕΣ.

αγροτικούς δήμους, οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι

Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία: συνολικά

φορείς υπογραμμίζουν γενικώς το εντεινόμενο

12 ΕΟΕΣ.

πρόβλημα της μετανάστευσης και της ανεργίας.

Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία: 5 ΕΟΕΣ.

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις δραστηριότητες

Βασική προϋπόθεση για τη σύσταση μίας

των ΕΟΕΣ στους τομείς της εκπαίδευσης και της

λειτουργικής δομής είναι η διαθεσιμότητα

κατάρτισης των νέων. Θα πρέπει να διαπιστωθεί

πόρων. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην

ότι οι περισσότεροι ΕΟΕΣ θεωρούνται ως μέσα

Ευρώπη όσον αφορά τη χρηματοδότηση του

συνεργασίας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση

ΕΟΕΣ. Οι εν λόγω διαφορές σχετίζονται με τον

έργων. Επομένως, η εστίαση των δραστηριοτήτων

αριθμό των κατοίκων της καλυπτόμενης

μπορεί να μεταβληθεί.

περιοχής, καθώς και με την οικονομική

Πληροφορίες:

κατάσταση των περιφερειών ή των δήμων

https://portal.cor.europa.eu/egtc/enUS/discovertheegtc/Pages/Publications.aspx
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Νέων 2013
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Νέων (26 Μαΐου-2 Ιουνίου τ.ε.),
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, με αντικείμενο την προαγωγή της ευρωπαϊκής υπηκοότητας και της αλληλεγγύης στους νέους, καθώς
και τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική

βιομηχανίας. Οι περιπτώσεις του Μάντσεστερ, του
Έσσεν, της Λίλης και του Μπιλμπάο αναφέρονται
ως παραδείγματα επιτυχημένων περιφερειακών
στρατηγικών για τη διενέργεια των αναγκαίων
διαρθρωτικών αλλαγών.
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type
=TA&reference=P7-TA-20130199&language=EL&ring=A7-2013-0145

Επιστημονική Αριστεία &
ζωή και ειδικότερα στις επόμενες εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα γίνουν το
2014. Στις 31 Μαΐου τ.ε., πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες η τελετή παρουσίασης των 36
βραβευμένων έργων εξαίρετου ενδιαφέροντος

Περιφερειακή Ανάπτυξη
Περισσότερα από 56 εκατ. ευρώ απορρόφησαν
ελληνικοί οργανισμοί για την ανάπτυξη του
ερευνητικού δυναμικού τους σε περιφέρειες

που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα
"Νεολαία σε Δράση".
Πληροφορίες:
http://www.youthweek.eu/

Το Ε.Κ. προτείνει μέτρα για την ενίσχυση
των παλιών βιομηχανικών περιοχών
Στις 21 Μαΐου τ.ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
υιοθέτησε έκθεση αναφορικά με τις περιφερειακές στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν για τη μετατροπή και αναδιάρθρωση των
παλιών βιομηχανικών περιοχών. Στην έκθεση
επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η συνδρομή
των Διαρθρωτικών Ταμείων κατά την επόμενη
προγραμματική περίοδο (2014-2020), προκειμένου να ενισχυθούν οι δομές των παλιών
εκβιομηχανισμένων περιοχών, να ενθαρρυνθεί ο
εκσυγχρονισμός τους και να εξασφαλιστεί η
ανταγωνιστικό τητα της ευρωπαϊκής

18

σύγκλισης της ΕΕ, σύμφωνα με τη μελέτη
"Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες
Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 - 2012: η περίπτωση της
Ελλάδας" που εξέδωσε πρόσφατα το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Πληροφορίες:
http://reports.ekt.gr/intelligence/REGPOT/2013/ebook/
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Διεθνή Θέματα
Δημιουργία της ΕυρωΛατινοαμερικανικής Συμμαχίας Πόλεων
Με έδρα την πόλη του Μεξικό συστήθηκε
πρόσφατα (14 Μαΐου τ.ε.) ένα νέο δίκτυο
πόλεων με την επωνυμία ‘ΕυρωΛατινοαμερικανική Συμμαχία για τη
Συνεργασία μεταξύ Πόλεων’ (AL-LAs) με

7/2013

Το Πράσινο Μανιφέστο των
Προσκυνηματικών Πόλεων
Το διεθνές δίκτυο των προσκυνηματικών πόλεων
υπέγραψε τον περασμένο Απρίλιο στην Ιερουσαλήμ
ένα νέο πλαίσιο για τον προσδιορισμό του
πράσινου και προσβάσιμου προσκυνήματος,
συνοδευόμενο από έναν κώδικα ηθικής βάσει των
αρχών της ανεκτικότητας, της κατανόησης και του
σεβασμού. Το Πλαίσιο της Ιερουσαλήμ ακολούθησε

σκοπό την ενδυνάμωση των διεθνών
συνεργασιών των μελών του.

μια σειρά παρουσιάσεων με βέλτιστες πρακτικές
για την αειφόρο αστική και οικονομική ανάπτυξη,
τον οικοτουρισμό και τον θρησκευτικό τουρισμό.
Το πράσινο δίκτυο των προσκυνηματικών πόλεων
έχει συσταθεί εδώ και τρία χρόνια με τη συμμετοχή

Στο δίκτυο συμμετέχουν οι πόλεις Κίτο
(Εκουαδόρ), Λίμα (Περού), Μορόν (Αργεντινή),
Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη), Μπέλο Οριζόντε
(Βραζιλία) και Μεντεγίν (Κολομβία), καθώς
και η γαλλική ένωση των Ηνωμένων Πόλεων
της Γαλλίας και το Ταμείο των δήμων της
Ανδαλουσίας για τη διεθνή αλληλεγγύη
(Ισπανία). Το 85% του προϋπολογισμού του
δικτύου (περίπου 1.4 εκατ.ευρώ) καλύπτεται
από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και το
υπόλοιπο από τα ίδια τα μέλη του.
Πληροφορίες:
http://cities-today.com/2013/05/new-citiesnetwork-launched-for-latin-america/#more2417

πόλεων, όπως η Μεδίνα, η Ασίζι, η Χάιφα, η
Ιερουσαλήμ, το Τροντχάιμ με σκοπό την προώθηση
κοσμικών συνεργασιών με τοπικές αρχές,
ακαδημαϊκά ινστιτούτα, περιβαλλοντικές
οργανώσεις για τον πράσινο προσκυνηματισμό.
Πληροφορίες:

www.arcworld.org
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19

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 37

Διαβουλεύσεις

7/2013

εξέλιξη του πλαισίου για τις πολιτικές για το
κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2030.
Προθεσμία: 2 Ιουλίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/consultations/201307
02_green_paper_2030_en.htm

Πράσινη Βίβλος για την ασφάλιση κατά
φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη σχεδόν σε
όλους τους τύπους καταστροφών. Οι φυσικές
καταστροφές προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές,
επηρεάζοντας την οικονομική σταθερότητα και
ανάπτυξη. Ενδέχεται να έχουν διασυνοριακές
επιπτώσεις και μπορούν να απειλήσουν

Πολιτικές για το Κλίμα και την Ενέργεια
το 2030
H Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα ξεκάθαρο
θεσμικό πλαίσιο για την ενέργεια και για τις
πολιτικές για το κλίμα μέχρι το 2020 ωστόσο αν
και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο θα πρέπει
να συνεχίσει τις προσπάθειες της προς αυτή την
κατεύθυνση, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και
κάνοντας περαιτέρω χρήση τεχνολογιών
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι
προδιαγραφές των πολιτικών που αφορούν το
κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το
έτος 2030 θα πρέπει να δομηθούν πάνω στην
εμπειρία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου,
λαμβάνοντας υπόψη τον οδικό χάρτη για την
ενέργεια καθώς επίσης και τη Λευκή Βίβλο για
τις μεταφορές. Η Λευκή Βίβλος θέτει έναν αριθμό
ερωτημάτων για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι
το 2030 και την εξασφάλιση της συνοχής
ανάμεσα σε διαφορετικά εργαλεία πολιτικής,
όπως την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια
της ενεργειακής παροχής. Η δημόσια
διαβούλευση αφορά τα ερωτήματα για την

20

ολόκληρες περιοχές σε όμορες χώρες. Ακόμα και
αν το κόστος των μεγάλων καταστροφών είναι
τοπικά εστιασμένο, εάν αυτό δεν καλύπτεται
ασφαλιστικά από τα κράτη μέλη, τότε αυτά
επιφορτίζονται με μεγάλα δημοσιονομικά βάρη,
τα οποία μπορεί να προκαλέσουν εσωτερικές
και εξωτερικές ανισορροπίες. Οι ανθρωπογενείς
καταστροφές, π.χ. βιομηχανικά ατυχήματα με
επικίνδυνες ουσίες, μπορεί να έχουν μεγάλης
έκτασης τοπικές και διασυνοριακές επιπτώσεις.
Οι ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να
πυροδοτηθούν και από τις φυσικές
καταστροφές. Ο στόχος της Πράσινης Βίβλου
είναι να εισάγει στη διαβούλευση τα
ενδιαφερόμενα μέρη, να θέσει σε εγρήγορση και
να εκτιμήσει κατά πόσον ή όχι η δράση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να
αποτελέσει εγγύηση για τη βελτίωση της αγοράς
στον τομέα της ασφάλισης καταστροφών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προθεσμία: 15 Ιουλίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations
/2013/disasters-insurance/index_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Implementing the European Agricultural Fund for

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Fisheries Fund Regulations for 2014-2020

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Rural Development and the European Maritime and
Ημερομηνία: 22-23 Ιουλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5336

Summer school on EU Law and its Implementation
Ημερομηνία: 1-12 Ιουλίου 2013
Τόπος: Λουξεμβούργο
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5120

Managing the EU Policy Cycle: A Comprehensive
One-Week Course on EU Decision-Making in
Practice
Ημερομηνία: 1-5 Ιουλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&pid=&tid=516
7

State Aid Seminar for Regional and Local
Authorities
Ημερομηνία: 8-9 Ιουλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5246

Delivering Better SME and Enterprise Support
through EU Programmes
Ημερομηνία: 11-12 Ιουλίου 2013
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5247
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ημερομηνίες/Πόλη:

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ
8-12 Ιουλίου 2013

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Προγράμματα Επιμόρφωσης
Α΄ Εξαμήνου 2013)

7/2013

(Αθήνα)
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Πόλη:
25-28 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-0906-11-30-13/2012-06-19-12-34-57

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και
συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης
Ημερομηνίες/Πόλη:
17-19 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ημερομηνίες/Πόλη:
10-12 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

7/2013

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Αυτοδιοίκησης
Metropolitan Regions: Knowledge
Infrastructures of the Global Economy

Σελ.664
Σ. Πολύζος
Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ

Σελ. 510

Όλες οι ασκούμενες κρατικές πολιτικές στοχεύουν

J. Klaesson, B. Johansson, C. Karlsson (επιμ.)

στην ανάπτυξη και γενικότερα σε θετικές μετα-

Εκδ. Springer

βολές όλων των δεικτών που σχετίζονται με αυτή.
Οι διαφορές που παρατηρούνται στα επίπεδα

Η μητροπολιτική ανάπτυξη υπήρξε δραματική

ευημερίας των κατοίκων των διαφόρων περιφε-

κατά τις τελευταίες δεκαετίες, και σήμερα οι

ρειών μαρτυρούν την ανάγκη για ισόρροπη ανάπ-

μητροπολιτικές περιοχές αναγνωρίζονται ως οι

τυξη, υπό την έννοια της άρσης των ανισοτήτων

κύριες κινητήριες δυνάμεις στην εθνική ανάπτυξη

που χαρακτηρίζουν τις περιφέρειες. Οι ανισότη-

και τη μεγέθυνση, καθώς και στις εθνικές και

τες αυτές συνιστούν ένα σοβαρό κοινωνικό και

παγκόσμιες διαδικασίες της καινοτομίας. Ο

οικονομικό πρόβλημα, και προκαλούν διαρθρω-

σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να συμβάλει στην

τικές ανωμαλίες στη λειτουργία της οικονομίας.

καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι

Με άλλα λόγια, οι ασκούμενες πολιτικές θα

μητροπολιτικές περιοχές και τα υποσυστήματά

πρέπει εκτός της εθνικής διάστασης να

τους αλληλεπιδρούν και ανταγωνίζονται, των

περιλαμβάνουν και την περιφερειακή, και

λόγων για τους οποίους διαφέρουν στην

παράλληλα με τη μεγέθυνση των εθνικών δεικτών

ικανότητά τους να τροφοδοτούν την καινοτομία

να στοχεύουν στη βελτίωση και των

και την ανάπτυξη, και του τρόπου με τον οποίο οι

περιφερειακών. Αυτός είναι και ο σκοπός του

μητροπολιτικές πολιτικές πρέπει να σχεδιαστούν

βιβλίου αυτού, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν όσα

για να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη

αντικείμενα ενδιαφέρουν τον επιστήμονα που

ζωτικότητα μιας περιοχής .

ειδικεύεται στο πεδίο της περιφερειακής
ανάπτυξης.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Συντακτική ομάδα: Άννα Φαρούπου, Μ.Α., Ε.Σ.Δ.Δ.,
Ιωάννα Μπέλα, M.Sc., M.A.,
Νάγια Παπαλιάκου, D.E.A.
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, epixeirisiakaprogrammata@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EDITORIAL

και Πρωτοβουλίες

Τοπικές
Αρχές
χρειάζονται
ένα
πειστικό
Επιχειρησιακό
Σχέδιο
για
τη
Διαχείριση των Οικονομικών τους, η
Με

Οι

τίτλο

βρετανική

εφημερίδα

υπογράμμισε

The

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

Guardian

πρόσφατα

1. Ευρωπαϊκό Βραβείο για Καινοτόμες

την

Πολιτικές Ένταξης των Ρομά

αναγκαιότητα τα τοπικά συμβούλια
του

Ηνωμένου

Βασιλείου

να

επικαιροποιήσουν τα επιχειρησιακά
τους

σχέδια

για

να

προλάβουν

δυσάρεστες εξελίξεις, ιδιαίτερα στον
στεγαστικό
βασικά

τομέα,

αναλύοντας

στοιχεία

επιχειρησιακού
διαθέσιμων

ενός

τα

τέτοιου

σχεδίου:

χρήση

στοιχείων

και

ρεαλιστικών στόχων˙ διαβούλευση με
κατοίκους και ειδήμονες˙ συλλογή και
ανάλυση

στοιχείων

από

όλες

τις

οργανικές μονάδες των ΟΤΑ για την
ανάδειξη

τάσεων

και

πιθανών

κινδύνων˙ τακτική παρακολούθηση με
τη

συμμετοχή

εμπλεκόμενων

όλων

φορέων˙

των

Για τέταρτη χρονιά από το 2007, το Κογκρέσο Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
και

η

Ευρωπαϊκή

Συμμαχία

των

Πόλεων

και

των

Περιφερειών για την ένταξη των Ρομά προκηρύσσουν το
βραβείο για τους δήμους και τις περιφέρειες που
υλοποιούν καινοτόμες πολιτικές ένταξης για τους Ρομά.
Το βραβείο απονέμεται σε μία ή περισσότερες πόλεις
ή/και περιφέρειες των κρατών-μελών του Συμβουλίου
της Ευρώπης που έχουν υλοποιήσει καινοτόμες και
δημιουργικές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική
ένταξη

των

κοινοτήτων

των

Ρομά,

σεβόμενες

την

πολυμορφία αυτών των κοινοτήτων και εξασφαλίζοντας
την ενεργό συμμετοχή τους στην τοπική δημοκρατική
ζωή.

αναζήτηση

δεύτερης άποψης από ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες.

Σύμφωνα

συντάκτη

εφημερίδας,

της

με

το
τα

επιχειρησιακά σχέδια θα πρέπει να
αντανακλούν
περιβάλλον
ώστε

επακριβώς
λειτουργίας

να

εμπιστοσύνη

των

αποκατασταθεί
του

κοινού

το
ΟΤΑ
η
στην

ικανότητα των τοπικών συμβουλίων

Περιεχόμενα

να υλοποιήσουν τα μακροπρόθεσμα
σχέδιά τους και να αξιοποιήσουν τους
πόρους τους. Πράγματι, σε περιόδους
δημοσιονομικής

στενότητας

επιχειρησιακά

σχέδια

αναδεικνύονται

ως

κρίση

τα

των

ΟΤΑ

αντίδοτο

στην

αποτελεσματικότητας

και

εμπιστοσύνης που διέρχεται η τοπική
αυτοδιοίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

14

Επιχειρησιακός & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

15

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

18

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

22

Ευρωπαϊκά Θέματα

27

Διεθνή Θέματα

38

Διαβουλεύσεις

39
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40
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2. 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων
έργων του IPA Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας 2007-2013»
Το

Διασυνοριακό

Πρόγραμμα

ΙΡΑ

«Ελλάδα-πρώην

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007Απαραίτητος όρος για τη συμμετοχή των δήμων
και των περιφερειών στη διαγωνιστική διαδικασία
είναι

η

υλοποίηση

δράσεων

για

τους

Ρομά,

καινοτόμων, κατά προτίμηση, που να συνιστούν
δυνητικά

πρότυπα

μεταφορά

τους

καλών

σε

πρακτικών

άλλες

τοπικές

για

τη

κοινωνίες.

Επίσης, τα έργα ή οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να
εκπληρώνουν τουλάχιστον δύο από τα κάτωθι
κριτήρια:
(α) άμεση ή έμμεση ευαισθητοποίηση για τα
δικαιώματα των Ρομά για την καταπολέμηση των
στερεοτύπων και της προκατάληψης εναντίον
τους από τα ΜΜΕ, τα εκπαιδευτικά συστήματα και
τις τοπικές αρχές˙
(β) βελτίωση της δυνατότητας των Ρομά να
ασκούν τα κοινωνικά δικαιώματά τους˙
(δ) προώθηση της πολυμορφίας στις τοπικές
κοινωνίες˙
προώθηση

της

ενεργούς

δημοκρατικής

συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την
περιγραφή

του

αποδεικτικό

της

έργου/της
εγγραφής

πρωτοβουλίας,
πίστωσης

05/09/2008 με την απόφαση C(2008)4717/05-092008. Το πρόγραμμα αποβλέπει μέσω συμπράξεων
φορέων του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα των
δύο χωρών στην προώθηση της αειφόρου οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης σε διασυνοριακές περιοχές
και της συνεργασίας σε κοινές προκλήσεις στους
τομείς

στον

προϋπολογισμό για τέτοιες πρωτοβουλίες καθώς
και αποδεικτικό για την ενεργό συμμετοχή των

του

περιβάλλοντος,

της

φυσικής

3η πρόσκληση του προγράμματος που πρόσφατα
δημοσιεύθηκε αφορά την επιδότηση δράσεων που
εντάσσονται και στις δύο στρατηγικές προτεραιότητές
του.
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» είναι «η
ενδυνάμωση της σύγκλησης στην περιοχή εφαρμογής
Προγράμματος

αειφόρου
στόχος

τοπικής
θα

μέσω

της

ανάπτυξης».

επιτευχθεί

μέσω

προώθησης
Ο

γενικός

των

της
αυτός

ακόλουθων

στρατηγικών προτεραιοτήτων:


Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της
διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης.



Στρατηγική Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση των
περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής
κληρονομιάς

στην

επιλέξιμη

διασυνοριακή

περιοχή.

Ρομά στις οικείες τοπικές κοινωνίες.
Προθεσμία: 5 Αυγούστου 2013
Πληροφορίες:
κα Ελένη Τσετσέκου
Support Team of the Special Representative of the
Secretary General for Roma Issues, Council of Europe
1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, France
Ε-mail: roma.team@coe.int
Ιστοσελίδα:http://www.roma-alliance.org/en/news/
60-call--roma-inclusion-prize--dosta---formunicipalities.html

2

και

πολιτιστικής κληρονομιάς και της δημόσιας υγείας. Η

του

(γ) προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου˙

(ε)

2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις

2
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Οι

στρατηγικοί

αντίστοιχους

στόχοι

Άξονες

εκφράζονται

σε

Προτεραιότητας,

με

8-9/2013

ειδικότερα Μέτρα για τον καθέναν από αυτούς, οι
οποίοι είναι οι εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της



διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης
o

Μέτρο 1.1: Οικονομική ανάπτυξη

o

Μέτρο 1.2: Ενίσχυση του
ανθρωπίνου δυναμικού
Μέτρο 1.3: Ενίσχυση του αειφόρου

o

τουρισμού
Μέτρο 1.3: Προστασία της

o

Οι

ανθρώπινης ζωής
Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση των



περιβαλλοντικών

πηγών

και

της

πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη
διασυνοριακή περιοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι
εθνικές, τοπικές ή περιφερειακές δημόσιες αρχές,
οργανισμοί που υπόκεινται στο δημόσιο ή ιδιωτικό
Επιλέξιμες

περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες
Δυτικής
Κεντρικής

Μακεδονίας
Μακεδονίας

(νομός
(νομοί

Φλώρινας)
Πέλλας,

και

Κιλκίς,

Σερρών και Θεσσαλονίκης) στην Ελλάδα, καθώς
και

οι

Περιφέρειες

Σχεδιασμού

Πελαγονίας,

Βαρδαρίου, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική, στην
πρώην

Γιουγκοσλαβική

Μακεδονίας.

Δημοκρατία

έχει

συνολικό

προϋπολογισμό

ο

προϋπολογισμός

ανέρχεται

στα

20.072.594€ εκ των οποίων οι 15.054.445€ (75%)

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια

οργανισμοί.

τους πέντε (5). Κάθε δυνητικός εταίρος ενός έργου

Ελλάδα

περιοχής

διεθνείς

αριθμός των εταίρων δεν πρέπει να υπερβαίνει

31.549.723 € (20.072.594 € + 11.477.129 €). Για την

πολιτιστικής κληρονομιάς της

και

να

τουλάχιστον

ενός (1) φορέα από κάθε χώρα, ενώ ο συνολικός

Μακεδονίας»

Μέτρο 2.2: Προώθηση και
προστασία της φυσικής και

δίκαιο

υποχρεωτικώς
μεταξύ

«Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της

πόρων της περιοχής



πρέπει

από μία προτάσεις ανά μέτρο. Το Πρόγραμμα

προστασία των περιβαλλοντικών
o

θα

συνεργασία

δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες

Μέτρο 2.1: Προώθηση και

o

προτάσεις

περιλαμβάνουν

της

προέρχονται από κοινοτικούς πόρους - ΕΤΠΑ και οι
5.018.149€ (25%) από εθνικούς πόρους. Για τις ίδιες
δράσεις για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της

Μακεδονίας

ο

συνολικός

προϋπολογισμός

ανέρχεται στα 11.477.129 €, εκ των οποίων τα
9.755.560€

(85%)

προέρχονται

από

κοινοτικούς

πόρους – ΙΡΑ και τα 1.721.569€ (15%) από εθνικούς.
Ειδικότερα,

για

την

παρούσα

πρόσκληση

προβλέπεται συνολικά το ποσό των 7.514.217 ευρώ
(εκ του οποίου η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται σε
5.987.085 ευρώ). Το ελάχιστο ποσό επιδότησης για
κάθε έργο ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, ενώ το
μέγιστο δεν ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Τα έργα θα
πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 15 μηνών.
Προθεσμία: 28 Αυγούστου 2013
Πληροφορίες:
Κοινή

Τεχνική

Γραμματεία

του

Προγράμματος

Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 20072013»,
τηλ: 2310024050,
fax: 2310 024078,
Ε-mail: jts-ipa-cbc@mou.gr

3

3
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3. Διεθνές Βραβείο E-Visionary για την
προώθηση χρήσης
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
Το βραβείο E-Visionary αποτελεί έναν τρόπο με
τον οποίο η Παγκόσμια Ένωση Ηλεκτροκίνητων
Αυτοκινήτων

(WEVA)

αναδεικνύει

εκείνες

τις

πόλεις και τις περιφέρειες που προωθούν τη χρή-

ής

των

κατοίκων

τους

με

την

ανάληψη

πρωτοβουλιών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και
τη μείωση των επιπέδων εκπομπής διοξειδίου του
άνθρακα.
Η

διαδικασία

επιλογής

των

υποψηφιοτήτων

προβλέπει τα εξής στάδια:


Κάθε εθνικό παράρτημα δημοσιοποιεί την
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στους
επιλέξιμους δικαιούχους.



Κάθε εθνικό παράρτημα επιλέγει μέχρι 3
υποψηφιότητες, των οποίων τις αιτήσεις
προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα
Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (AVERE).

ση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων ως
μέσων

μεταφοράς

αλλά

και

ηλεκτροκίνητη

κινητικότητα

κατοίκων

αστικών

των

απονέμεται

στη

προάγει

την

ζωές

των

στις

κέντρων.

διάρκεια

των

αειφόρων

Το

βραβείο

εργασιών

του

Διεθνούς Συμποσίου και Έκθεσης Ηλεκτροκίνητων
Οχημάτων τον προσεχή Νοέμβριο στη Βαρκελώνη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι
τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μέσω του
εθνικού

παραρτήματος

της

WEVA

(στην



Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας για τα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα
επιλέγει τον νικητή.

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2013

περίπτωση της χώρας μας αρμόδιο είναι το

Πληροφορίες:

Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οι

Λεωφόρος Συγγρού 43

δήμοι

και

οι

περιφέρειες

θα

πρέπει

να

επιδείξουν στην αίτησή τους τη δέσμευσή τους

Τ.Κ. 11743 Αθήνα

στη χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη

Τηλ.:210 9210288

γεωγραφική τους επικράτεια και να αποδείξουν

Fax: 210 9220054

ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την ποιότητα ζω-

http://www.heliev.gr/

4

4

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 38/39

8-9/2013

4. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013
Λαμβάνοντας

υπόψη

ότι

η

συμμετοχή

του

ευρωπαίου πολίτη στα κοινά αποτελεί σημαντικό
στοιχείο για την ενίσχυση και τη διαφύλαξη της
διαδικασίας

ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης,

η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να ενθαρρύνει
την ανάμειξη των ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις
πτυχές της ζωής της κοινότητάς τους, οι οποίες
θα

τους

επιτρέψουν

να

συμμετάσχουν

στην

οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμη πιο προσιτής.
Με

την

απόφαση

1904/2006/ΕΚ,

της

12ης



φάσματος

οργανώσεων

που

δραστηριοτήτων

προωθούν

την

και

τη

συμμετοχή



και

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη

του

ακόλουθου

πολιτικού

πλαισίου:


Το 2014 έχει προταθεί από το Συμβούλιο
Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ να ανακηρυχθεί
ως το Ευρωπαϊκό Έτος συμφιλίωσης της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
για

την

αντιμετώπιση

προκλήσεων,

την

των

κοινωνικών

αντιστροφή

των

δημογραφικών τάσεων, την ενδυνάμωση
της κοινωνικής συνοχής και εν γένει τη
δημιουργία μιας κοινωνικής, περισσότερο
περιεκτικής Ευρώπης.

τη

Το έτος 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται

νέας πολιτικής συνοχής.


Το 2014 συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από
τη

δημιουργία

της

Ενιαίας

Αγοράς,

η

ολοκλήρωση της οποίας προσδοκάται να

Στη διάρκεια του έτους 2014 το Πρόγραμμα
εντός

για

2020), εγκαινιάζοντας την εφαρμογή της

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
υλοποιείται

σημαντικό

σε μία νέα προγραμματική περίοδο (2014-

«ενεργό

πολιτών

Ευρωεκλογών,

να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της Ε.Ε.

συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά» και,
επομένως,

ιδιαίτερα

έτος

δημόσιου διαλόγου στον οποίο θα μπορούν

για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013, το
ευρέος

αποτελεί

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού και

το Συμβούλιο ενέκριναν το πρόγραμμα «Ευρώπη

ενός

2014

γεγονός

Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

οποίο θέσπισε το νομικό πλαίσιο για τη στήριξη

Το

αποφέρει νέες θέσεις απασχόλησης


Η

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

παρουσίασε

πρόσφατα μια νέα πολιτική ώθησης για την
ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της
ΕΕ, με μια σειρά δράσεων για την άρση των
εμποδίων

που

εξακολουθούν

να

αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινή
τους ζωή. Η Έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια
του

2013

τρόπους
Ευρωπαίοι

προβλέπει
βοηθείας

12

ώστε

συγκεκριμένους
να

ασκούν

αποτελεσματικότερα

οι
τα

δικαιώματά τους, από την εύρεση εργασίας
σε άλλη χώρα της ΕΕ έως τη διασφάλιση
ισχυρότερης συμμετοχής στην δημοκρατική
ζωή της Ένωσης. Στις βασικές προτάσεις
περιλαμβάνονται

η

διευκόλυνση

της

εργασίας και της πρακτικής άσκησης σε
άλλη χώρα της ΕΕ, η μείωση της υπερβολικής
γραφειοκρατίας για τους πολίτες της ΕΕ που
ζουν και ταξιδεύουν στην ΕΕ και η εξάλειψη
των φραγμών στις διασυνοριακές αγορές.
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των
Πολιτών, η έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια
αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής στις

5

5
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μών. Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι
πόλεις/δήμοι ή οι οικείες επιτροπές αδελφοποίησης
ή άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές. Το σχέδιο πρέπει να αφορά
δήμους από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ
των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος
της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά τουλάχιστον 25
προσκεκλημένους συμμετέχοντες. Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς συμμετέχοντες
οι οποίοι αποστέλλονται από τους επιλέξιμους
πολυάριθμες εκκλήσεις πολιτών της ΕΕ που
της έχουν γνωστοποιήσει προβλήματα που
αντιμετωπίζουν

όταν

ταξιδεύουν,

εγκαθίστανται ή πραγματοποιούν αγορές
σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Η υλοποίηση των
δράσεων που προβλέπει η έκθεση μέσα στο
2014 αποτελεί μια ακόμη πρόσκληση για το
ίδιο το πρόγραμμα.
Στόχος της Δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την

Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτομα από
τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να
συμμεριστούν

και

να

ανταλλάξουν

εμπειρίες,

απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα
από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον.
Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις ανταλλαγές και
τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από
διαφορετικές χώρες με διάφορα μέσα:
μέτρο

αυτό

αφορά

δραστηριότητες

που

συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες ανταλλαγές
μεταξύ

των

ευρωπαίων

πολιτών,

δεν πρέπει να είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι τοπικής
αυτοδιοίκησης ή δημοτικοί υπάλληλοι. Οι προτάσεις
σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που
πρόκειται

να

χορηγηθεί

ανά

σχέδιο.

μέσω

της

συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίη-

επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: 5.000 ευρώ. Μέγιστη
επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: 25.000 ευρώ.

Μέτρο 1.2
Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων
Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν τακτικά νέα
προβλήματα

και

εμπλέκονται

στην

με πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
δικτύωση δήμων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
αποτελεί

σημαντικό

μέσο

πραγματοποίησης

επίκαιρων συζητήσεων και ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών. Η αδελφοποίηση δημιουργεί έναν ισχυρό
των δικτύων που δημιουργούνται από μια σειρά
δεσμών

αδελφοποιημένων

πόλεων

δύο

ακόλουθους

μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ πόλεων.

τύπους

δραστηριοτήτων:

Μέτρο 1.1 Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της
αδελφοποίησης πόλεων
Οι συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων φέρνουν σε επαφή ευρύ φάσμα
πολιτών

από

αδελφοποιημένες

πόλεις,

αξιοποιώντας τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των
δήμων για την ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης και
κατανόησης μεταξύ πολιτών και μεταξύ πολιτισ-

6

πρέπει

να

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη θεματικής και

αδελφοποιημένων πόλεων. Επομένως, το μέτρο
τους

εφαρμογή

διαφόρων πολιτικών, οι οποίες συνδέονται συχνά

σης πόλεων και ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ
αφορά

Ελάχιστη

δεσμό μεταξύ δήμων· επομένως, οι δυνατότητες

Μέτρο 1 – Αδελφοποίηση πόλεων
Το

εταίρους. Το ήμισυ τουλάχιστον των συμμετεχόντων

6
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5. Νεολαία σε Δράση, 2007-2013
Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο
2007-2013,

αποσκοπεί

στη

συνέχιση

και

ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

(ΕΕ)

στο

πλαίσιο

του

προγράμματος «Νεολαία» της περιόδου 2000-06
και του προγράμματος 2004-06 για την προώθηση
των οργανισμών
τομέα

της

που

νεολαίας.

δραστηριοποιούνται στον
Με

σκοπό

συμμετοχή των νέων στην κοινωνία
το

πρόγραμμα

αισθήματος

ότι

την

ενεργό

των πολιτών,

αποσκοπεί

στην

ενίσχυση

του

ανήκουν

στην

Ευρώπη.

Το

πρόγραμμα στοχεύει επίσης να συμβάλλει στην
Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι:

ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ευρεία

πόλεις/δήμοι ή οι επιτροπές ή τα οικεία δίκτυα

έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της

αδελφοποίησης, άλλα επίπεδα τοπικών/ περιφε-

αίσθησης

ρειακών αρχών, ομοσπονδίες/ενώσεις τοπικών

κατανόησης των νέων. Το πρόγραμμα με τον τρόπο

αρχών,

αυτό αποτελεί επίσης τη συνέχεια των στόχων της

μη

κερδοσκοπικές

οργανώσεις

που

της

αμοιβαίας

αλληλεγγύης

και

εκπροσωπούν τοπικές αρχές. Το σχέδιο πρέπει να

διαδικασίας της Λισσαβόνας.

αφορά δήμους από τουλάχιστον 4 συμμετέχουσες

Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη

χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι

1.1. Ανταλλαγές νέων

κράτος μέλος της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά

Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες νέων

τουλάχιστον 30 προσκεκλημένους συμμετέχοντες.

και οργανώσεις νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε

Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς

μία ή περισσότερες ομάδες ηλικίας μεταξύ 13 και

συμμετέχοντες οι οποίοι αποστέλλονται από τους

25 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από

επιλέξιμους

ομάδα

εταίρους.

Οι

προτάσεις

σχεδίων

νέων

άλλης

πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με

συμμετάσχουν

μαζί

την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται

δραστηριοτήτων.

χώρας,
σε

προκειμένου

κοινό

να

πρόγραμμα

να χορηγηθεί ανά σχέδιο. Ελάχιστη επιλέξιμη
επιδότηση για ένα σχέδιο: 10.000 ευρώ. Μέγιστη

1.3. Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους

επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: 150.000

Θέλετε

ευρώ.

δημοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, περιφερειακό ή

να

συμμετάσχετε

στην

ενίσχυση

της

εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο; Η δράση
Προθεσμία: 2 Σεπτεμβρίου 2013

Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους σας δίνει αυτή τη

Πληροφορίες:

δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-30 ετών.

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Εθνικό Σημείο Επαφής: Δρ. Α. Καρβούνης
Τηλ:210-3744710
Φαξ: 210-3744713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

7
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Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία
4.3 Έργα κινητικότητας νέων
Η

δράση

αυτή

υποστηρίζει

τους

φορείς

που

δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, μέσα
από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών &
καλών πρακτικών και τους ωθεί στην ευρωπαϊκή
σύμπραξη προς όφελος των νέων.
Προθεσμία: 10 Σεπτεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Συντονίστρια Προγράμματος: κα Αναστασία Φιλίνη

Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να προσφέρετε
εθελοντική

εργασία

σε

κάποια

χώρα

του

τηλ. 210 2599360
Ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/youth

εξωτερικού για διάστημα 2 ως 12 μηνών; Το
Πρόγραμμα

«Ευρωπαϊκή

Εθελοντική

6. ECO INNOVATION 2013

Υπηρεσία»

(Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την

σας δίνει τη δυνατότητα αυτή!

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία,
Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο

2007-2013)

3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους
Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στη
συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της
διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντας
το

διαπολιτισμικό

διάλογο,

την

αμοιβαία

κατανόηση και ανοχή μεταξύ των νέων, μέσα από
τις ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης
και δικτύωσης.

Το

ευρωπαϊκό

εντάσσεται

στο

πρόγραμμα
Πρόγραμμα

Eco-Ιnnovation

Πλαίσιο

5.1. Συναντήσεις νέων
Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας,

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013
(CIP) και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός
για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο είναι
περίπου

200.000.000

ευρώ.

Η

προκλήσεων

του

σήμερα,

αλλά

των φυσικών πόρων.

Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία
4.6 Εταιρικές Σχέσεις
εταιρικές

σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
των τοπικών/περιφερειακών δημόσιων αρχών,
εταιριών

δραστήριων

σε

θέματα

εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης και ΜΚΟ για τη δημιουργία
μακροπρόθεσμων έργων.
Προθεσμία: 5 Σεπτεμβρίου 2013

8

τη

ανταγωνιστικότητας με την ορθότερη διαχείριση

Προθεσμία: 3 Σεπτεμβρίου 2013

επιδοτούνται

και

μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ευημερίας και της

διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη
πολιτικής για τους νέους.

υπο-μέτρο

«οικολογική

κλειδί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών

ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου

το

την

καινοτομία» αποτελεί για την ΕΕ ένα εργαλείο-

Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της
Νεολαίας

Αυτό

για

8
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παραγωγής και επιχειρηματικών μεθόδων διοίκησης
που αποσκοπούν στην αποτροπή ή τη μείωση των
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και που
συνεισφέρουν

στη

βελτιστοποίηση

ενεργειακών

πόρων.

υποβληθούν

μπορούν

περισσότερους

Οι

της

προτάσεις

να

αφορούν

οργανισμούς,

χρήσης
που

θα

έναν

ιδιωτικούς

ή

ή/και

δημόσιους, εγκατεστημένους σε ευρωπαϊκές χώρες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση
έργων στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης του
Eco-innovation ανέρχεται σε 31,6 εκατ. ευρώ. Το
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί, σε ποσοστό που
δεν ξεπερνά το 50%, την εισαγωγή «πράσινων»
καινοτομιών

στην

υποβάλλονται

από

αγορά.
έναν

Οι
ή

προτάσεις

περισσότερους

οργανισμούς, επιδεικνύουν προστιθέμενη αξία για
την ΕΕ και αφορούν ένα από τα παρακάτω πεδία:
Ανακύκλωση Υλικών



Βιώσιμα Οικοδομικά Υλικά



Τρόφιμα και Ποτά



Υδάτινους Πόρους



Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

χρηματοδότηση,

των

φυσικών

πόρων

της

πρόσβασης

μέσω

στη

εξειδικευμένων

τους

36

μήνες.

Στις

επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται μόνο οι
δαπάνες που συνδέονται με την εισαγωγή της
καινοτομίας όπως δαπάνες για αγορά υλικών, για

Enterprise Europe Network-Hellas
Βασ. Κωνσταντίνου 48
Τ.Κ.11635, Αθήνα
Υπόψιν κας Α. Καραχάλιου (τηλ.: 210 7273921, email: akarah@ekt.gr)
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

7. Βραβεία για την Πολιτιστική Κληρονομιά
(Europa Nostra 2014)

χρηματοδοτικών εργαλείων.


ξεπερνά

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

προωθούνται μέσω μιας σειράς εργαλείων, όπως:
διευκόλυνση

να

Πληροφορίες:

ρύπανσης και την επίτευξη μιας πιο αποδοτικής

Η

μπορεί

Προθεσμία: 5 Σεπτεμβρίου 2013

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την πρόληψη της



δεν

και τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών.

που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της

χρήσης

δαπανών για έργα των οποίων η χρονική διάρκεια

μεθόδων, την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού

Καινοτόμα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες

υπεύθυνης

να ανέλθει έως και στο 50% των επιλέξιμων

την εισαγωγή των προτεινόμενων διαδικασιών και



και

ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης μπορεί

Η ενίσχυση πιλοτικών σχεδίων πρώτης
εμπορικής αξιοποίησης.

 Η

προώθηση

δικτύων

Τα βραβεία Europa Nostra υποστηρίζονται από το
οικολογικής

καινοτομίας με τη συμμετοχή εθνικών και

πρόγραμμα «Πολιτισμός» της ΕΕ, το οποίο έχει
επενδύσει πάνω από 32 εκατομμύρια ευρώ για τη

περιφερειακών αρχών για την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών.
Δυνατότητα υποβολής πρότασης έχουν μόνο τα
νομικά πρόσωπα, τόσο αυτά που ανήκουν στον
ιδιωτικό τομέα όσο και αυτά που ανήκουν στο
δημόσιο τομέα που ασχολούνται ή επιθυμούν να
ασχοληθούν με δραστηριότητες ανάπτυξης οικοκαινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών

9

9
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 Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
 Έρευνα
 Ειδικές υπηρεσίες διαφύλαξης της
πολιτιστικής κληρονομιάς από άτομα

και/ή

οργανώσεις
 Εκπαίδευση, κατάρτιση και
ευαισθητοποίηση.
Ο όρος «πολιτιστική κληρονομιά» νοείται υπό
ευρεία έννοια και περιλαμβάνει:
 Κτίρια ή ομάδες κτιρίων σε αγροτικό ή
συγχρηματοδότηση

σχεδίων

πολιτιστικής

αστικό περιβάλλον.

κληρονομιάς από το 2007. Υποστήριξη παρέχουν

 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα

επίσης

και συναφείς χώρους.

και

άλλα

προγράμματα

της

ΕΕ:

το

Ανάπτυξης

 Πολιτιστικά τοπία: ιστορικά πάρκα και

διέθεσε 6 δισεκατομμύρια ευρώ για τον πολιτισμό

κήποι, ευρύτερες περιοχές σχεδιασμένου

κατά την περίοδο 2007-2013. Από αυτό το ποσό, 3

τοπίου ή περιοχές πολιτιστικής, περιβαλλον-

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

δισεκατομμύρια

Περιφερειακής

ευρώ

προορίζονται

για

την

προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, 2,2 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη
πολιτιστικών
ευρώ

υποδομών,

διατίθενται

πολιτιστικών

ενώ

για

υπηρεσιών,

775

εκατομμύρια

συγχρηματοδότηση
όπως

επαγγελματική

κατάρτιση και εκπαίδευση στις καλές τέχνες και την
πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον, από το 1998,
έχουν διατεθεί 150 εκατομμύρια ευρώ μέσω των
προγραμμάτων-πλαισίων της ΕΕ για την έρευνα και
την τεχνολογική ανάπτυξη.
Τα

βραβεία

ανταμείβουν

τα

καλύτερα

έργα

διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην
Ευρώπη, αυξάνοντας την προβολή τους μεταξύ των
επαγγελματιών,

των

υπεύθυνων

για

τη

λήψη

τικής και/ή γεωργικής σημασίας.
Το βραβείο μπορούν να το διεκδικήσουν τοπικές
κοινότητες, εθελοντές, εκπαιδευτικά ιδρύματα,
αρχιτέκτονες, ΜΜΕ και άλλες οργανώσεις που
ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά από
τις 37 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
«Πολιτισμός» της ΕΕ [τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ,
καθώς επίσης χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου

(Λιχτενστάιν

και

Νορβηγία),

υπό

προσχώρηση και υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ
χώρες (Τουρκία, Ισλανδία, πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο) και
πιθανές

υποψήφιες

χώρες

(Σερβία,

Βοσνία-

Ερζεγοβίνη και Αλβανία)].

αποφάσεων και του ευρέος κοινού. Αποσκοπεί

Η Επιτροπή διαθέτει για το βραβείο 200.000 ευρώ

επίσης στην προώθηση υψηλών προτύπων και

(60% του συνολικού προϋπολογισμού). Η Europa

δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας στον τομέα της

Nostra αναλαμβάνει να καλύψει τον υπόλοιπο

διαφύλαξης

μνημείων,

διασυνοριακής
επαγγελματιών

στην

τόνωση

κινητικότητας
του

εν

λόγω

τομέα

της
μεταξύ

και

στην

ενθάρρυνση της εφαρμογής σχεδίων σχετικών με
την πολιτιστική κληρονομιά σε όλη την Ευρώπη.
Για να είναι επιλέξιμα για το βραβείο, τα σχέδια
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των
δύο προηγούμενων ετών. Οι νικητές επιλέγονται
από ειδικές, ανεξάρτητες κριτικές επιτροπές σε
τέσσερις κατηγορίες:

10

10
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ρωπαϊκών

ιδρυμάτων

8-9/2013

εκπαίδευσης

και

κατάρτισης εντός της Ε.Ε έτσι ώστε να μπορέσουν
να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως
προς την ποιότητα.
Κατά την τρέχουσα περίοδο οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για
την υλοποίηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών
στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης
προϋπολογισμό.

Η

συμβολή

της

Επιτροπής

καλύπτει τη διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ταξιδιού και διαμονής
για

τα

μέλη

των

δραστηριοτήτων
των

κριτικών

προβολής,

δημοσιεύσεων,

αφορούν

την

ίδια

κριτικές

επιτροπές

και
την

επιτροπών,

των

περιλαμβανομένων

των

δαπανών

που

τελετή. Εξειδικευμένες

που

απαρτίζονται

από

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από ολόκληρη
την Ευρώπη αξιολογούν τα σχέδια που ορίστηκαν
στις ανωτέρω τέσσερις κατηγορίες βραβείων. Οι
νικητές λαμβάνουν αναμνηστική πλάκα ή έπαθλο.
Οι έξι νικητές Grand Prix λαμβάνουν επίσης 10.000
ευρώ ο καθένας.

(ΕΚ

ενδιαφερόμενων
καινοτομία).

2020)

(συνεργασία

φορέων,

Γενικός

στόχος

πειραματισμός,
της

πρόσκλησης

υποβολής προτάσεων είναι η παρότρυνση της
ευρωπαϊκής

πολιτικής

συνεργασίας

για

την

υποστήριξη –μέσω της στρατηγικής ΕΚ 2020– των
προσπαθειών των χωρών να επιτύχουν τους
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως
αποτυπώνονται

στην

ετήσια

επισκόπηση

της

ανάπτυξης 2013 και στην ανακοίνωση με τίτλο
«Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης», και ιδίως την
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προαγωγή της
ανάπτυξης

και

της

ανταγωνιστικότητας,

την

ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων και τη
μείωση των επιπέδων πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου,

σε

ένα

πλαίσιο

το

οποίο

δίνει

Προθεσμία: 9 Σεπτεμβρίου 2013

προτεραιότητα σε αποδοτικές επενδύσεις στην

Πληροφορίες:

εκπαίδευση και την κατάρτιση μέσω:

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

(α) υποστήριξης της ευαισθητοποίησης και της

Τριπόδων 28, 10558 Πλάκα

δέσμευσης

Tηλ. : 210-3225245
Ιστοσελίδα: http://www.europanostra.org/applyfor-an-award-2014/

από

τα

θεσμικά

όργανα,

του

συντονισμού και της εταιρικής σύμπραξης με
όλους

τους

προώθηση,

ενδιαφερόμενους
ειδικότερα,

των

φορείς

για

δεξιοτήτων

την
που

προάγουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα

8. Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013

και την απασχολησιμότητα των νέων˙

Το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Διά
Βίου Μάθησης [Programme for ΕU Action in the Field
Of Lifelong Learning (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης
- LLP)] αποσκοπεί στο να συμβάλει μέσω της διά

(β) υποστήριξης της ανάπτυξης, της δοκιμής και
της αξιολόγησης, μέσω δοκιμών σε πραγματικές
συνθήκες, καινοτόμων λύσεων πολιτικής για τη
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

(ΕΕ)

γνώσης,

με

ως

προηγμένης

αειφόρο

κοινωνίας

οικονομική

της

ανάπτυξη,

περισσότερη και καλύτερη εργασία και μεγαλύτερη

κοινωνική

συνοχή.

Πιο

συγκεκριμένα,

αποσκοπεί στο να προάγει τις ανταλλαγές, τη
συνεργασία και την κινητικότητα μεταξύ των ευ-

11
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Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβληθούν
μόνον από διακρατικές συμπράξεις εθνικών ή
περιφερειακών υπουργείων αρμόδιων για την
ανάπτυξη

και

την

εκπαίδευσης

και

μάθησης,

από

ή

εφαρμογή

κατάρτισης
άλλους

πολιτικών

και

διά

βίου

οργανισμούς/άλλες

οργανώσεις που έχουν οριστεί από τα εν λόγω
υπουργεία

για

να

ανταποκριθούν

στην

πρόσκληση.
Στις

συμπράξεις

πρέπει

να

συμμετέχουν

τουλάχιστον 5 οργανισμοί/οργανώσεις από 3 ή
περισσότερες

επιλέξιμες

χώρες.

Ένας

Στις δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στο

τουλάχιστον εταίρος ανά χώρα πρέπει να είναι

πλαίσιο

εθνικό ή περιφερειακό υπουργείο αρμόδιο για την

περιλαμβάνονται

ανάπτυξη

και

την

εφαρμογή

πολιτικών



εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και διά βίου
μάθησης ή άλλος οργανισμός/άλλη οργάνωση που
έχει οριστεί από το εν λόγω υπουργείο για να
ανταποκριθεί

στην

πρόσκληση,

ενώ

αξιολόγησης.

Οι

περιλαμβάνουν
ενδιαφερόμενους

συμπράξεις
επίσης
φορείς,

πρέπει

άλλους

να



με

την

συνολικός

συγχρηματοδότηση

προϋπολογισμός

για

τη

σχεδίων

ανέρχεται

σε



πρόσκλησης

Δημιουργία φόρουμ για την καταπολέμηση
Δραστηριότητες

διάδοσης
στο

και

πλαίσιο

της

Εκ των υστέρων δράσεις σε εθνικό επίπεδο
μέσω της σύνδεσης των αποτελεσμάτων
της

ανοικτής

μεθόδου

συντονισμού

με

υφιστάμενα εθνικά προγράμματα.


4

Ανάπτυξη,

δοκιμή

και

καινοτόμων

λύσεων

αξιολόγηση

πολιτικής

για

τη

μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του

εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά

σχολείου

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει

στο

πλαίσιο

διακρατικών

συμπράξεων.

το 75 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Το
ανώτατο ποσό των επιδοτήσεων ανά σχέδιο

της

στρατηγικής ΕΚ 2020.

περίπτωση.
Ο

μέρους

ευαισθητοποίησης

συναφείς

ανάλογα

του

της ανεργίας των νέων.

ένας

τουλάχιστον εταίρος πρέπει να είναι φορέας

αυτού



Συντονισμένος
καινοτόμων

ανέρχεται σε 120.000 ευρώ για το Μέρος Α και σε

σχεδιασμός

δράσεων

συμμετοχή

800.000 ευρώ για το Μέρος Β.

και

δοκιμή

πολιτικής

επαρκούς

με

τη

αριθμού

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.


Ανάλυση της αποτελεσματικότητας, της
αποδοτικότητας και των προϋποθέσεων
κλιμάκωσης

των

πειραματικών

αποτελεσμάτων

πολιτικών

και

των
της

διακρατικής διάδοσης ορθών πρακτικών.
Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ece
t_2013_en.php
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9. Βράβευση Ευρωπαϊκών
Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών Δράσεων
σε διασυνοριακό επίπεδο (AEBR ‘Sail of
Papenburg’ 2013)
Δημοσιεύθηκε

πρόσφατα

(27

Ιουνίου

τ.ε.)

η

πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ετήσιο
βραβείο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων
Περιφερειών (AEBR), για το 2013. Εν προκειμένω,
το

διασυνοριακό

βραβείο

‘Sail

of

Papenburg’

αναδεικνύει επιτυχημένα σχέδια διασυνοριακής
συνεργασίας π.χ. στην πολιτιστική, οικονομική,
θεσμική, περιβαλλοντική και κοινωνική σφαίρα σε
μια παραμεθόρια ή διασυνοριακή περιφέρεια.
Προγράμματα

(π.χ.

σχέδια

δράσεις

και

διασυνοριακής

INTERREG),
στο

συνεργασίας

στρατηγικές,
πλαίσιο

βραβεύονται

της
ως

βέλτιστες πρακτικές. Ταυτόχρονα, το βραβείο
λειτουργεί

ως

κινητήριος

δύναμη

για

παραμεθόριες ή διασυνοριακές περιφέρειες για
να εμπλακούν ενεργά και να συνεισφέρουν στην
καλύτερη κατανόηση και σε καλύτερες σχέσεις
στην

παραμεθόριο

μεταξύ

των

κρατών

προέλευσής τους. Mολονότι το βραβείο προσδίδει
περισσότερο γόητρο παρά χρηματική ανταμοιβή
στο

νικητή,

σε

εξαιρετικές

αποκλείεται

η

πρωτοβουλιών

συγκεκριμένης

θέμα

του

φετινού

περιπτώσεις

οικονομική

υποστήριξη

περιφέρειας.

βραβείου

δεν

αφορά

των έργων και η διαπεριφερειακή και ευρωπαϊκή
σημασία τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Οι υπό
αξιολόγηση

διασυνοριακές προκλήσεις και ευκαιρίες αστικών
και αγροτικών ολοκληρωμένων περιοχών. Κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων, η ποιότητα

θα

πρέπει

να

έχουν

ευδιάκριτες και ορατές επιπτώσεις για την εν
λόγω

περιοχή,

αναγνωρίσιμες

τουλάχιστον

κατά

το

έτος

να

είναι

απονομής

του

βραβείου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία
της τελικής επιλογής διερευνώνται τα εξής:


οι στόχοι της διασυνοριακής συνεργασίας,



η οργανωτική δομή και οι δράσεις για την
επίτευξη των στόχων,



η πρόοδος του έργου,



οι

ειδικές συνθήκες (π.χ. γεωγραφικές)

εντός των οποίων υλοποιείται,


η συνεισφορά του έργου στην ανάπτυξη
της

Το
τις

δράσεις

παραμεθόριας

ή

διασυνοριακής

περιφέρειας,


η προστιθέμενη αξία του έργου για την
ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δικαίωμα

συμμετοχής

διαδικασία

δεν

έχουν

στη

διαγωνιστική

μόνον

οι

υποεθνικές

οντότητες (δήμοι, περιφέρειες) της ΕΕ αλλά και
εκείνες που δεν ανήκουν σε κράτος-μέλος της ΕΕ,
όπως και τα μέλη και τα μη μέλη της AEBR.
Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν θεσμοποιημένες
διασυνοριακές

ενώσεις

ΟΤΑ,

όπως

Ευρωπεριφέρειες, ΕΟΕΣ κτλ.
Προθεσμία: 20 Σεπτεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
Association of European Border Regions (AEBR)
-Secretariat General Enscheder Str. 362, D-48599 Gronau
E-mail: info@aebr.eu

13

13

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 38/39

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις

8-9/2013

συγκεκριμένου σχεδίου ΟΣΑΠΥ.
Προϋπολογισμός: 3.052.621€
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Σάμου
Προθεσμία: 16/9/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών

x?item=2394

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική

Ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και

αναγέννηση του Δήμου Λέσβου

λοιπών πολιτιστικών υποδομών.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας
- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Προθεσμία: 31/8/2013

Η

παρούσα

πρόσκληση

αναφέρεται

αποκλειστικά και μόνο στα εγκεκριμένα έργα του
ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών
υπαίθρου

(ΟΣΑΠΥ)

του

Δήμου

Λέσβου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή των

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2360

προτάσεων είναι η αρχική τους ένταξη στους
πίνακες του συγκεκριμένου σχεδίου ΟΣΑΠΥ.
Προϋπολογισμός: 4.090.000€

Υποδομές στον τομέα της φροντίδας
παιδιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αναβάθμιση ή/και αύξηση της δυναμικότητας
και λειτουργικότητας των κοινωνικών υποδομών
εκπαίδευσης, υγείας – πρόνοιας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας
- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου
Προθεσμία: 16/9/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2395

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική
αναγέννηση του Δήμου Χίου

Προθεσμία: 13/9/2013
Πληροφορίες:

Η

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

αποκλειστικά και μόνο στα εγκεκριμένα έργα του

x?item=2355

ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών

παρούσα

πρόσκληση

αναφέρεται

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Χίου. Απαραίτητη

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική

προϋπόθεση για την αποδοχή των προτάσεων

αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας

είναι η αρχική τους ένταξη στους πίνακες του

Η

παρούσα

πρόσκληση

αναφέρεται

αποκλειστικά και μόνο στα εγκεκριμένα έργα του
ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών
υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Ικαρίας όπως
περιλαμβάνονται
απόφαση

που

στην
έχει

σχετική
εκδοθεί.

εγκριτική
Απαραίτητη

προϋπόθεση για την αποδοχή των προτάσεων
είναι η αρχική τους ένταξη στους πίνακες του

14

συγκεκριμένου σχεδίου ΟΣΑΠΥ.
Προϋπολογισμός: 4.300.000€
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χίου
Προθεσμία: 19/9/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2398
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στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση. Πιο
συγκεκριμένα, με τους νόμους 3463/2006 και

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

3852/2010

ο

Προγραμματισμός

(τον

οποίο

αρχικά συναντούμε στη ιστορία των διοικητικών
μεταρρυθμίσεων της χώρας ως «δημοκρατικό
προγραμματισμό» με το ν.1622/86) καθιερώνεται ως εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄και β΄βαθμού)
μέσω των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μερικά χρόνια νωρίτερα το όραμα για

Προγραμματισμός και Στοχοθεσία στη

μια Διοίκηση με Στόχους

πραγματικότητα με το ν. 3230/04. Ωστόσο, τόσο

Δημόσια Διοίκηση και

ο Προγραμματισμός, όσο και η Στοχοθεσία δεν

την Τοπική Αυτοδιοίκηση

εμπεδώθηκαν

Πολλές αξιόλογες θεσμικές παρεμβάσεις που
κατά

καιρούς

βελτίωσης

επιχειρήθηκαν

της

λειτουργίας

στο
της

πλαίσιο
Δημόσιας

Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

δεν

κατόρθωσαν να επιφέρουν μέχρι σήμερα στη
χώρα

μας

αιτίας

τα

της

επιθυμητά

αποτελέσματα

αδυναμίας

προτεραιοτήτων,

ιεράρχησης

εξ
των

της αλληλοεπικάλυψης των

αρμοδιοτήτων, αλλά κυρίως λόγω της απουσίας
μιας

κουλτούρας

συνεργασίας

μεταξύ

των

εμπλεκομένων φορέων, παρότι η αναγκαιότητα
των εννοιών του προγραμματισμού και της
στοχοθεσίας έχει θεσμικά αναγνωριστεί.
Πράγματι,

κυρίαρχη

θέση

στη

σύγχρονη

διοικητική επιστήμη και πρακτική κατέχει η
έννοια της οργάνωσης. Βασικά της στοιχεία
είναι το όραμα (vision) και η αποστολή (mission).
Το δε μέσο για την πραγμάτωσή τους είναι ο

προγραμματισμός

(planning).

Ως

βασική

λειτουργία του management, ο προγραμματισμός
θέτει

τους

στόχους

και

προσδιορίζει

τους

τρόπους και τις ενέργειες μέσω των οποίων
αυτοί θα πραγματοποιηθούν.
Δεδομένου

λοιπόν

ότι

οι

επιχειρείται να γίνει

κοινωνικές

πρακτική

στη

της

διοικητική

χώρας

μας,

φιλοσοφία
καίτοι

και

διεθνώς

αναγνωρίζεται η σχέση τους ως ουσιώδης όρος
για

την

αποτελεσματική

αναπτυξιακή

προοπτική

λειτουργία
της

και

Δημόσιας

Διοίκησης.
Εν προκειμένω, ο Προγραμματισμός διακρίνεται
σε στρατηγικό (διαμορφώνει την αποστολή, το
όραμα και τους μακροπρόθεσμους στόχους) και

επιχειρησιακό (αποφασίζει για την ποσότητα,
την

ποιότητα

και

το

χρονοδιάγραμμα

των

ενεργειών και δράσεων που πρέπει να γίνουν
και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν
μετρήσιμοι βραχυπρόθεσμοι στόχοι). Είναι το
μέσο

για

Συνδέεται
οποίος

μια
άμεσα

αποτελεσματική
με

αριθμοποιεί

τον
τα

διοίκηση.

Προϋπολογισμό,
στοιχεία

ο

του

Προγραμματισμού μετατρέποντάς τα σε αξίες
και ο οποίος (Προϋπολογισμός), ενώ εξυπηρετεί
βραχυχρόνιους στόχους, είναι εναρμονισμένος με
μια μακροχρόνια στρατηγική. Ο Προγραμματισμός, είτε είναι βραχυχρόνιος (από 6 μήνες
έως 1 χρόνο), είτε είναι μακροχρόνιος (από 3
έως 5 χρόνια) δεν παράγει αποτέλεσμα, αλλά

και

οικονομικές ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας,
όπως

της

μεθόδους

ελληνικής,
παροχής

απαιτούν

υπηρεσιών,

η

σύγχρονες
εισαγωγή

βασικών αρχών του management στη Δημόσια
Διοίκηση

και

Αυτοδιοίκηση

θεωρήθηκε

αυτονόητη για τον κοινό νομοθέτη. Έτσι

ο

Προγραμματισμός και η Στοχοθεσία «εισέβαλαν»
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δίνει απλώς κατευθύνσεις και πληροφόρηση.
Αποτέλεσμα

παράγει

η

εξειδίκευσή

του

σε

Πρόγραμμα Δράσεων και Ενεργειών. Πρόκειται
λοιπόν

για

μια

διαδικασία

ή

ένα

σύνολο

ενεργειών με τις οποίες καθορίζονται οι στόχοι
του φορέα, προβλέπεται η εξέλιξη στο μέλλον
των μεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντός

του

και

προσδιορίζονται

οι

τρόποι, οι ενέργειες και τα μέσα με τα οποία θα
επιτευχθούν

οι

περιβάλλον.

Στην

Διοίκησης

και

στόχοι

στο

περίπτωση

της

συγκεκριμένο
της

Δημόσιας

Αυτοδιοίκησης

που

η

αποτελεσματικότητά τους αναγνωρίζεται ως το
κλειδί

για

την

εκκίνηση

και

στήριξη

της

αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας, αυτή δεν
μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με όραμα,
αποστολή,

στρατηγική,

σχέδια

δράσης

και

τακτική. Δηλαδή η ανάπτυξη είναι συνυφασμένη
με τον προγραμματισμό.
Γιατί όμως τόση επιμονή για την εφαρμογή
αυτού του εργαλείου; Τι ακριβώς κάνει ένα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και γιατί έχει τόση
σημασία για το φορέα που το εκπονεί και
καλείται να το εφαρμόσει;
α. βοηθάει στη βελτίωση της λειτουργίας του
Οργανισμού

και

των

εποπτευόμενων νομικών προσώπων˙
β. αποτυπώνει τη στρατηγική της ηγεσίας, την
αναλύει σε Πενταετές Πρόγραμμα Δράσης και
την εξειδικεύει σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης˙
γ. προγραμματίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί
τη δράση του Οργανισμού˙

εμποδίζει την κατασπατάληση των πόρων.
ε. ενθαρρύνει τη συμμετοχή, εμπλέκοντας με
σαφώς καθορισμένο τρόπο, κατά τη διαδικασία
σύνταξής του:
 Όργανα λήψης αποφάσεων
 υπηρεσιακά στελέχη
 φορείς και ομάδες πολιτών
στ. μετράει στόχους, μέσω της αξιοποίησης
συστήματος δεικτών επίδοσης (εισροών, εκροών
και αποτελέσματος).
ζ. διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης,
αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση

Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα :
ενδιαφερόμενου

δ. εξορθολογίζει την οικονομική διαχείριση και

δράσεων

κυρίως

αναπτυξιακού

χαρακτήρα.
Όπως

γίνεται

Πρόγραμμα

αντιληπτό
αποτελεί

το

Επιχειρησιακό

ισχυρό

εργαλείο

επικοινωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη
διεκδικητική ικανότητα του φορέα.
Η απουσία ενός τέτοιου εργαλείου σχεδιασμού
και προγραμματισμού αποτελεί εμπόδιο τόσο
στην εξελικτική/αναπτυξιακή πορεία του φορέα
όσο και στη διαδικασία αυτορρύθμισης όπου και
όταν αυτή χρειάζεται.
Η Στοχοθεσία, από την άλλη μεριά, αποτελεί μια
διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεωνεπιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα
κάθε φορέα και εν συνεχεία διάχυσης των
γενικότερων

αυτών

εξειδικευμένων
ιεραρχικό

επιδιώξεων

δράσεων

επίπεδο

με

σε

υπό

κάθε

ετήσια

μορφή

κατώτερο
δέσμευση

υλοποίησης. Υλοποιείται μέσω της εφαρμογής

μέτρησης

με

δείκτες

αποτελεσματικότητας
αξιολογηθούν

οι

αποδοτικότητας
προκειμένου

υπηρεσίες

ως

παρεχόμενη εξυπηρέτηση.
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Αντίθετα, με την απουσία στοχοθεσίας όχι μόνον
χάνεται

ο

αδυναμία

προσανατολισμός,
ελέγχου

και

στη

αλλά

υπάρχει

συμμετοχή

και

επίδοση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την απαξίωση του παραγόμενου
έργου και ακόμα χειρότερα τον κίνδυνο στρεβλής
αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού.
Η
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη Δημόσια Διοίκηση
και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3230/2004,
αποσαφηνίζονται οι έννοιες αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και ορίζονται ως εξής:

Αποτελεσματικότητα

είναι

η

ικανότητα

της

Δημόσιας Διοίκησης να εκπληρώνει τους προγραμματισθέντες
είναι

η

στόχους

ικανότητα

και

να

Αποδοτικότητα

επιτυγχάνει

στο

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους στόχους αυτούς
με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Οι στόχοι καθορίζονται με τρόπο ώστε να είναι:
-

Συγκεκριμένοι

(S pecific)

-

Μετρήσιμοι

(M easurable)

-

Συμφωνημένοι

(A greed)

-

Ρεαλιστικοί

(R ealistic)

-

Χρονικά Προσδιορισμένοι (T imed)
χρησιμοποιούνται

γενικούς

και

ειδικούς

που

δείκτες

ακολουθούν

συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής με καθορισμένη
περιοδικότητα όχι

μεγαλύτερη του τριμήνου.

Στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση δίνεται
η δυνατότητα επανακαθορισμού ή τροποποίησης του ετήσιου χρονοδιαγράμματος.
Το

σύστημα

δεικτών

επίδοσης

του

φορέα,

δηλαδή η μέτρηση των στόχων, εμπεριέχεται –
όπως

προαναφέρθηκε-

Προγραμματισμό

και

στον

αποτελεί

όρων)

εφαρμογή
των

(απουσία

εργαλείων

του

Προγραμματισμού και της Στοχοθεσίας, ακόμα
και

η

μη

εφαρμογή

τους

σε

πολλές

των

περιπτώσεων (π.χ. του Προγραμματισμού στην
Κεντρική Διοίκηση και της Στοχοθεσίας στην
Αυτοδιοίκηση, βλ. παρ. 8 και 15 των αρ. 267 και
268 τουν.3852/10 αντίστοιχα) έχουν οδηγήσει
στην απαξίωσή τους ως σύγχρονα εργαλεία
δημιουργίας νέων μοντέλων οργάνωσης της
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες,
Δημόσια

Διοίκηση

και

Τοπική

Αυτοδιοίκηση

οφείλουν να μεταθέσουν το κέντρο βάρους απ’
το «τυχαίο» αποτέλεσμα στο «στοχευμένο», έτσι
ενισχυθεί

μέτρησης, οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω
σε

δεσμευτικών

λοιπόν

ώστε να αναδειχθούν σημαντικές πολιτικές, να

Για την αποτίμηση της Αποτελεσματικότητας και
Αποδοτικότητας

πλημμελής

η

διαφάνεια,

να

συντονιστούν

οι

υπηρεσίες προς όφελος του εξορθολογισμού των
δαπανών.

Για

να

γίνει

αυτό

πρέπει

να

επαναξιολογηθούν τα διαθέσιμα εργαλεία και να
ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες. Και σε αυτό
σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι αρμόδιες
Διευθύνσεις Προγραμματισμού, Ποιότητας και
Αποδοτικότητας.

Οι

συντονισμένες

ενέργειές

τους μπορούν να οδηγήσουν στην εισαγωγή
μόνιμων

διαδικασιών

και

«κουλτούρας»

προγραμματισμού σε όλες τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες, κατ’ επέκταση και φορείς.

Επιχειρησιακό
ένα

από

τα

στάδια υλοποίησής του, ενώ οι στόχοι του
φορέα πρέπει να συνδέονται με τους πόρους
που

διαθέτει

και

να

επιμερίζονται

ανά

δραστηριότητα.
Η επίτευξη των στόχων και οι συνέπειές τους
στην

ευημερία

οδηγήσουν

στην

της

κοινωνίας

επιβράβευση,

μπορούν

να

κίνητρο

για

περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη.
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Προώθηση της ολοκλήρωσης στην
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια βίου
μάθησης, Leonardo Da Vinci»)
Από τον Οκτώβριο του 2012 υλοποιείται, με
συμμετοχή

του

ΕΟΕΣ

συντονιστή-εταίρο

ΑΜΦΙΤΚΥΟΝΙΑ

την

ΕΕΤΑΑ,

και

το

έργο

«Προώθηση της Ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση
εκπαίδευσης

μέσω
του

της

επαγγελματικής

στελεχιακού

δυναμικού

των

δήμων – Μοχλός για την τοπική ανάπτυξη»
(“Promotion of Integration in the Planning and Provi
sion of Social Services within Local Authorities
through municipal staff vocational training- A Lever
for Local Development, PRISSM”) στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης»,
Υποπρόγραμμα

«Leonardo

Da

Vinci»,

Δράση

«Μεταφορά Καινοτομίας» (Transfer Οf Innovation).
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 336.443
ευρώ (κοινοτική συμμετοχή 75%, 252.332) και
διάρκεια

υλοποίησης

δυο

(2)

έτη,

έως

τον

Οκτώβριο του 2014.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν, εκτός του ΕΟΕΣ
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, το Πανεπιστήμιο Reims-Ardenne
Champagne (Γαλλία), το Northern Health and Social

Care Trust (Ηνωμένο Βασίλειο), ο Δήμος Alytus
(Λιθουανία), ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και τα ΕTrikala AE.
Βασικός στόχος του έργου είναι η κατάρτιση
στελεχών
έννοιες

της
της

τοπικής

αυτοδιοίκησης

ολοκλήρωσης

και

η

στις

έναρξη

εφαρμογής ενός συστήματος σχεδιασμού και
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο οποίο θα
εμπλέκονται τόσο τα στελέχη όσο και οι
χρήστες των υπηρεσιών και δράσεων.
Στις

κύριες

δραστηριότητες

του

έργου

περιλαμβάνονται:
 Κατάρτιση

του

προσωπικού

των

συμμετεχόντων δήμων στις αρχές του
συστήματος παροχής ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών.
 Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος
παροχής ολοκληρωμένων κοινωνικών
υπηρεσιών.
 Εξ

αποστάσεως

κατάρτιση

για

υπαλλήλους Τοπικών Αρχών από την
Ελλάδα

και

Ευρώπη

και

άλλους

ενδιαφερόμενους.
 Έκδοση

Οδηγού

Εφαρμογής

του

συστήματος.
Πληροφορίες:
Ελληνική

Εταιρεία

Τοπικής

Ανάπτυξης

Αυτοδιοίκησης
Υπόψιν Συντονίστριας κας B. Μπέλλου
Τηλ: 213 1320671
Ιστοσελίδα έργου: www.prissm-eu.com
Ε-mail: prissm@eetaa.gr, vbel@eetaa.gr
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2. Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού:
Πολυγλωσσία στο Αστικό Περιβάλλον
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δια Βίου
Μάθησης, 2007-2013)
Ο

Δήμος

Αγίων

Αναργύρων-Καματερού,

στο

πλαίσιο του έργου με τίτλο «Languages in Urban
Communities – Integration and Diversity for Europe
(LUCIDE)»

πραγματοποίησε

με

επιτυχία

συνάντηση εργασίας (workshop) στο κτίριο του
Δημαρχείου

στις

23

«Πολυγλωσσία

Μαΐου

στο

τ.ε.

Αστικό

με

θέμα

Περιβάλλον»

(Multilingualism in Urban Spaces). To workshop
οργανώθηκε από την Ομάδα Έργου LUCIDE η
οποία

απαρτίζεται

Κοινωνικής

από

Υπηρεσίας

υπαλλήλους

και

του

της

Γραφείου

Προγραμματισμού του Δήμου.
Στο workshop συμμετείχαν συνεργάτες-μέλη του
δικτύου LUCIDE από το Αμβούργο, τη Ρώμη, το
Λονδίνο, τη Σόφια οι οποίοι, μαζί με την ομάδα
έργου του Δήμου μας, έκαναν παρουσιάσεις για

H συνάντηση οδήγησε στην εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων για την περαιτέρω εξέλιξη
της έρευνας τόσο για το Δήμο όσο και για τις
συνεργαζόμενες πόλεις – μέλη του δικτύου
LUCIDE.

Μετά το τέλος του workshop, οι

συμμετέχοντες

παρακολούθησαν

αθλητικά

δρώμενα από την Πακιστανική Κοινότητα Ελ-

τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τις βέλτιστες
πρακτικές στο αστικό πολυγλωσσικό περιβάλλον
με βάση την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί
στις

αντίστοιχες

συνάντηση

αυτή,

πόλεις.

Παράλληλα,

συμμετείχαν

με

στη

ομιλίες

εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εσωτερικών (κ. Α.
Καρβούνης),

το

Μουσείο

της

Ακρόπολης,

το

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ,
την

Πακιστανική

Κοινότητα,

καθώς

εκπρόσωποι από τον Δήμο Κομοτηνής.

και

λάδας και την Ένωση Μεταναστών Εργατών σε
γήπεδο των Αγ. Αναργύρων. Η συνάντηση και η
συνεργασία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο
Μουσείο

της

Ακρόπολης

και

θεματική

ξενάγηση με τίτλο «Μνημεία στο εξωτερικό
περιβάλλον και πολυγλωσσία».
Πληροφορίες:
Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Γρ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
Πληροφρικής και Διαφάνειας
Λεωφ. Δημοκρατίας 61,
135 61 Άγιοι Ανάργυροι
τηλ.: 213-2023681,
fax: 210-2611683,
www.agan.gov.gr
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3. Δήμος Ηρακλείου:
Πρόληψη & Διαχείριση
Φυσικών Κινδύνων
(Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας
Ελλάδα-Κύπρος, 2007-2013)

Στο

Δήμο

Ηρακλείου

πραγματοποιήθηκε

πρόσφατα ημερίδα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και προστασία από

(έντονο καιρικό φαινόμενο της Κύπρου), που ήταν

φυσικές καταστροφές. Η ημερίδα εντάσσεται στο

σχεδόν άγνωστα για το τοπικό πληθυσμό. Το έργο

πλαίσιο του διασυνοριακού έργου «Πρόληψη &
Διαχείριση

Φυσικών

Ενότητες

Δήμου

Κινδύνων

Ηρακλείου,

στις

χωρικές

Περιφερειακής

Ενότητας Σάμου, Δήμου Αραδίππου και Επαρχίας
Πάφου»,

στο

προγράμματος

πλαίσιο

του

συνεργασίας

διασυνοριακού
Ελλάδα-Κύπρος

2007-2013.
Η Κρήτη, η Κύπρος και η Σάμος είναι τρεις
περιοχές

που

κάθε

χρόνο

αντιμετωπίζουν

τεράστια προβλήματα από φυσικές καταστροφές,

είναι ένα ενιαίο σύνολο δράσεων που συμβάλει
αποτελεσματικά στη πρόληψη και διαχείριση των
φυσικών κινδύνων, αναπτύσσει εργαλεία που
βοηθούν

στον

πρόληψη,
θωράκιση

ολοκληρωμένο

αντιμετώπιση,
από

τις

σχεδιασμό

συντονισμό

φυσικές

για
και

καταστροφές,

αναπτύσσει τη διασυνοριακή συνεργασία και
τέλος αναπτύσσει και αξιοποιεί τον εθελοντισμό
και

την

ενεργή

συμμετοχή

του

τοπικού

πληθυσμού.

όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί,

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να έχουν

ξηρασία-λειψυδρία, διάβρωση ακτών κλπ. Το

ολοκληρωθεί

έργο αποσκοπεί στην θωράκιση των περιοχών

χαρτογραφήσεις κινδύνων, εκπόνηση εργαλείων

του Δήμου Ηρακλείου (Επικεφαλής Εταίρος), της

παρέμβασης

Περιφερειακής

πρόληψης

Ενότητας

Σάμου,

του

Δήμου

Αραδίππου και της Επαρχίας Πάφου. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό
των 800.000,00 ευρώ. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα
τελευταία χρόνια εκδηλώνονται φαινόμενα τέτοιας μορφής και έντασης όπως οι ανεμοστρόβιλοι

–

για
και

κάθε

περιοχή

σχεδίων

διαχείρισης

αναλύσεις

έκτακτης
φυσικών

–

ανάγκης
κινδύνων,

προμήθεια ατομικού και ομαδικού εξοπλισμού
εθελοντών, συμπλήρωση, ανανέωση και ψηφιακή
επεξεργασία

χαρτογραφήσεων

ώστε

να

υπάρχουν τέσσερις βάσεις δεδομένων σε GIS,
σήμανση με πινακίδες των μη αστικών εκτάσεων
(με προτεραιότητες τις δασικές), προμήθεια και
τοποθέτηση δεξαμενών πυροπροστασίας νέας
τεχνολογίας,
επισήμανση

εκπόνηση
των

ειδικών

επικίνδυνων

μελετών
ρεμάτων

με
και

σημείων της περιοχής και με αποτύπωση όπου
απαιτείται των υδρολογικών λεκανών, κατασκευή
πιλοτικού

μικρού

φράγματος

(Περιφερειακή

Ενότητα Σάμου) με αντίστοιχες φυτεύσεις στα
πρανή.
Πληροφορίες:
Δήμος Ηρακλείου
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλ: 2813409178 & 2813409411
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4. Περιφέρεια Κρήτης:
Εξοικονόμηση Ενέργειας- Euronet
50/50
(Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία-Ευφυής ΕνέργειαΕυρώπη)
Το 1ο «Πράσινο Βραβείο» για την εξοικονόμηση
ενέργειας στα σχολεία κατέκτησε η Περιφέρεια
Κρήτης στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Βιώσιμης
Ενέργειας 2013, στην κατηγορία της Εκπαίδευσης,
η

μοναδική

συμμετείχε

Περιφέρεια
στο

Εξοικονόμηση

έργο

ενέργειας

στην

Ελλάδα

«Euronet
στα

που

50/50-

σχολεία»,

στο

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Ευφυής

Το

Euronet



ενέργειας

και

συμμετέχουν στο πρόγραμμα 50 σχολικές μονάδες

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό
με μικρά μέτρα συντήρησης στις σχολικές
μονάδες,
Η αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών
την

εκπαίδευση,

και

η

ενημέρωσή τους σχετικά με την προστασία
του περιβάλλοντος γενικότερα,


Η

ανάληψη

από

τους

μαθητές

ενός

σημαντικού ρόλου στην ανάπτυξη ιδεών
και μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας
στο σχολείο τους.

ομάδες



Αναπτύχθηκε

μία

κοινή

μεθοδολογία

υλοποίησης του 50/50 στα σχολεία με
κοινές

κατευθυντήριες

γραμμές,

ένα

εκπαιδευτικό πακέτο, καθώς και συσκευές
μέτρησης της ενεργειακής κατανάλωσης.

Σκοποί του έργου είναι:

από

σχολικές

2011).

Φινλανδία.

μέσα

58

50/50 για τουλάχιστον 2 χρόνια (2010 και

Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, και



Δημιουργήθηκαν

στόχο να υλοποιήσουν τις δράσεις του

από 9 χώρες: Ισπανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία,



που

δημοτικού συμβουλίου να εργάζονται με

την

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Συνολικά

σχολεία

ενέργειας με τα σχολεία και την ομάδα του

Europe Programme» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο για
της

58

ακόλουθα κύρια αποτελέσματα:

Network of Education Centers «Intelligent Energy εξοικονόμηση

οδήγησε

συμμετείχαν στην εξοικονόμηση ενέργειας με τα

Ενέργεια-Ευρώπη’. Το EURONET 50/50 - European

την

50/50



Κατά τον 1ο χρόνο της εφαρμογής του
50/50, τουλάχιστον ένα 50% των σχολείων
του Δικτύου 50/50 είχε όντως καταφέρει
να εξοικονομήσει ενέργεια. Κατόρθωσαν
να φτάσουν το στόχο της μείωσης της
εκπομπής CO2 κατά 2,5% (εξοικονομώντας
251 Τ από CO2) και, σαν επιβράβευση
αυτής της αποταμίευσης, έλαβαν κατά
μέσο όρο 500€ ανά σχολείο. Αυτά τα
χρήματα

ήταν

το

αποτέλεσμα

της

μεταφοράς 50/50 στο σχολείο από το
διευθυντή του σχολικού κτηρίου.
Ένα βασικό σημείο του προγράμματος ήταν η
ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων και η
ανταλλαγή

ιδεών

και

δράσεων

μεταξύ

των

ομάδων ενέργειας και των συνεργατών.
Πληροφορίες:
Περιφέρεια Κρήτης
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Τηλ: 2813410118
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πρόγραμμα URBACT II διοργανώνει φέτος για

Εκδηλώσεις

δεύτερη φορά το Θερινό Πανεπιστήμιο για τις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)

Τοπικές Ομάδες Στήριξης (ΤΟΣ) και όλους τους
εμπλεκόμενους

Ευφυής Αστική Πληροφορική

Διαδραστικά

(Βαρσοβία, 14 -17 Αυγούστου)

φορείς

του

εργαστήρια,

URBACT

μικρές

II.

ευέλικτες

ομάδες και ασκήσεις «επί χάρτου» συνθέτουν το
πρόγραμμα

του

Θερινού

Πανεπιστημίου.

Το 2ο διεθνές συνέδριο με θέμα την “Ευφυή Αστική

Παράλληλα, εμπειρογνώμονες του προγράμμα-

Πληροφορική” ευελπιστεί να αποτελέσει την πιο

τος και ειδικοί σύμβουλοι σε θέματα αστικής

ολοκληρωμένη διάσκεψη με επίκεντρο τις διάφορες

ανάπτυξης θα συμβάλουν με παρουσιάσεις και
συζητήσεις «μέσα στην τάξη» για την ανάλυση
και ανταλλαγή απόψεων σε μια σειρά θεμάτων
ενδιαφέροντος!
Πληροφορίες:
http://urbactdublin.onetec.eu/

Χωροταξικός Σχεδιασμός
και Αειφόρος Ανάπτυξη
πτυχές προόδου που συντελούνται

στην ευφυής

αστική πληροφορική. Το συνέδριο θα προσφέρει τη

(Πεκίνο, 30 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου)

δυνατότητα σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες να

Το

συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στους εξής

αντιμετώπισης των προκλήσεων της ταχείας

τομείς:

παγκοσμιοποίησης,

αστικό

μοντέλο

ζωής,

ευφυής

αστική

πληροφορική, Smart Grid, έξυπνη δικτύωση/πλέγμα,

συνέδριο

αποτελεί

μια

προσπάθεια

αστικοποίησης,

και

της

παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής στις χώρες της

αστικός σχεδιασμός και άλλα συναφή θέματα.
Πληροφορίες:
http://www.conferen.org/IUrC2013

Θερινό Πανεπιστήμιο URBACT II Eπιμόρφωση Τοπικών Ομάδων Στήριξης
(Δουβλίνο, 28-31 Αυγούστου)
Σε

συνέχεια

της

απόφασης

της

Τεχνικής

Γραμματείας και της Επιτροπής Παρακολούθησης
του προγράμματος URBACT II και στο πλαίσιο των
εργασιών κεφαλαιοποίησης του προγράμματος, το

Ασίας καθώς και σε άλλες χώρες του κόσμου.
Στόχος της Διεθνούς Διάσκεψης για το 2013
είναι

να

συγκεντρώσει

ερευνητές

και

εμπειρογνώμονες από τα διεπιστημονικά πεδία
των αστικών και περιφερειακών ζητημάτων για
την

ανταλλαγή

πρόσφατων

ερευνητικών

αποτελεσμάτων και επιτυχημένων πρακτικών
για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο
Ανάπτυξη.
Πληροφορίες:
http://urbaneastasia.jimdo.com/spsd2013beijing/
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Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού
(Στοκχόλμη, 1-6 Σεπτεμβρίου)
H Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού φιλοξενείται και
διοργανώνεται

από το Stockholm International

Water Institute (SIWI) και πραγματοποιείται κάθε
χρόνο στη Στοκχόλμη. Από το 1991 αποτελεί το
ετήσιο σημείο συνάντησης για τα ζητήματα των
υδάτινων πόρων του πλανήτη.

λούνται με θέματα αστικής ανάπτυξης, που
προκύπτουν
εκδηλώσεων,

από

τη

όπως

Παραολυμπιακοί

φιλοξενία
οι

μεγάλων

Ολυμπιακοί

Αγώνες,

τα

και

παγκόσμια

κύπελλα ποδοσφαίρου και οι διεθνείς εκθέσεις.
Πληροφορίες:
http://www.uel.ac.uk/legacyconference/

Forum για το Μέλλον των Πόλεων
(Αμβούργο 4 - 7 Σεπτεμβρίου)
Το

φόρουμ

για

το

«μέλλον

των

πόλεων»

αναμένεται να συγκεντρώσει 150 δημάρχους,
πολεοδόμους, επιστήμονες και εκπροσώπους
της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού
τομέα. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε στ-

Η παγκόσμια εβδομάδα νερού συγκεντρώνει ένα
μεγάλο αριθμό παρευρισκόντων, με τη συμμετοχή
πάνω από 200 συνεργαζομένων οργανώσεων.
Επιπλέον,

άτομα

παρουσιάζουν

από

τα

όλο

ευρήματά

τον

κόσμο

τους

σε

επιστημονικές ημερίδες. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια
Εβδομάδα Νερού επιλέγει ένα συγκεκριμένο θέμα
στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, και για το
2013 το κύριο αντικείμενο συζητήσεων είναι “Νερό

ρατηγικές και προτάσεις για την ανάπτυξη και

και οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων".

εφαρμογή μιας διατομεακής προσέγγισης που

Πληροφορίες:

να εξισορροπεί τις οικολογικές απαιτήσεις με

http://www.worldwaterweek.org/

τις οικονομικές ανάγκες. Το κεντρικό ερώτημα

Ολυμπιακή Κληρονομία: Οι επιπτώσεις

του πώς να καταστεί λειτουργικό το όραμα της

των μεγάλων εκδηλώσεων στις πόλεις
(Λονδίνο, 4-6 Σεπτεμβρίου)

σε

επαφή

ερευνητές,

φορείς

“Αναγεννητικής

πόλης”

θα

απαντηθεί με την εφαρμογή του στους τομείς
της ενέργειας, του νερού, των αποβλήτων, των

Το διεθνές αυτό συνέδριο έχει σχεδιαστεί για να
φέρει

regenerative

χάραξης

πολιτικής, εκπροσώπους των εθνικών και διεθνών
οργανισμών και όσους ενδιαφέρονται και ασχο-

μεταφορών,

των

κτιρίων

και

κατασκευών,

καθώς και αστικού πρασίνου και τη γεωργία.
Πληροφορίες:
http://www.futureofcitiesforum.com/
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2ο Διεθνές Συνέδριο για Φιλικές προς
ηλικιωμένους Πόλεις

8-9/2013

μένων πόλεων της γνώσης, φέρνοντας σε επαφή
ακαδημαϊκούς,

δημόσιους

λειτουργούς

και

σχεδιαστές πολιτικής των πλέον ανεπτυγμένων

(Κεμπέκ, 9-12 Σεπτεμβρίου)
Το 2ο Διεθνές Συνέδριο για τις φιλικές προς τους
ηλικιωμένους πόλεις, θα πραγματοποιηθεί στις 911 Σεπ. 2013, στο πόλη του Quebec στο πλαίσιο
του θέματος ‘Συνθηκες Διαβίωσης και Γήρανσης
Μαζί στην Κοινότητα’.

και

αναδυόμενων

πόλεων

της

γνώσης

παγκοσμίως για να ανταλλάξουν εμπειρίες και
πρακτικές.
Πληροφορίες:
http://www.kcws2013.org/default.asp

Μετανάστευση και Πολυμορφία
(Τάμπερε, 9-13 Σεπτεμβρίου)
Το συνέδριο του διεθνούς δικτύου Metropolis
εστιάζει το ερευνητικό του ενδιαφέρον στα
θέματα

της

μετανάστευσης

και

της

πολυμορφίας.

Η σημαντική αυτή εκδήλωση καλωσορίζει κάθε
άτομο

που

ασχολείται

με

τη

γήρανση

του

πληθυσμού, είτε από το χώρο της δημοτικής
αρχής, της υγείας,

των υπηρεσιών, της πολεοδο-

μίας και των μεταφορών, της έρευνας,
εκπροσώπους

από

οποιαδήποτε

είτε

επίπεδα

διακυβέρνησης. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να
βρουν πηγές έμπνευσης, εργαλεία, στρατηγικές

Ο ρόλος των μεταναστών στη διπλωματία, η

και πλούσιες

διαχείριση

πληροφορίες στο πλούσιο και

της

μετανάστευσης

για

την

ποικίλο πρόγραμμα του συνεδρίου.

ασφάλεια, το εμπόριο και την κινητικότητα

Πληροφορίες:

πληθυσμών, κοινωνική δικαιοσύνη για εθνοτικές

http://www.afc2013.ca/en/

μειονότητες κτλ. είναι μερικές από τις θεματικές

6η

του συνεδρίου.

Παγκόσμια Σύνοδος

των Πόλεων της Γνώσης
(Κωνσταντινούπολη, 9-12 Σεπτεμβρίου)
Με θέμα τη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα σε δύο
ηπείρους, η

6η

παγκόσμια σύνοδος των Πόλεων

της Γνώσης στοχεύει στη κάλυψη του γνωσιακού
χάσματος

σε

επενδύσεις

στην

αειφόρο

και

γνωσιακή ανάπτυξη και στη δημιουργία επιτυχη-

Πληροφορίες:
http://www.metropolis2013.fi/

Αστική Πυκνότητα και Αειφορία
(Χογκ Κογκ, 12-13 Σεπτεμβρίου)
Η ισορροπία ανάμεσα στην αστική μεγέθυνση
και την αειφόρο ανάπτυξη είναι το βασικό θέμα
διεθνούς συνεδρίου που φιλοξενείται από το
Χογκ Κογκ, μια πόλη με μεγάλη πυκνότητα και
υψηλή αποδοτικότητα. Οι συνέπειες της αστικής
πυκνότητας στις ζωές των πολιτών και στην
οικονομική

μεγέθυνση

διαφορετικές
σχεδιασμού

όψεις
των

των

πόλεων,

του

πόλεων

και

χωροταξικού
οι

πλευρές της αστικής αναζω

24

οι

24

κοινωνικές
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ζητήματα
επιπτώσεις

του

αποτελούν

μερικά

από

τα

της

πράσινης

8-9/2013

και

γαλάζιας

οικονομίας θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον

αντικείμενα προς συζήτηση.

των συνέδρων.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://sbconferences.org/sb13hongkong/

http://4th.iclg.in.th/

Οι Πόλεις του Μέλλοντος

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας

(Κωνσταντινούπολη, 15-18 Σεπτεμβρίου)

(21 Σεπτεμβρίου)
Η

Το 4ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τους
Υδάτινους

Πόρους

ενδιαφέροντος

θέτει

των

στο

επίκεντρο

συνεδριών

εκστρατεία

για

την

Ευρωπαϊκή

Ημέρα

Συνεργασίας περιλαμβάνει 300 εκδηλώσεις σε

του

του

τις

μακροπρόθεσμες και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις
για

το

σχεδιασμό

και

τη

λειτουργία

των

μελλοντικών συστημάτων υδάτινων πόρων στο

περίπου 40 χώρες για την προβολή δράσεων σε
70

προγράμματα

συνεργασίας

σε

πανευρωπαϊκό επίπεδο.
πλαίσιο των σχετικών περιπτώσεων που θα
παρουσιαστούν

από

εκπροσώπους

Πληροφορίες:
http://www.ecday.eu/

τοπικών

Ποτάμια: Συνδέοντας Νερό-Ενέργεια-

αρχών.

Τροφή

Πληροφορίες:

(Μπρισμπέιν, 23-26 Σεπτεμβρίου)

http://www.iwacof2013.org/

4o Διεθνές Συνέδριο
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η

ολιστική

και

αειφόρος

διαχείριση

των

υδάτινων πόρων είναι κεντρικό θέμα συζήτησης

(Σουραμπάγια-Ινδονησία, 18-20
Σεπτεμβρίου)
Από το 2010, όταν πραγματοποιήθηκε το 1ο
διεθνές συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση
στην Ταϋλάνδη μέχρι σήμερα, βασικό αντικείμενο
συζήτησης αυτών των εκδηλώσεων παραμένει η
επίτευξη

αποτελεσματικής

αποκεντρωμένης

διαχείρισης. Στη φετινή διοργάνωση, ωστόσο, τα

στο 16ο Διεθνές Συμπόσιο για τα Ποτάμια, το
οποίο φιλοδοξεί να εμβαθύνει τις γνώσεις και

25

25
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τις δεξιότητες για τη διατήρηση της ισορροπίας
ανάμεσα

στην

προτασία

της

λεκάνης

των

ποταμών και την αειφόρο ασφάλεια των υδάτινων
πόρων, της ενέργειας και της τροφικής αλυσίδας.
Πληροφορίες:
http://riversymposium.com/

Παγκόσμια Σύνοδος

Και οι δύο πόλεις έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς

Οικολογικών Πόλεων

για το σχεδιασμό τους σε θέματα αειφορίας των

(Ναντ, 25-27 Σεπτεμβρίου)
Για

πρώτη

φορά

σε

ευρωπαϊκό

μεταφορικών

μέσων,

την

προώθηση

της

πεζοπορίας και της ποδηλασίας, την αντιμετώεπίπεδο

πιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, της

των

ανθρώπινης κλίμακας και της μικτής χρήσης

αειφόρων πόλεων που υποστηρίζεται από τη

γης, την ηλιακή ενέργεια και την αειφορία. Οι

πραγματοποιείται

η

παγκόσμια

σύνοδος

ΜΚΟ Ecocity Builders με σκοπό τις ανταλλαγές
πρακτικών και εμπειριών μεταξύ εκπροσώπων
τοπικών και περιφερειακών αρχών, ερευνητών και
οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.

σχετικές ομιλίες θα γίνουν από τους προϊσταμένους

των

γραφείων

προγραμματισμού

και

χωροταξικού σχεδιασμού και το προσωπικό
τους.
Πληροφορίες:
http://www.livablecities.org/2013-europeancities-vision-study-tour

Παγκόσμια Σύνοδος των Δημάρχων για
την Κλιματική Αλλαγή
(Ναντ, 27-28 Σεπτεμβρίου)

Οι βασικές θεματικές των αειφόρων πόλεων
δομούν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων: μείωση

Καινοτόμα

έργα

για

τις

μεταφορές,

τη

διαχείριση στερεών απορριμμάτων, ο φωτισμός

του οικολογικού αντικτύπου σε υδάτινους πόρους,
ατμοσφαιρκό

αέρα,

βιοποικιλομορφία˙

αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων των
πόλεων˙

ενίσχυση

της

αλληλεγγύης˙

και

οργάνωση των αειφόρων πόλεων.
Πληροφορίες:
http://www.ecocity-2013.com/en/project-ecocity

Ευρωπαϊκές Πόλεις με Όραμα
(Φράιμπουργκ και Στρασβούργο, 27
Σεπτεμβρίου- 4 Οκτωβρίου)

και η ενεργειακή αποδοτικότητα, η άντληση και
αποθήκευση υδάτινων πόρων, οι δυνατότητες
χρηματοδότησης και η δημιουργία εταιρικών
σχέσεων σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής

Η Επίσκεψη Εργασίας για τις «Ευρωπαϊκές Πόλεις

οργάνωσης

με Όραμα» προσφέρει τη δυνατότητα σε αιρετούς

συζήτηση

και στελέχη των γραφείων προγραμματισμού των

παγκόσμιου συμβουλίου των δημάρχων για την

ΟΤΑ να επισκεφθούν και να γνωρίσουν σε βάθος

κλιματική αλλαγή.

δύο από τα πιο ζωντανές και αειφόρες πόλεις της

Πληροφορίες:

Ευρώπης - το Φράιμπουργκ και το Στρασβούργο.

26

αποτελούν
κατά

την

ζητήματα

προσεχή

σύνοδο

προς
του

http://archive.iclei.org/index.php?id=13272

26
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Στις Περιφέρειες ο Σχεδιασμός
της Νέας Γενιάς Προγραμμάτων της ΕΕ
Στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες πλέον
εναπόκειται ο σχεδιασμός των προγραμμάτων
των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο
2014-2020 μετά την έγκριση της επιτροπής
περιφερειακής

ανάπτυξης

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου (10 Ιουλίου τ.ε.) σε μια σειρά
εκθέσεων που κατ' αρχήν συμφωνούν για τη
ριζική

αναθεώρηση

της

περιφερειακής

πολιτικής. Οι εκθέσεις απηχούν την έκβαση των
διαπραγματεύσεων

μεταξύ

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
των κρατών μελών για μια σειρά αλλαγές
ευρείας κλίμακας στον τρόπο διαχείρισης των
προγραμμάτων περιφερειακής πολιτικής, ώστε
να υπάρξει ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος. Η
νέα προσέγγιση επικεντρώνει το μεγαλύτερο
τμήμα των επενδύσεων της ΕΕ σε τομείς-κλειδιά
για την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις
εργασίας. Ζητεί να τεθούν στόχοι για τη μέτρηση
των αποτελεσμάτων και θέτει νέους όρους
χρηματοδότησης.
Η σημερινή προκαταρκτική συμφωνία καλύπτει
το μεγαλύτερο μέρος της δέσμης μέτρων για τη
μεταρρύθμιση της περιφερειακής πολιτικής. Ενώ
οι διαπραγματεύσεις για εκκρεμή ζητήματα,
όπως

το

αποθεματικό

επίδοσης

και

η

μακροοικονομική επιλεξιμότητα, θα συνεχιστούν,
τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα προσφέρουν

μια

στέρεη

βάση

για

να

προχωρήσει

ο

προγραμματισμός. Θέτουν τους κανόνες που θα
διαμορφώσουν τους κύριους στόχους και τις
προτεραιότητες χρηματοδότησης που πρέπει να
καθοριστούν
μεταξύ

στις

κάθε

«συμφωνίες

κράτους

συνεργασίας»

μέλους

και

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συμφωνίες αυτές
αποτελούν την αφετηρία για πιο αναλυτικά
εθνικά και περιφερειακά προγράμματα.
Σε ορισμένα κράτη μέλη είναι έτοιμα τα σχέδια
των

συμφωνιών

συνεργασίας.

Η

Επιτροπή

αναμένει να έχουν ολοκληρωθεί όλα έως τα τέλη
του τρέχοντος έτους και να επιτευχθεί συμφωνία
για όλα τα προγράμματα στις αρχές του 2014,
ώστε να προσανατολιστούν άμεσα οι επενδύσεις
στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία
θέσεων εργασίας.
Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης που
επιβεβαιώθηκαν

με

τη

σημερινή

ψηφοφορία

είναι :


Εστίαση των επενδύσεων σε βασικούς
τομείς για την οικονομική μεγέθυνση και
τις

θέσεις

εργασίας,

όπως

σκιαγραφήθηκαν στη στρατηγική για την
Ευρώπη 2020 μέσω μιας κοινής σειράς
κανόνων που θα ισχύσουν και για τα
πέντε

ευρωπαϊκά

διαρθρωτικά

και

επενδυτικά ταμεία (το ευρωπαϊκό ταμείο
περιφερειακής ανάπτυξης, το ευρωπαϊκό
κοινωνικό ταμείο, το ταμείο συνοχής, το
ευρωπαϊκό

γεωργικό

ταμείο

για

την

αγροτική ανάπτυξη και το ευρωπαϊκό
ταμείο

θαλάσσιων

υποθέσεων

και

αλιείας).

27

27

Τεύχος 38/39

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6-27

8-9/2013

Tο πείραμα των Mακροπεριφερειών της
Ευρώπης: H πρώτη Aξιολόγηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα
την πρώτη μελέτη στάθμισης της επιτυχίας των
δύο μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ
και διατύπωσης συστάσεων για το μέλλον. Οι
Το



μεγαλύτερο

μέρος

προϋπολογισμού

θα

του

πρέπει

να

συγκεντρωθεί σε λίγες προτεραιότητες
που

θα

συνδέονται

στρατηγική

2020

στενά

για

με

την

την

οικονομική

το

80%

μεγέθυνση. Ειδικότερα:
Από



το

50%

έως

προϋπολογισμού

του

του

ΕΤΠΑ

να

επικεντρωθεί σε μέτρα για τη στήριξη της
καινοτομίας και της Ε&Α, το ψηφιακό
θεματολόγιο, την ανταγωνιστικότητα των
ΜΜΕ και τη στροφή προς την οικονομία με
χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
Για την οικονομία με χαμηλές εκπομπές



άνθρακα

να

αναληφθεί

επιπλέον

υποχρέωση για τη διάθεση τουλάχιστον
του

12%

έως

20%

στην

ενεργειακή

απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να



καταρτίσουν
στόχους

σαφείς

για

τον

και

μετρήσιμους

αντίκτυπο

στις

επενδύσεις. Η πρόοδος να μετράται και
να κοινοποιείται.
Μέτρα



για

τον

περιορισμό

της

γραφειοκρατίας και την απλούστευση της
χρήσης των ταμείων της ΕΕ: μεγαλύτερη
προσέγγιση των κανόνων που διέπουν

στρατηγικές της ΕΕ για τον Δούναβη και για την
Βαλτική, στις οποίες εμπλέκονται πάνω από 20
χώρες μέλη και μη της ΕΕ, υπήρξαν πρωτοπόρες
ως προς ένα μοναδικό είδος συνεργασίας, με
βάση την ιδέα ότι κοινές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν

συγκεκριμένες

περιοχές

περιβαλλοντικές, οικονομικές ή σχετιζόμενες με
την ασφάλεια — αντιμετωπίζονται καλύτερα
συλλογικά,

και

οργανώνονται

ότι

θα

από

αποτελεσματικότερη

ήταν

λογικό

κοινού
χρήση

για

των

λιγότερες

εκθέσεων,

απαιτήσεις

μεγαλύτερη

Η έκθεση σε γενικές γραμμές καταλήγει σε
θετική κρίση για τις, μέχρι τώρα, υφιστάμενες
στρατηγικές. Επισημαίνει τον τρόπο με τον
οποίο

έχουν

δημιουργηθεί

εκατοντάδες

νέα

σχέδια και βοήθησαν στη διαμόρφωση κοινών
στόχων πολιτικής σε τομείς ζωτικής σημασίας
για

τις

εμπλεκόμενες

περιφέρειες.

Η

μακροπεριφερειακή προσέγγιση οδήγησε επίσης
σε

πολυάριθμες

δίκτυα

καθώς

κοινές
και

στη

πρωτοβουλίες
λήψη

και

πολιτικών

αποφάσεων σε συλλογικό επίπεδο.
Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η συνεργασία
μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ και
γειτονικών χωρών εκτός της ΕΕ έχει ενισχυθεί
σημαντικά και έχει οδηγήσει σε αποδοτικότερη
χρήση των διαθέσιμων πόρων.

της

ψηφιακής τεχνολογίας (ηλ.-συνοχή).
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroo
m/content/20130708IPR16838/html/Newcohesion-policy-MEPs-approve-%E2%82%AC325billion-investment-tool-for-EU-regions

28

την

κονδυλίων.

υποβολής

χρήση

να

διαθέσιμων

όλα τα ταμεία, καλύτερα στοχοθετημένες
αλλά

—

28
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Αλλά η έκθεση υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις
την ανάγκη να αναλάβουν πολιτική δέσμευση
και

να

καταστήσουν

τις

στρατηγικές

προτεραιότητά τους σε όλους τους σχετικούς
τομείς

πολιτικής,

εξασφαλίζοντας

την

ενσωμάτωσή τους σε μελλοντικά προγράμματα
των

ευρωπαϊκών

επενδυτικών

διαρθρωτικών

ταμείων,

καθώς

και

και
άλλων

σχετικών πλαισίων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ,
περιφερειακό και εθνικό. Υπογραμμίζει επίσης
τη σημασία των διοικητικών πόρων για την
επίτευξη των στόχων.
Σχετικά με μελλοντικές μακροπεριφερειακές
στρατηγικές,

η

έκθεση

τονίζει

ότι

νέες

πρωτοβουλίες θα πρέπει να δρομολογηθούν
μόνο

για

να

αντιμετωπίσουν

ιδιαίτερες

ανάγκες για βελτιωμένη και υψηλού επιπέδου
συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει προθυμία για
μετουσίωση

της

πολιτικής

δέσμευσης

σε

διοικητική υποστήριξη, και οι νέες στρατηγικές
πρέπει να καταδεικνύουν σαφώς την ιδιαίτερη
προστιθέμενη αξία τους σε επίπεδο ΕΕ.

σύγκλισης στην ΕΕ του περιφερειακού κατά
κεφαλήν

ΑΕγχΠ

ζητούμενο

και

τώρα

της

είναι

απασχόλησης.

να

Το

διασφαλιστεί

η

έγκαιρη επάνοδος στην τροχιά της δυναμικής
ανάπτυξης,

ειδικότερα

στις

λιγότερο

αναπτυγμένες περιφέρειες και πόλεις.
Πιο

συγκεκριμένα,

η

εν

λόγω

έκθεση

παρουσιάζει μερικά από τα βασικά ζητήματα
που πρέπει να εξετάσουν τα προγράμματα για
τη συνοχή για τη χρονική περίοδο 2014-20. Η
κρίση κατέστησε πιο δύσκολη την επίτευξη των
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» λόγω
της μείωσης των ποσοστών απασχόλησης και
της αύξησης της φτώχειας και του κοινωνικού

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof
fic/official/communic/baltic/com_added_value_ma
cro_region_strategy_en.pdf

8η

πενήντα χρόνων. Η κρίση ανέκοψε τη διαδικασία

Έκθεση Προόδου για την Οικονομική,
Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή:

Η Περιφερειακή και Αστική διάσταση της
Κρίσης
Η περίοδος προγραμματισμού της πολιτικής για
τη συνοχή που θα ξεκινήσει το 2014 θα είναι η
πρώτη μετά τη χειρότερη ύφεση των τελευταίων

αποκλεισμού.

Επιπλέον,

η

διεύρυνση

των

περιφερειακών ανισοτήτων υπονομεύουν έναν
από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της πολιτικής για τη συνοχή.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη, όπως
η Γερμανία και η Πολωνία παρέμειναν σχετικά
αλώβητες από την κρίση, οι περισσότερες χώρες
έχουν

να

αντιμετωπίσουν

περισσότερα

προβλήματα και λιγότερους δημόσιους πόρους.
Μεταξύ αυτών

περιλαμβάνονται, για πολλά

κράτη μέλη, αν όχι για τα περισσότερα:


επίπεδα του ΑΕγχΠ και της απασχόλησης
που δεν έχουν ακόμα επανέλθει στα προ
κρίσης επίπεδα˙



υψηλότερα

επίπεδα

φτώχειας

και

ανεργίας,
του

της

κοινωνικού

αποκλεισμού˙


μειωμένο εισόδημα των νοικοκυριών, που
συμπιέζει

την

κατανάλωση

και

τις

εισαγωγές˙


πρωτοφανή επίπεδα δημόσιου χρέους και
ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση.

29
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Οι επενδύσεις στην καινοτομία και στη στρατηγική
έξυπνης

εξειδίκευσης

θα

μπορούσαν

να

βελτιώσουν την απόδοση του εν λόγω τομέα.
Ο κατασκευαστικός τομέας θα εξακολουθήσει να
πλήττεται από τις συνέπειες της κρίσης του
τραπεζικού συστήματος, λόγω της περιορισμένης
πρόσβασης σε πιστώσεις, της εξάπλωσης της
«φούσκας» των ακινήτων και της μείωσης του
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της
Η έκθεση δείχνει ότι η ένταση των προβλημάτων
ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Αυτό

σημαίνει

ότι

στον

σχεδιασμό

των

μελλοντικών προγραμμάτων συνοχής πρέπει να
αντικατοπτρίζονται

οι

εν

λόγω

διαφορές,

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός
τους και να στοχευθούν οι τομείς, όπου είναι πιο
έντονος.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μελλοντικά προγράμματα
για τη συνοχή θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη
έμφαση

στη

δημιουργία

επενδύσεων

που

ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Μόνο μια σταθερή και ισχυρή ανάκαμψη μπορεί
να μειώσει τα ποσοστά ανεργίας. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτείνει την
επικέντρωση

των

πόρων

σε

λίγους

και

σημαντικούς τομείς, όπως η απασχόληση (ιδίως
για τους νέους), η κατάρτιση και η εκπαίδευση, η

ασφάλειας του εισοδήματος. Οι επενδύσεις στην
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα μπορούσαν
να συμβάλουν στην αποκατάσταση ορισμένων
από τις θέσεις εργασίας που απωλέσθηκαν στον
εν λόγω τομέα. Ο κίνδυνος της φτώχειας ή του
κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε σε επίπεδο ΕΕ
και ενδέχεται να εξακολουθήσει να αυξάνεται
λόγω της καθυστερημένης επίπτωσης της κρίσης
στη

φτώχεια

και

στον

αποκλεισμό.

Η

δημοσιονομική εξυγίανση θα αυξήσει περαιτέρω
τον ρόλο της πολιτικής συνοχής ως σημαντικής
πηγής δημόσιων επενδύσεων την περίοδο 201420.

Πράγματι,

αναπτυγμένα

σε

πολλά

κράτη

μέλη

από
και

τα

λιγότερο

περιφέρειες,

η

χρηματοδότηση της συνοχής αντιπροσωπεύει ήδη
περισσότερο

από

το

ήμισυ

των

δημόσιων

επενδύσεων. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και
τις περιφέρειες να αρχίσουν να προετοιμάζουν

κοινωνική ένταξη, η καινοτομία και οι ΜΜΕ, η
ενεργειακή απόδοση και η οικονομία χαμηλών
εκπομπών σε άνθρακα, και για αυτό τον λόγο
είναι επίσης διατεθειμένη να επεκτείνει την
εμβέλειά τους ώστε

να συμπεριληφθούν οι

υποδομές ΤΠΕ και τα μέτρα για την ανάπτυξη
του ψηφιακού τομέα.
Οι εξαγωγές και οι άμεσες ξένες επενδύσεις
αποτελούν σημαντικό μοχλό της ανάπτυξης στα

αμέσως τα νέα προγράμματα, ώστε να μη χαθεί

λιγότερο

επειδή

πολύτιμος χρόνος, προκειμένου να διασφαλιστεί

συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας

ότι τα απαραίτητα για την αναζωογόνηση της

και

οικονομικής δραστηριότητας και της στήριξης της

στη

αναπτυγμένα
μεταφορά

τεχνολογίας.

Οι

κράτη

της

ΜΜΕ,

μέλη,

γνώσης

μια

από

και
τις

της

κύριες

ομάδες-στόχους της πολιτικής για τη συνοχή,

κοινωνικής

ένταξης

έργα

θα

μπορέσουν

να

ξεκινήσουν στις αρχές του επόμενου έτους.

έχουν θιγεί ιδιαίτερα από την επιδείνωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σε μια συγκυρία
χαμηλής

εγχώριας

ζήτησης,

η

αύξηση

των

εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών θα
συνέβαλε στην αναζωογόνηση της ανάπτυξης.

30

Πληροφορίες:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:201
3:0463:FIN:EL:PDF
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Το Bristol ανακηρύχθηκε Πράσινη

Βράβευση Καινοτόμων

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2015

Δημόσιων Πρωτοβουλιών

Το Βραβείο της Πράσινης Πρωτεύουσας της

Σε εννέα πρωτοβουλίες από την Κροατία, τη

Ευρώπης

στο

Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη

Το Μπρίστολ διακρίθηκε για τα

Σλοβακία, την Ισπανία (δύο νικητές), τη Σουηδία

για

Μπρίστολ.
επενδυτικά

το

του

2015

απονεμήθηκε

σχέδια

στους

τομείς

της

μεταφοράς και της ενέργειας, καθώς και για τη

και το Ηνωμένο Βασίλειο απονεμήθηκαν από
100.000 ευρώ Στις βραβευμένες πρωτοβουλίες

δέσμευσή του να λειτουργεί ως πραγματικό
πρότυπο πράσινης οικονομίας στην Ευρώπη. Η
στρατηγική του στους τομείς της επικοινωνίας
και

των

μέσων

κοινωνικής

δικτύωσης

υπογραμμίστηκε ως εξαιρετικά αποτελεσματική
στο κάλεσμα για ανάληψη δράσης από τους
πολίτες. πόλη αφιέρωσε έναν προϋπολογισμό
500 εκ. ευρώ για βελτιώσεις στις μεταφορές
μέχρι το 2015 και έως 300 εκ. ευρώ για
ενεργειακή
ενέργεια

αποδοτικότητα
μέχρι

μεταφορικές

το

2020.

πολιτικές

και
Οι

της

ανανεώσιμη
αστικές

πόλης

και
έχουν

συνεισφέρει στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας

περιλαμβάνονται

ολοκληρωμένες

πληροφορίες

υγειονομικής περίθαλψης μέσω τηλεφώνου, μια
διαδικτυακή

πλατφόρμα

χρηματοδότησης

για

σχετικά

με

επιχειρήσεις

ευκαιρίες
και

ένα

σύστημα ανίχνευσης λογοκλοπής για ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης. Τα βραβεία απένειμε η κα
Máire

Geoghegan-Quinn,

Επίτροπος

για

την

έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες, κατά τη
διάρκεια της διάσκεψης της 4ης Εβδομάδας για τις
καινοτόμες περιφέρειες της Ευρώπης (WIRE IV),
στο Cork της Ιρλανδίας.
Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν 203 προτάσεις, από
όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
εννέα

νικητές

επιλέχθηκαν

από

ανεξάρτητη

κριτική επιτροπή με βάση τέσσερα κριτήρια: τον
οικονομικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας τους· τη
ατμοσφαιρικού αέρα. Χάρη στις προσπάθεες της

συνάφειά της με τις προκλήσεις που έχει να
αντιμετωπίσει η κοινωνία· την πρωτοτυπία και

τοπικής αρχής ο αριθμός των ποδηλατιστών έχει

ευκολία αναπαραγωγής της ιδέας· και το πώς

διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ στόχος

σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τα χρήματα του

της πόλης είναι ο διπλασιασμός αυτού του

βραβείου.

αριθμού μέχρι το 2020.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/europeangreenca
pital/winning-cities/2015-bristol/index.html

Η

κριτική

επιτροπή

των

εμπειρογνωμόνων

αποτελέστηκε από τους: Ann Mettler, The Lisbon
Council·

Carlos

Brazao,

Cisco·

Margot

Pröhl,

Ευρωπαϊκό ινστιτούτο δημόσιας διοίκησης· Sasha
Bezuhanova, HP· και τον Andreas Schleicher, ΟΟΣΑ.
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o Ο οργανισμός για τη μεταρρύθμιση του
πορτογαλικού Δημοσίου - απλή σύσταση
επιχειρήσεων,

χωρίς

ή

με

πολύ

περιορισμένο χρόνο αναμονής
 Κατηγορία «Εκπαίδευση και έρευνα»:
o Η ισπανική περιφέρεια της Μούρθια ομάδες

Το χρηματικό έπαθλο θα χρησιμεύσει για την
επέκταση των πρωτοβουλιών. Οι νικητές του
διαγωνισμού θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους
που αφορούν αναπαραγωγή και κλιμάκωση των
πρωτοβουλιών

κατά

την

επόμενη

Σύνοδο

Καινοτομίας, το 2014, στις Βρυξέλλες.
Οι νικητές των βραβείων για το 2013 είναι οι
εξής:
Κατηγορία «πολίτες»:

o

Μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι, στη
-

δεδομένων

ώστε

πολίτες

αποδέσμευση

στη

να

ανοιχτών

συμμετέχουν

διαδικασία

οι

λήψης

αποφάσεων.
o

Η σουηδική εθνική πρωτοβουλία για την
ηλ-υγεία - η δυνατότητα στους ασθενείς
και

τους

παρόχους

παρακολουθούν

περίθαλψης

διαδικτυακά

να
τις

πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική
τους περίθαλψη.
o

Ο

δήμος

του

Islington

στο

Λονδίνο,

Ηνωμένο Βασίλειο - ολοκληρωμένη δέσμη
παρεμβάσεων
ενεργειακής

για

γίνονται

και

αγώνα

ενεργειακά

για

συμμετέχουν

στον

αποδοτικά

οχήματα.
o Το

κροατικό

πανεπιστημιακό

ερευνητικό

δίκτυο

πρόσβασης

σε

-

Προώθηση

υψηλής

εκπαίδευση

και

μέσω

ίσης

ποιότητας
εξοπλισμού

πληροφορικής σχολείων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης

σε

απομακρυσμένες

περιοχές.



Φινλανδία

φοιτητών

επιχειρηματίες

περιορισμό

φτώχειας

και

της
των

o Σλοβακική εθνική πρωτοβουλία - σύστημα
ανίχνευσης

της

λογοκλοπής

βάσει

συγκέντρωσης διπλωματικών εργασιών
και διδακτορικών διατριβών από όλα τα
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε το Σεπτέμβριο του
2012 και ήταν ανοιχτός σε δημόσιες αρχές που
έχουν συσταθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της
ΕΕ ή χώρας συνδεδεμένης με το πρόγραμμα
πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα. Οι προτεινόμενες
πρωτοβουλίες έπρεπε να έχουν διάρκεια από ένα
έως τέσσερα έτη. Η διάσκεψη WIRE IV συνενώνει
ενδιαφερόμενα μέρη περιφερειακής, εθνικής και
ευρωπαϊκής

κλίμακας

για

την

αντιμετώπιση,

συνακόλουθων θανάτων και εισαγωγών
σε νοσοκομεία λόγω του χειμώνα


Κατηγορία «επιχειρήσεις»:

o

Ο ισπανικός κόμβος ανοιχτών δεδομένων
- μια φιλόδοξη εθνική πρωτοβουλία για
την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του
δημόσιου τομέα, που θα διανοίξει νέες
οικονομικές ευκαιρίες.

o

Η περιφερειακή διοίκηση των βόρειων
επαρχιών στις Κάτω Χώρες - διαδικτυακή
πλατφόρμα
ευκαιρίες
επιχειρήσεις.

32

ταχείας

πρόσβασης

χρηματοδότησης

σε
για

ανάπτυξη

και

διερεύνηση

βασικών

θεμάτων

περιφερειακής καινοτομίας που σχετίζονται με το
πρόγραμμα
πρόγραμμα

Ορίζοντας
της

2020,

Ευρωπαϊκής

το

Ένωσης

επταετές
για

τη

χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας
που προβλέπεται να ξεκινήσει το 2014.
Πληροφορίες:

http://wire2013.eu/
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Πολιτική συμφωνία για ένα νέο
προσανατολισμό της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής
Το

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο,

το

Συμβούλιο

Υπουργών της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατέληξαν σε συμφωνία στις 26 Ιουνίου τ.ε.
σχετικά

με

τη

μεταρρύθμιση

της

Κοινής

Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013.


Η νέα Κοινή γεωργική Πολιτική, που θα τεθεί σε

περισσότερο

αποτελεσματική

και

διαφανής: Τα μέσα της ΚΓΠ θα επιτρέπουν

ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα είναι:

σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να εκπληρώνει




πιο δίκαιη: Οι άμεσες ενισχύσεις θα

τους

κατανέμονται

αποτελεσματικό

με

πιο

ισότιμο

τρόπο

κοινούς

στόχους
και

με

ευέλικτο

τρόπο
ώστε

να

μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των

λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των 28

περιφερειών και μεταξύ των αγροτών˙

κρατών μελών.

ενισχυτική ως προς τη θέση των αγροτών
στο πλαίσιο της διατροφικής αλυσίδας: Ο
προσανατολισμός

της

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

ευρωπαϊκής

2013/index_en.htm

γεωργίας προς την αγορά θα συνοδεύεται
από τη χορήγηση νέων μέσων στους
αγρότες, τα οποία θα τους επιτρέψουν να

Η Πάφος Πολιτιστική Πρωτεύουσα της

καταστούν αξιόπιστοι παράγοντες στη

Ευρώπης το 2017

διατροφική αλυσίδα˙


πιο πράσινη: Κάθε κράτος μέλος, κάθε
περιοχή, κάθε αγρότης θα συμβάλουν
στην πρόκληση της βιωσιμότητας και της
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής,

Το

Συμβούλιο

Πολιτισμού

και

Υπουργών

Παιδείας,

Αθλητισμού

της

ΕΕ

Νεολαίας,
με

την

απόφαση της 17ης Μαΐου τ.ε. ανακήρυξε την Πά-

με μέτρα απλά που έχουν διαπιστωμένα
θετικό αντίκτυπο. Μεταξύ των ετών 2014
και 2020 θα επενδυθεί ποσό άνω των 100
δισεκ. ευρώ το οποίο θα συνδράμει τη
γεωργία

στην

αντιμετώπιση

των

προκλήσεων της ποιότητας του εδάφους
και των υδάτων, της βιοποικιλότητας και
της κλιματικής αλλαγής˙

φο

και

το

Aarhus

(Δανία)

πολιτιστικές

πρωτεύουσες της Ευρώπης το 2017, καθώς και τη
Βαλέτα το 2018. Η άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
της Ευρώπης για το 2018, η οποία θα είναι μια
πόλη της Ολλανδίας, θα ανακηρυχθεί το επόμενο
έτος.
Πληροφορίες:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201
3:162:0009:0009:EL:PDF
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Εταιρική Σχέση Αστικών και Αγροτικών
Περιοχών για μια Ολοκληρωμένη

οι

αγροτικές-αστικές

από

προτάσεις

συμπράξεις

όλα

τα

κράτη

μέλη

το

2011,

υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής εδαφικής
διάστασης στη μελλοντική πολιτική συνοχής. Οι

Εδαφική Ανάπτυξη
Πώς

θηκε

8-9/2013

θα

πρέπει να προωθούνται από τις πολιτικές της
ΕΕ για την περίοδο προγραμματισμού 20142020; Αυτή η ερώτηση ήταν στο επίκεντρο της

για

διαρθρωτικών
εργαλεία

όπως

τους

νέους

ταμείων
οι

Κανονισμούς

υιοθετούν

ολοκληρωμένες

δύο

των
νέα

εδαφικές

επενδύσεις (ITI) και η ανάπτυξη με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων (CLLD). Ωστόσο, πρακτικά
υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν,
όπως η κυριαρχία της τομεακής προσέγγισης και
η διακριτική ευχέρεια των διαχειριστικών αρχών
να χρησιμοποιήσουν τα νεά εργαλεία. Αυτό το
χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη έγινε
αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των μελών του
CEMR και της ομάδας URBAN του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Μάλιστα στη διάρκεια της εν λόγω
συνάντησης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα
της έρευνας του CEMR για το ρόλο της εταιρικής
σχέσης αστικών και αγροτικών αρχών για μια
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη. Τα προβλήματα
σύνδεσης μεταξύ αστικών-αγροτικών περιοχών,

συζήτησης που διοργανώθηκε από μέλη του
Συμβουλίου

των

Περιφερειών

Ευρωπαϊκών

(CEMR)

και

Δήμων

του

και

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες (25 Ιουνίου τ.ε.).
Μέχρι το τέλος του 2013, οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
κρατών-μελών θα έχουν οριστικοποηθεί για τις
συμφωνίες

εταιρικής

επιχειρησιακά
συνοχής

για

2014-2020.

σχέσης

προγράμματα
την

περίοδο

και

της

τα

πολιτικής

προγραμματισμού

Ωστόσο, οι τρέχουσες συζητήσεις

μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών-μελών
θα έχουν αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο
πόλεις ή δήμοι και οι

αγροτικές περιοχές

παροχής δημοσίων υπηρεσιών και στεγαστικών

διατομεακές

καταλυμμάτων καθώς και η τρέχουσα οικονομική

δράσεις με την οικονομική υποστήριξη των

και δημοσιονομική κρίση οδηγούν τις αστικές και

κοινοτικών κονδυλίων. Θεωρητικά οι αστικές και

αγροτικές

αγροτικές εταιρικές σχέσεις συστήνονται χωρίς

σχέσεων.

δυσκολία. Άλλωστε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η

Πληροφορίες:

Συνθήκη της Λισαβόνας προωθεί την εδαφική

http://www.ccre.org/docs/cemr_survey_urban_rural_r
elationship_en.pdf

συνεργάζονται

και

υλοποιούν

συνοχή και η εδαφική Ατζέντα 2020, που εγκρί-

34

περιοχές

σε

δημιουργία

34

εταιρικών
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8-9/2013

Ενιαία δικτυακή πύλη για τις
Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις των
Eπιχειρήσεων
Από τις 25 Ιουνίου τ.ε., η Γενική Διεύθυνση
"Επιχειρήσεις και Βιομηχανία" της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, έθεσε σε λειτουργία ενιαία δικτυακή
πύλη,

προκειμένου

να

διευκολύνει

την

ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα
διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. Η πύλη
παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με
τον

τρόπο

που

μπορούν

οι

Μ.Μ.Ε.

να

υποβάλλουν αιτήσεις προς χρηματοδότηση από
τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και για την

προσέγγιση στη Μεσόγειο για την εμπέδωση της
σταθερότητας και της ευημερίας, την ενίσχυση
οικονομικών πρωτοβουλιών για τη δημιουργία
μικρομεσαίων
πιλοτικών

επιχειρήσεων

έργων

που

δεδομένου

των

υλοποιούνται

στις

Περιφέρειες της Τοσκάνης, της Πελοποννήσου, της
Καταλωνίας και σε άλλες περιοχές σε συνεργασία
με την Ένωση για την Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα

Επενδύσεων.

υπογράφηκε

και

ένα

Σε

αυτό

το

Μνημόνιο

πλαίσιο,

Κατανόησης

ανάμεσα στο CPMR, τη διαμεσογειακή επιτροπή
του και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη
πρόσβασή

τους

σε

εγγυήσεις,

δάνεια

και

επιχειρηματικά κεφάλαια. Η διαδικτυακή πύλη
είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες

Μεσόγειο για

την

ανάπτυξη

συνεργασιών

σε

τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

της Ε.Ε.

2013/index_en.htm

Πληροφορίες:

Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές

http://europa.eu/youreurope/business/finance-

Περιφέρειες 2014

support/access-to-finance/

Προς μια Νέα Μεσογειακή Διακυβέρνηση

Στις

Περιφέρειες

της

Φλάνδρας

(Βέλγιο),

της

Μάρκε (Ιταλία) και της Noord-Brabant (Ολλανδία)
απονεμήθηκε

το

βραβείο

«Ευρωπαϊκή

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της

Επιχειρηματική

Διαμεσογειακής Επιτροπής της Διάσκεψης των

ανάδειξης και βράβευσης των περιφερειών της ΕΕ

Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR)

με εξαιρετικό επιχειρηματικό όραμα, ανεξαρτήτως

υιοθετήθηκε

του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των

η

διακήρυξη

για

μια

νέα

διακυβέρνηση για μια περισσότερο αειφόρο,
συνεκτική

και

ανταγωνιστική

Περιφέρεια»

(ΕΕΠ),

ένα

σχέδιο

αρμοδιοτήτων τους.

Μεσόγειο,

υπογραμμίζοντας τη ναυτιλιακή διάσταση της
περιοχής

και

ειδικότερα

τους

τομείς

της

αειφόρου ενέργειας, των υδάτινων πόρων, των
μεταφορών, των ΜΜΕ και της νεολαίας.
Στη διάρκεια των εργασιών της Διαμεσογειακής
Επιτροπής, την Αντιπροεδρία της οποίας για δύο
έτη

ανέλαβε

η

Περιφέρεια

Δυτ.

Ελλάδας,

τονίστηκε η ανάγκη για μια μακροπεριφερειακή

35
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Η

βράβευση

των

εν

πραγματοποιοήθηκε

λόγω

κατά

8-9/2013

περιφερειών

τη

διάρκεια

των

εργασιών της 102ης ολομέλειας της Επιτροπής
των Περιφερειών. Στόχος της πρωτοβουλίας
είναι να δημιουργηθούν δυναμικές, οικολογικές
και επιχειρηματικές περιφέρειες σε ολόκληρη
την

Ευρώπη.

Εν

παρουσίασε

προκειμένω,

μια

η

στρατηγική

Φλάνδρα
απόλυτα

εναρμονισμένη στους στόχους της στρατηγικής
ΕΕ2020 και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράξης
για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act),

2020» ήταν αρκετά πειστική για την επιτροπή

θέτοντας

αξιολόγησης,

συγκεκριμένους

σχεδιάζοντας

δράσεις,

δείκτες

και

περιλαμβάνοντας

η

οποία

εκτίμησε

περαιτέρω

υποστήριξης

μελλοντικών επιχειρήσεων.

την

προαγωγή

επιχειρηματικότητας. Παράλληλα,

της

η Φλάνδρα

την

ξεκάθαρη δέσμευση της περιφέρειας για την

υπηρεσίες, επιδοτήσεις, δομές επιχειρηματικής
για

θετικά

υποστήριξη

των

υφιστάμενων

και

Πληροφορίες:

παρουσίασε ένα μηχανισμό παρακολούθησης

http://cor.europa.eu/el/news/pr/Pages/flanders-

των περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων.

marche-noord-brabant-eer-2014.aspx

Από την άλλη μεριά, η ιταλική περιφέρεια Mάρκε

Αφιέρωμα στην Κροατία

παρουσίασε μια νέα συμφωνία (new deal) στη
βάση ανανεωμένης περιφερειακής ανάπτυξης
που στηρίζεται στις αρχές της SBA, όπως η
αποτελεσματική

δημόσια

διοίκηση.

Η

Η καλοκαιρινή έκδοση του περιοδικού PANORAMA
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής

περιφερειακή κυβέρνηση επενδύει στη βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και
στην

υποστήριξη

των

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων που δεσμεύονται να καινοτομούν
και να παράγουν αυθεντικά ιταλικά προϊόντα.
Τέλος, η ολλανδική περιφέρεια Noord-Brabant
σκοπεύει

να

αποτελέσει

την

καρδιά

της

καινοτομίας στην Ευρώπη μέσα από τη χρήση
μιας στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και ενός
σχεδίου
αδυναμιών.

ενίσχυσης
Από

των
αυτήν

περιφερειακών
την

άποψη,

η

περιφερειακή στρατηγική «Οικονομική Πρόοδος

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αφιερωμένη
στην είσοδο της Κροατίας στην ΕΕ. Παράλληλα, το
τεύχος κάνει αναφορά στον κοινό μηχανισμό
παρακολούθησης ΕΕ και κρατών-μελών για τη
χρηστή διαχείριση των πόρων της νέας πολιτικής
συνοχής.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgene
r/panorama/pdf/mag46/mag46_en.pdf

36

36

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 38/39

Γιατί οι Μετανάστες γίνονται

Το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο των Ποδηλατών

Πολίτες της Ευρώπης
Μια νέα

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών δημοσίευσε

έκθεση του Ομίλου Μεταναστευτικής

Πολιτικής

ερευνά

τις

ομοιότητες

8-9/2013

και

πρόσφατα μια νέα έκθεση με συγκριτικά στοιχεία,

τις

διαφορές στις συζητήσεις για την ιθαγένεια και

προσφέροντας μια πολυδιάστατη προσέγγιση για
την ποδηλασία στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.
Πληροφορίες:
http://www.ecf.com/wp-content/uploads/ECFcycling-barometer-2013-technical-document.pdf

Ευρωπαϊκή Πλαττφόρμα υποστήριξης
κέντρων απασχόλησης νέων
Στο

πλαίσιο

Απασχόληση

της

πρωτοβουλίας

των

Νέων

με

για

την

προτεινόμενο

προϋπολογισμό 6 δισ. ευρώ για την περίδοο 20142020,

η

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

προχωρεί

στη

σύσταση πλατφόρμας για την παρακολούθηση των
προσπαθειών

των

αντιμετωπίσουν

κρατών-μελών

την

ανεργία

της

ΕΕ

των

να

νέων,

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στελέχη της
αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί και ΜΚΟ. Η έκθεση
με

τίτλο

‘Πρόταση

Επιπτώσεις

της

στην

στην

Ιθαγένεια

ένταξη

και

οι

μεταναστών’,

συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
για

την

Ένταξη

Πολιτών

Τρίτων

Χωρών’,

παρουσιάζει συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με
την απόκτηση της ιθαγένειας σε διάφορα κράτημέλη της ΕΕ, αναδεικνύοντας τα θεσμικά και
διαδικαστικά

εμπόδια

που

συναντούν

οι

μετανάστες.

αντιστοιχώντας τις δεξιότητες των ανέργων με τις
1.7 εκατ. κενές θέσεις απασχόλησης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Μάλιστα, ο αρμόδιος επίτροπος κ. Laszlo
Andor υποδεικνύει το Ρόττερνταμ ως την πόληπρότυπο

για

λειτουργεί

ως

το

κέντρο
μοναδικό

απασχόλησης
σημείο

που

επαφής,

συγκεντρώνοντας όλες τις συμβουλευτικές υπηρε-

Πληροφορίες:
http://www.eudocitizenship.eu/images/docs/acit%20report_behind%
20the%20numbers_final_final%20format_5jun13.pdf

σίες για τους νέους που αναζητούν εργασία.
Πληροφορίες:
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Rotterdam
-praised-for-its-job-centre-system-WSPO-993K9L
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15 Καινοτόμες Πολιτικές

Διεθνή Θέματα

για Υποψήφιους Δημάρχους

Αυτό που Επιθυμούν οι Πόλεις

Ερευνητές του Αμερικανικού Κέντρου για ένα Αστικό

Σε μελέτη του Τεχνικού Πανεπιστημίου του
Μονάχου,

στην

8-9/2013

περιλαμβάνονται

οι

προτάσεις 15 πόλεων σε διεθνές επίπεδο
αναφορικά με το σχεδιασμό των αστικών

Μέλλον

δημοσίευσαν

αποτυπώνονται
δοκιμαστεί

και

έκθεση

στην

μεταρρυθμίσεις
αποδειχθεί

οποία

που

έχουν

αποτελεσματικές

σε

αρκετές πόλεις παγκοσμίως. Τα ευρήματα της έκθε-

μεταφορών. Ο πόλεις της Βυρητού, του
Αχμενταμπάντ,

της

Μπογκοτά,

της

Κωνσταντινούπολης, του Γιοχάνεσμπουργκ,
της Κοπεγχάγης, του Λονδίνου, του Λος
Άτζελες, της Λιόν, της Μελβούρνης, του Μο -

σης προέκυψαν από συνεντεύξεις με 200 ειδήμονες
σε

θέματα

τοπικής

αυτοδιοίκησης

σε

διεθνές

επίπεδο. Η έκθεση με τίτλο ‘Καινοτομία και η Πόλη’
παρουσιάζει
νάχου, της Αγ. Πετρούπολης, του Σάο Πάολο,
της Σαγκάη και της Σιγκαπούρης προτείνουν
ολοκληρωμένα σχέδια μετακίνησης, φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους καθώς και
εναλλακτικά συστήματα οδήγησης για μια
αειφόρο

κινητικότητα

στις

σύγχρονες

πόλεις.
Πληροφορίες:
http://www.man.eu/man/media/en/content_m
edien/doc/global_corporate_website_1/presse_
und_medien_1/2013_1/man_wcw_2013.pdf
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15

από

τις

πλέον

υποσχόμενες

μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση - από το
φιλόδοξο

σχέδιο

του

Σαν

Φραντσίσκο

για

τη

σύσταση ενός δημοσίου ταμείου για κάθε δημόσιο
νηπιαγωγείο μέχρι το πείραμα του Λονδίνου με τις
χορηγίες για έργα που αφορούν τις δημόσιες
υποδομές – παρέχοντας, με αυτόν τον τρόπο, σε
υποψήφιους δημάρχους έναν κατάλογο πρακτικών
ιδεών από τις πιο δυναμικές πόλεις (‘τα εργαστήρια
καινοτομίας’) παγκοσμίως.
Πληροφορίες:
http://nycfuture.org/research/publications/innovation
-and-the-city
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Ευρωπαϊκοί Στόχοι

Διαβουλεύσεις

για τη διαχείριση αποβλήτων
Το έργο για την επανεξέταση των βασικών
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με
τη διαχείριση των αποβλήτων έχει αναληφθεί
από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο σκοπεύει στην
αναγνώριση

των

θεμάτων

και

των

προτεινόμενων δυνητικών λύσεων αναφορικά με
τους στόχους που τίθενται στην Οδηγία Πλαίσιο
για τα απόβλητα, στην Οδηγία περί υγειονομικής
ταφής και στην Οδηγία για τις συσκευασίες και
τα απορρίμματα συσκευασίας.
Βάση της επανεξέτασης των βασικών στόχων
είναι να εναρμονιστούν οι τελευταίοι με τις
φιλοδοξίες της Επιτροπής, η οποία προωθεί την
αποδοτικότητα των πόρων σύμφωνα με τον
αντίστοιχο Οδικό Χάρτη για μια αποδοτική, υπό
το πρίσμα των πόρων, Ευρώπη, και οι οποίες

Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο

αποτελούν μέρος της πρότασης της Επιτροπής

εργασίας: Για ένα νέο πλαίσιο

για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.

ευρωπαϊκής πολιτικής
Στη

διαβούλευση

αυτή

Προθεσμία: 10 Σεπτεμβρίου 2013

καλούνται

να

συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί,
ιδιαιτέρως

δε

εκπροσώπων

επιζητείται

δημοσίων

η

αρχών

συνεισφορά
των

κρατών

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/wa
ste_targets_en.htm\

Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής

μελών, κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνω-

Πληροφοριών για την επιτήρηση του

μόνων για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο

θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE)

της εργασίας. Κύριος σκοπός της διαβούλευσης
είναι

να

συγκεντρώσει

ιδέες

από

τα

αποτελέσματα της αξιολόγησης της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ασφάλεια και την υγεία
στην εργασία 2007-2012» ώστε να επισημανθούν οι υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις
αναφορικά με την επαγγελματική ασφάλεια και
υγεία και να προταθούν λύσεις αντιμετώπισής
τους.
Προθεσμία: 26 Αυγούστου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&la
ngId=el&consultId=13&furtherConsult=yes

Στόχος της

εν λόγω διαβούλευσης

είναι η

συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών και
των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τη
δημιουργία

ενός

Κοινού

Περιβάλλοντος

Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE) μεταξύ των
δημόσιων

αρχών,

ώστε

να

διασφαλιστεί

η

επιτήρηση των ακτών, των θαλασσών και των
ωκεανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επιβολή του
νόμου,

έλεγχος

των

συνόρων,

μεταφορές,

έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης, έλεγχος της
αλιείας, τελωνεία και πολεμικό ναυτικό).
Προθεσμία: 14 Σεπτεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/
consultations/cise/index_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Introductory and Practitioners Seminar: European

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 18-20 Σεπτεμβρίου 2013

Public Procurement Rules, Policy and Practice
Τόπος: Μάαστριχτ

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5193

Civil and Public Servants and the EU Institutions Managing the EU Portfolios from the Capitals
Ημερομηνία: 19-20 Σεπτεμβρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5212

From Comitology to Delegated and Implementing
Acts: Practical Challenges and Institutional Issues
Ημερομηνία: 23-24 Σεπτεμβρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
Connecting Europe with Public-Private Partnerships
(PPP): When and How To Do It

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5225

Financial Management and Closure of EU Structural

Ημερομηνία: 11-12 Σεπτεμβρίου 2013

Funds Programmes: Moving from 2007-2013 to

Τόπος: Μάαστριχτ

2014-2020

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5294

Ημερομηνία: 23-24 Σεπτεμβρίου 2013

Risk Management and Internal Control: Key Items

Πληροφορίες:

of Good Governance for Local Governments

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5303

Τόπος: Μάαστριχτ

Ημερομηνία: 12-13 Σεπτεμβρίου 2013

Practical Tools for Implementation of EU Policies at

Τόπος: Μάαστριχτ

the National Level: Modules 1 and 2

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: 23-26 Σεπτεμβρίου 2013

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5320

Mastering

Intercultural

Communication

and

Competence

Τόπος: Λουξεμβούργο
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5325

Ημερομηνία: 12-13 Σεπτεμβρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ

Advanced State Aid Seminar

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου- 1 Οκτωβρίου 2013

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5342

Τόπος: Μάαστριχτ

Summer School Leadership and Governance in a
Multilevel Europe
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5338

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5242

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed
Projects: Why and How?
Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου- 2 Οκτωβρίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5312
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Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχή

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

Η Ανάπτυξη των Νησιών: Ποια Στρατηγική και

Αυτοδιοίκησης

ποιες πολιτικές για την επίτευξη Εδαφικής
Σύγκλισης

Σύγχρονα Ελληνικά Τοπία:
Γεωγραφική Προσέγγιση από Ψηλά

Σελ. 320
Κ. Χατζημιχάλης (επιμ.)

Σελ. 243

Εκδ. Μέλισσα, 2011
Το

έργο

αυτό

σύγχρονα

Γ. Σπιλάνης

παρουσιάζει

τοπία

περισσότερα

απ’

όλη

άγνωστα,

και
την

με

αναλύει

75

Ελλάδα,

τα

τη

βοήθεια

αεροφωτογραφιών από ελικόπτερο και επίγειων
ερευνών. Εισάγει μια πρωτότυπη γεωγραφική
προσέγγιση στην οποία δεν αποτυπώνονται μόνο
«ωραία» και «μοναδικά» τοπία, αλλά και τοπία
της

καθημερινής

ζωής

και

εργασίας.

Περιλαμβάνονται τοπία από την ύπαιθρο, τους
παραδοσιακούς οικισμούς, τις αστικές περιοχές,
τις ακτές και τους ορεινούς όγκους. Περιλαμβάνει
όμως και τοπία όπως τα αυθαίρετα στις παρυφές
των πόλεων, τις χωματερές, τα μεγάλα τεχνικά
έργα,

τις

βιομηχανίες

και

την

τουριστική

οικοπεδοποίηση.
Την έρευνα στην οποία βασίζεται το βιβλίο έχει
ολοκληρώσει πολυμελής ομάδα επιστημόνων με
την καθοδήγηση και συντονισμό της ερευνητικής
ομάδας

του

Ανθρώπινης

Εργαστηρίου
Γεωγραφίας

Εφαρμοσμένης
του

και

Τμήματος

Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Εκδ. Gutenberg, 2012
Το εν λόγω βιβλίο είναι αποτέλεσμα μελέτης που
εκπονήθηκε

στο

πλαίσιο

του

προγράμματος

δράσης 2007-2013 του ESPON με συντονιστή το
Πανεπιστήμιο

Αιγαίου

σε

συνεργασία

με

το

Πανεπιστήμιο της Μάλτας και το Ερευνητικό
Κέντρο

Τουρισμού

του

Bornholm

(Δανία)

και

βασίστηκε στο ερευνητικό έργο που έχει γίνει στο
Εργαστήριο Τυπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος της μελέτης
είναι

να

αναλύσει

νησιωτικού

χώρου,

τις
τα

ιδιαιτερότητες

του

πλεονεκτήματα

και

μειονεκτήματα των νησιών, να παρουσιάσει την
εικόνα

των

ευρωπαϊκών

ακολουθούμενες

από

την

νησιών

και

Ευρωπαϊκή

τις

Ένωση

πολιτικές για την ανάπτυξή τους και να καταθέσει
προτάσεις για το επιθυμητό αναπτυξιακό μοντέλο
του νησιωτικού μας χώρου, μέσα στο πλαίσιο της
Ενιαίας Αγοράς, εξασφαλίζοντας ίσους όρους και
ευκαιρίες με άλλες μη μειονεκτικές περιοχές.
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Το Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν
έχετε προσθέσει την

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του

Δελτίου, μπορείτε να το κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λλη νικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σταδίου 27, Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Συντακτική ομάδα: Άννα Φαρούπου, Μ.Α., Ε.Σ.Δ.Δ.
Νάγια Παπαλιάκου, D.E.A.
Ιωάννα Μπέλα, M.Sc., M.A.
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, epixeirisiakaprogrammata@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EDITORIAL

και Πρωτοβουλίες

Ενόψει της ψήφισης του θεσμικού
πλαισίου των ανταγωνιστικών προγ-

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

ραμμάτων της νέας προγραμματικής
περιόδου 2014-2020, κάνοντας έναν
απολογισμό

του

«Περιφέρειες

της

Πρόγραμμα

Γνώσης

«Ικανότητες»,

7ο

Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 20072013, η πρόσφατη έκδοση με τίτλο
«Ερευνητικά Clusters για Περιφερειακή
2007-2013:

η

ελληνική

συμμετοχή», που δημοσιεύτηκε από το
Εθνικό

Κέντρο

Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία (2014)

(Ειδικό

Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ) για την

Ανάπτυξη,

1. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας:

προγράμματος

Τεκμηρίωσης,

είναι

διδακτική όσον αφορά τα προβλήματα
διαχείρισης και ολοκλήρωσης κοινο-

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) ιδρύθηκε το 1972
από

το

Συμβούλιο

της

Ευρώπης

για

να

παρέχει

χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές δράσεις της
νεολαίας. Εν προκειμένω, σκοπός του Ιδρύματος είναι η
ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των νέων της
Ευρώπης μέσω της επιδότησης πρωτοβουλιών του για
την προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της
συνεργασίας στο πλαίσιο του πνεύματος σεβασμού των
θεμελιωδών αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως

τικά επιδοτούμενων έργων. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα "Περιφέρειες
της Γνώσης" στοχεύει στην ενίσχυση
των περιφερειών της Ευρώπης μέσω
ερευνητικών συσπειρώσεων με γνώμονα

την

έρευνα

(research-driven-

clusters), ενσωματώνοντας την έρευνα
και την καινοτομία στη στρατηγική
για την περιφερειακή ανάπτυξη.
Πιο

συγκεκριμένα,

στην

εν

λόγω

μελέτη διαπιστώθηκε ότι τα κύρια
εμπόδια

που

συμμετέχοντες
ζητήματα

αντιμετώπισαν
αφορούσαν

οι

κυρίως

επιχειρησιακού σχεδιασ-

μού και προγραμματισμού, και εν
προκειμένω, η έλλειψη χρόνου και
πόρων για την υλοποίηση των Κοινού
Σχεδίου Δράσης (Joint Action Plan, JAP),
η απουσία προκαθορισμένων μετρήσιμων αποτελεσμάτων και δεικτών,
καθώς και η αβεβαιότητα σε θέματα
μελλοντικού
χρηματοδότησης.

σχεδιασμού

και

Περιεχόμενα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

6

Επιχειρησιακός & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

7

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

9

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

11

Ευρωπαϊκά Θέματα

16

Διεθνή Θέματα

24

Διαβουλεύσεις

25

Σεμινάρια Κατάρτισης ΕΚΔΔ (ΙΝΕΠ)

26

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

27

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

28
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Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διεθνείς ΜΚΟ
νεολαίας,

εθνικές,

τοπικές

μη

κυβερνητικές

οργανώσεις νεολαίας ή δίκτυα των κρατών-μελών του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2013
Πληροφορίες:
EYF European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport
Council of Europe
30 rue Pierre de Coubertin
F-67000 Strasbourg
Τηλ: +33 3 88 41 20 19
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η ανοχή
και η αλληλεγγύη. Το Ίδρυμα επιδοτεί κυρίως
δράσεις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές
και

ανθρωπιστικού

χαρακτήρα,

πρωτοβουλίες

Fax: +33 3 90 21 49 64
Email: eyf@coe.int
Ιστοσελίδα:

foundation/grants-available

ενδυνάμωσης της ειρήνης και της συνεργασίας

2. Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του

στην Ευρώπη, ανταλλαγές πρακτικών, έρευνες και

Συμβουλίου της Ευρώπης:

μελέτες πάνω σε θέματα νεολαίας.

Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία

Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων
προβλέπεται

η

επιδότηση

δύο

http://www.coe.int/web/european-youth-

κατηγοριών

δράσεων:

Τα

Ευρωπαϊκά

Κέντρα

Νεολαίας

(EYCs)

του

(α) Διεθνείς συναντήσεις νέων: πρόκειται για Στρασβούργου και της Βουδαπέστης αποτελούν
δράσεις που αφορούν σεμινάρια, συνέδρια, μόνιμες δομές για την υλοποίηση της πολιτικής για τη
εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιμοι φορείς νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για
είναι κυρίως διεθνή δίκτυα και ΜΚΟ νεολαίας και διεθνή κέντρα κατάρτισης με υποδομές για τη
εθνικές ή τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις/ φιλοξενία συνεδρίων και δράσεων για τη νεολαία.
δίκτυα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των Παρέχουν ένα ευέλικτο και σύγχρονο εργασιακό
δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων από περιβάλλον για διεθνείς δραστηριότητες. Σε ετήσια
τουλάχιστον επτά (7) κράτη-μέλη του Συμβουλίου βάση
διοργανώνουν
40-50 δραστηριότητες
σε
της Ευρώπης, το 75% των οποίων πρέπει να έχουν συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις νέων που
ηλικία κάτω των 30 ετών. Η μέγιστη επιδότηση περιλαμβάνουν συνεδρίες μελέτης, συμπόσια και άλφθάνει τις 20.000 ευρώ.
(β) Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων: σειρά διεθνών
δράσεων, πιλοτικών πρωτοβουλιών και εκδόσεις.
Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης δεν ξεπερνά τις
50.000 ευρώ.
(γ) Διαρθρωτική Στήριξη: προορίζεται για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών μιας διεθνούς
οργάνωσης ή δικτύου. Η διαρθρωτική στήριξη
υποστηρίζει τη σύσταση ευρωπαϊκών δομών από
περιφερειακά

δίκτυα.

Το

ποσό

για

τις

λειτουργικές δαπάνες φθάνει τις 25.000 ευρώ,
ενώ για τη σύσταση περιφερειακών δικτύων
ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.
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λες δράσεις, οι οποίες αντανακλούν τις αρχές της
συνδιαχείρισης και συνεργασίας με τους νέους
ανθρώπους και τις οργανώσεις τους. Αυτές οι
δράσεις, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου επιδοτούμενες
από το Συμβούλιο της Ευρώπης, βασίζονται στη
συνεργασία ανάμεσα σε οργανώσεις-εταίρους και
στη Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής

προτάσεων

προβλέπεται

κατηγοριών

η

επιδότηση

τριών

δράσεων:
(β) Συμπόσια:
(α) Συνεδρίες μελέτης:




και

για τη νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

προβλήματα

τις

οργανώσεις

της,

οι



Το

θέμα

μελέτης

προτείνεται

Οι αιτήσεις για την εν λόγω δράση θα πρέπει
να υποβάλλονται από 4 συνεργαζόμενους

οποίες

εταίρους.
(γ) Ειδικά σχέδια:

μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
και



Πρόκειται

για

δράσεις

χαρακτήρα

στο

προηγούμενων δύο δραστηριοτήτων.

πλαίσιο

των

προτεραιοτήτων

του

νεολαίας.

πέραν

της

καινοτόμου

αναπτύσσεται από την αιτούσα οργάνωση
Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της

στοχοθεσίας

των

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι εξής φορείς:


Ευρωπαϊκές/διεθνείς

μη

οργανώσεις

ημερών (μέχρι 8 εργάσιμες ημέρες).

παραρτήματα

Η συμμετοχή σε αυτές κυμαίνεται από 20

κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.


νεολαίας

κυβερνητικές

Έχουν διάρκεια τουλάχιστον 4 εργάσιμων

έως 40 άτομα.


γνώσης

ευρωπαϊκών κοινωνιών από την πλευρά

σύγχρονα

διαθέτουν έδρα σε κάποιο από τα κράτη-



παραγωγή

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της πολιτικής

και



στην

των

Εξετάζουν

της νεολαίας ή που επηρεάζουν τη νεολαία



Στοχεύουν

σε

με

εταίρους

τουλάχιστον

οκτώ

ή
(8)

Ευρωπαϊκά επίσημα ή ανεπίσημα δίκτυα

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων πρέπει

οργανώσεων

νεολαίας

και

άλλες

μη

να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών.

κυβερνητικές δομές νεολαίας με εταίρους
από τουλάχιστον οκτώ (8) κράτη-μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης.

 Υποεθνικά

(τοπικά/περιφερειακά)

οργανώσεων

νεολαίας

και/ή

δίκτυα
εθνικά

συμβούλια νέων από τουλάχιστον πέντε (5)
γειτονικές χώρες.
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2013
Πληροφορίες:
European Youth Centres
Council of Europe
30 rue Pierre de Coubertin, F - 67000 Strasbourg
Τηλ: + 333 88 41 23 00
Fax: + 333 88 41 27 77
Email: youth@coe.int
Ιστοσελίδα:http://www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/Euro
pean_Youth_Centres_en.asp
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3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Δια βίου μάθηση, 2007-2013»
Γενικός

στόχος

του

προγράμματος

είναι

να

συμβάλει, με τη διά βίου μάθηση, στην ανάπτυξη
της

Κοινότητας

ως

προηγμένης

κοινωνίας

βασισμένης στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη, καλύτερες και

περισσότερες θέσεις

απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή,
διασφαλίζοντας,

παράλληλα,

ικανοποιητική

προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές
γενιές.

Αποσκοπεί

ανταλλαγών,

ιδίως

της

κινητικότητας

στην

ενίσχυση

συνεργασίας

μεταξύ

των

και

των
της

συστημάτων

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε
να

καταστούν

παγκόσμιο

σημείο

ποιοτικής

αναφοράς.
Στο

πλαίσιο

της

προσεχούς

προθεσμίας

του

προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν
να

υποβάλουν

τις

προτάσεις

τους

για

τη

Συνεργασία σε θέματα πολιτικής και καινοτομίας
(Βασική Δραστηριότητα 1), και ειδικότερα, για τις
Επισκέψεις Μελέτης για ειδικούς της εκπαίδευσης
και

της

επαγγελματικής

αρμόδιους

για

τη

κατάρτισης
λήψη

και

για

αποφάσεων

(κινητικότητα).
Η συγκεκριμένη δράση εστιάζεται στην προώθηση
πνεύματος αλληλοδιδασκαλίας μεταξύ ομοτίμων,
δηλαδή στην παρατήρηση, στις ανταλλαγές και
στην αμοιβαία μάθηση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε επίπεδο ΕΕ. Η δράση αυτή ενθαρρύνει
την εξέταση σχετικών θεμάτων και αναπτύσσει
ποιοτικές προσεγγίσεις, με την παράλληλη προώθηση

της

διαφάνειας

εκπαίδευσης και κατάρτισης.

στα

συστήματα

Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην αύξηση της
συμμετοχής των αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικής
και τη λήψη αποφάσεων. Μια επίσκεψη μελέτης
συνίσταται σε μια σύντομη επίσκεψη διάρκειας
τριών έως πέντε ημερών από μια μικρή ομάδα (8-15
άτομα) ειδικών και φορέων λήψης αποφάσεων που
αντιπροσωπεύουν
ρόμενων

για

κατάρτιση

διάφορες

ομάδες

εκπαίδευση

με

σκοπό

και

ενδιαφε-

επαγγελματική

την

εξέταση

μιας

συγκεκριμένης πτυχής της διά βίου μάθησης σε
άλλη

συμμετέχουσα

οργανώνονται

χώρα.

τοπικά

ή

Οι

επισκέψεις

περιφερειακά

υπό

το

συντονισμό της Εθνικής Μονάδας σε εθνικό επίπεδο
και του Cedefop εκ μέρους της Επιτροπής σε
ευρωπαϊκό.
Το

Πρόγραμμα

των

Επισκέψεων

Μελέτης

απευθύνεται σε πρόσωπα υπεύθυνα για τη λήψη
αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής, τα οποία,
λόγω των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων,
μπορούν να λειτουργήσουν ως «πολλαπλασιαστές»
της

μάθησης

και

της

καινοτομίας,

όπως

εκπρόσωποι τοπικών, περιφερειακών και εθνικών
αρχών. Ο αιτών αποδεικνύει ότι η συμμετοχή στη
δραστηριότητα
ανταλλαγή,

μπορεί

να

συμβάλει

στην

συνεργασία

και

καινοτομία

στην

εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στην
Ευρώπη.
Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 2013
Πληροφορίες:
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου
(Μακρυγιάννη), 117 42- Αθήνα
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
Fax: 210-3221863, 210- 3312759
Ε-mail: iky@hol.gr
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4. Πράσινη Πρωτεύουσα
της Ευρώπης 2016
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα (17/6/2013)
δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για
την

απονομή

του

τίτλου

της

7ης

Πράσινης

Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας για το 2016. Νικήτρια
πόλη

θα

αναδειχθεί

παρουσιάσει

αρχικά,

εκείνη,
για

η

πρώτη

οποία
φορά

θα
στην

ιστορία του θεσμού, το κατάλληλο επιχειρησιακό
σχέδιο, και στη συνέχεια, τα αντίστοιχα σχέδια

Πρωτεύουσας της Ευρώπης σχεδιάστηκε ως μια

δράσης και την επικοινωνιακή στρατηγική της για

πρωτοβουλία για την προαγωγή και την ανταμοιβή

το περιβάλλον.

των

προσπαθειών

που

καταβάλλονται

από

Το βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης

ορισμένες

αποτελεί

υπόλοιπες να αναλάβουν δεσμεύσεις για περαιτέρω

προϊόν

πρωτοβουλίας

την

οποία

πόλεις,

για

να

παρακινούνται

οι

ανέλαβαν ευρωπαϊκές πόλεις με πράσινο όραμα.

δράσεις

Η σύλληψη της ιδέας ανάγεται σε μια συνάντηση

ενθαρρύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

στο Tαλίν της Εσθονίας, που πραγματοποιήθηκε

μεταξύ ευρωπαϊκών αστικών κέντρων. Επιπλέον, η

στις 15 Μαΐου 2006, με πρωτοβουλία του κ. Juri

απονομή του τίτλου αυτού συμβάλει στην ενίσχυση

Ratas, πρώην δημάρχου του Ταλίν και στην οποία

της φήμης της νικήτριας πόλης (brand name) και της

15 ευρωπαϊκές πόλεις και η Ένωση Εσθονικών

ελκυστικότητάς της ως τόπου επίσκεψης, εργασίας

Πόλεων υπέγραψαν κοινό μνημόνιο συνεννόησης

ή εγκατάστασης.

σχετικά με τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου βραβείου.

Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για τον τίτλο

Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η ευρωπαϊκή

της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το

κοινωνία έχει ένα χαρακτήρα ουσιωδώς αστικό,

έτος 2016 έχουν οι ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό

όπου τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σε

άνω των 100.000 κατοίκων. Στις περιπτώσεις

πόλεις και κωμοπόλεις. Οι περισσότερες από τις

χωρών που δεν διαθέτουν πόλεις με πληθυσμό άνω

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας

των

στον τομέα του περιβάλλοντος προέρχονται από

υποψηφιότητα η μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη

τις αστικές περιοχές αλλά ακριβώς αυτές είναι

τους.

και οι περιοχές που συγκεντρώνουν το δυναμικό

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν σε δύο φάσεις:

της καινοτομίας που είναι απαραίτητο για την

Στην πρώτη φάση αξιολογείται μια τοπική αρχή στη

αντιμετώπισή τους. Το βραβείο της Πράσινης

βάση 12 περιβαλλοντικών δεικτών, ενώ στη φετινή

και

100.000

για

να

προβάλλεται

κατοίκων,

μπορεί

και

να

να

θέσει

μορφή της αίτησης προβλέπεται για πρώτη φορά η
σύνταξη ενός τύπου επιχειρησιακού σχεδίου. Μετά
από μια προ-επιλογή, οι υποψήφιες πράσινες
πόλεις θα κληθούν να παρουσιάσουν τα σχέδια
δράσης καθώς και τις επικοινωνιακές στρατηγικές
τους. Η νικήτρια πόλη θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο
του 2014
Προθεσμία: 17 Οκτωβρίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapit
al/applying-for-the-award/index.html
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ευαισθητοποίησης

και

δημοσιότητας (Φυλλάδια ενημέρωσης και
προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια κλπ.) μέχρι
ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της
πράξης.
8. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την
υποστήριξη

του

σχεδιασμό,

Διαχείριση και εξοπλισμός
εγκαταστάσεων βιοαποβλήτων Τροποποίηση

απαιτούνται για την υλοποίηση εγκαταστάσεων
βιοαποβλήτων,

πλέον

της

απόκτησης γης, των κατασκευαστικών έργων
και

των

προμηθειών

δράσεων

την

ευαισθητοποίησης



των

της

αποτελεσμάτων

των

προγραμμάτων

διαλογής

πηγή

οικιακών

στην

πρόσκληση

δύναται

να

Κατασκευή

και

εγκαταστάσεων

διαχείρισης

αποβλήτων

αναβάθμιση
στις

μελέτες

και

τεύχη

δημοπράτησης.
2. Προμήθειες

κάδων

και

άλλων

μέσων

συλλογής, πλην απορριμματοφόρων, για
την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής
πηγή

Περιφέρειες

των Περιφερειών: 15.000.000 ευρώ
Προμήθειες

εξοπλισμού

διαχείρισης

αποβλήτων: 10.000.000 ευρώ

αστικών

(οικιακών

και

Αειφόρος Ανάπτυξη"
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προθεσμία: 31/10/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2402

εμπορικών) βιοαποβλήτων.
3. Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
τεμαχισμού

και
και

κομποστοποίησης,

δημοτικών

αποβλήτων

κήπων και πάρκων.
5. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
δημοτικής κομποστοποίησης οικιακών και
εμπορικών βιοαποβλήτων.
6. Δαπάνες

για

απαιτούμενης

την
γης

απόκτηση

της

προκειμένου

να

κατασκευασθούν οι ανωτέρω υποδομές,
έως

του

επιλέξιμης

ποσοστού
δαπάνης

10%

επί

της

κατασκευής

των

ανωτέρω υποδομών.

6

αστικών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον -

1. Οριστικές

οικιακών

και

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ

και

χρηματοδοτηθούν:

στην

επίτευξης

παρακολούθηση

στερεών



παρούσα

την

Αναλυτικά:

εξοπλισμού.

δημοσιότητας.
Με

στο

και

Προϋπολογισμός: 25.000.000€

Χρηματοδότηση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
και

δικαιούχου
εφαρμογή

εμπορικών βιοαποβλήτων.

Χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών που
διαχείρισης

την

6
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Επιχειρησιακός &



Αναπτυξιακός Σχεδιασμός



Ευαισθητοποιεί

τα

10/2013

αιρετά

μέλη

του

συμβουλίου για τα τρέχοντα θέματα.
Ενισχύει

το

ηθικό

στον

φορέα

και

αναπτύσσει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης.
Σύμφωνα

με

Πολιτιστικών

το

καναδικό

Υποθέσεων,

σχεδιασμός συνιστά μια
οποία

ένας

οραματίζεται

δήμος
το

ή

μέλλον

ο

Ινστιτούτο
στρατηγικός

διαδικασία με
μία
και

την

περιφέρεια

προβλέπει

τις

αναγκαίες διαδικασίες για την υλοποίηση των
μακροπρόθεσμων στόχων. Βέβαια το πρόβλημα

Τα Πλεονεκτήματα του Στρατηγικού
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Δήμους
και Περιφέρειες

(Καναδάς)

που

Ανατολικού

εκφράστηκε

στη

Οντάριο

λήξη

των

στρατηγικό σχεδιασμό που πραγματοποιήθηκε
στην καναδική πόλη. Δεν ήταν η πρώτη φορά
η

εν

λόγω

κομητεία

επιχειρούσε

να

ολοκληρώσει τη διαδικασία ενός στρατηγικού
σχεδιασμού.

Ωστόσο,

αυτή

ενσωμάτωσης του μακροπρόθεσμου οράματος

αναδύονται δύο αναταγωνιστικές ατζέντες: η

εργασιών ενός πρόσφατου εργαστηρίου για το

που

τρόπων

Εν προκειμένω, σε κάθε πολύπλοκο οργανισμό

αιρετών μελών του κομητειακού συμβουλίου και
του

αναζήτηση

ενός ΟΤΑ.

Αυτή η δήλωση αντανακλά την απογοήτευση των
προσωπικού

στην

στα βραχυπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια δράσης

«Εάν τον είχαμε υλοποιήσει πριν δύο χρόνια θα
εργαζόμασταν μαζί ως ενιαίος οργανισμός»

του

βρίσκεται

τη

φορά

οι

συμμετέχοντες κατέληξαν σε ορισμένα χρήσιμα
συμπεράσματα για τα οφέλη που προκύπτουν
από τη διαδικασία ενός στρατηγικού σχεδιασμού

Λειτουργική Ατζέντα και η Ατζέντα Αλλαγής. Η
πρώτη, απαντώντας στο ερώτημα ‘Για ποιο
λόγο είμαστε εδώ;’, αφορά τις καθημερινές
διαδικασίες ρουτίνας για τη λειτουργία του
οργανισμού – τί κάνει και πώς το κάνει. Αυτές
θεωρούνται, και όχι αδίκως, κρίσιμες για την
εύρυθμη λειτουργία της κοινότητας. Αντίθετα, η
Ατζέντα Αλλαγής απαντά στο ερώτημα ‘Πού
θέλουμε να πάμε;’, διοχετεύοντας τις ενέργειες
του προσωπικού στην εκπόνηση στρατηγικών, οι
οποίες επιλύουν νέα και αναδυόμενα σημαντικά
προβλήματα που έχουν επίδραση στη λειτουργία
του φορέα.

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ο οποίος
οδηγεί σε ένα πενταετές στρατηγικό σχέδιο:


Παρέχει

στον

οργανισμό

καλύτερη

εποπτεία και έλεγχο των εξωτερικών
παραγόντων.


Λειτουργεί ως εργαλείο για τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και την κατανομή
πόρων.



Συσπειρώνει το προσωπικό του φορέα,
δημιουργώντας

διαύλους

επικοινωνίας

μεταξύ αιρετών και διοίκησης.

7
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Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του εν λόγω
εργαστηρίου,

αρκετοί

συμμετέχοντες

υποστήριξαν ότι αυτές οι δύο Ατζέντες είναι
αμοιβαία αποκλειόμενες καθώς οι περιορισμένοι
υλικοί και ανθρώπινοι πόροι συνεπάγονται μια
προσέγγιση ‘μηδενικού αθροίσματος’ κατά την
αξιολόγηση

των

αποτελεσμάτων.

Η

πραγματικότητα, όμως, είναι ότι οι δύο Ατζέντες
αλληλοσυμπληρώνονται, αφού οι διαδικασίες
και

οι

βελτιώσεις

της

Ατζέντας

Αλλαγής

εσνωμάτωνονται στη λειτουργία του φορέα, και
αντιστοίχως γίνονται μέρος της Λειτουργικής
Ατζέντας. Επίσης, όπου η διαρκής βελτίωση
συνιστά

προτεραιότητα,

η

νέα

Λειτουργική

Ατζέντα καθορίζει την Ατζέντα Αλλαγής.

Στόχος φυσικά είναι η βελτίωση της απόδοσης
της περιφέρειας ή του δήμου μέσα από μία
προσέγγιση που κάνει ξεκάθαρο σε όλους ποιος
θέτει την Λειτουργική Ατζέντα και ποιος ορίζει
την

Ατζέντα

διαθέσιμοι

Αλλαγής,

για

τον

ποιοι

καθένα

πόροι
και

είναι

πώς

θα

αξιολογηθεί η απόδοση όλων.
Αυτά τα θέματα δεν είναι από διαχειριστική
άποψη

εύκολα

και

προϋποθέτουν

ένα

περιβάλλον εμπιστοσύνης και διαφάνειας σε
επικοινωνιακό

επίπεδο.

Η

αποστολή

του

στρατηγικού σχεδίου είναι να ‘γεφυρώσει’ τις
δύο Ατζέντες, αναδεικνύοντας στρατηγικές και
σχέδια

δράσεις,

εντοπίζοντας

εμπόδια

και

αποσαφηνίζοντας τις ανάγκες που πρέπει να
ικανοποιηθούν στα επόμενα 3-5 χρόνια. Το
σύστημα μέτρησης της απόδοσης παρέχει την
αναγκαία υποστήριξη για τον έλεγχο προόδου
της

στρατηγικής,

τη

δημιουργία

μιας

μεθοδολογίας αναφορών και την παροχή ενός
μέσου για την αξιολόγηση της προόδου των
εξελισσόμενων έργων.
Τα

κύρια

στρατηγικού

βήματα

της

σχεδιασμού

διαδικασίας
περιλαμβάνουν

του
τη

λήψη πληροφοριών μέσω της διαβούλευσης (με
τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων),
την ανάλυση των πληροφοριών, την ανάδεικη
των κρίσιμων θεμάτων που αντιμετωπίζει ο
οργανισμός, τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού
οράματος, την αναθεώρηση της αποστολής και
τη χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων.

8
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Θεσσαλονίκης:
Ανάπτυξη Υπηρεσιών Έξυπνων
Πόλεων μέσω Τεχνολογιών CLOUDSTORM
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία,
2007-2013)
Ο

δήμος

Θεσσαλονίκης,

βελτιώσει

τις

επιχειρηματικότητας
πρόκειται

να

συμμετοχή

προσδοκώντας

υπηρεσίες
σε

ενίσχυσης

ψηφιακό

συμμετάσχει

να

στο

επίπεδο,
ευρωπαϊκό

ερευνητικό έργο «STORM – Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Έξυπνων Πόλεων μέσω Τεχνολογιών CLOUD», στο
πλαίσιο της συνεργασίας του με την ομάδα
URENIO

του

Αριστοτελείου

Τμήματος

Αρχιτεκτόνων

Πανεπιστημίου

του

Θεσσαλονίκης

(ΑΠΘ).
Η πρόταση που υπέβαλαν οι δύο φορείς, κατόπιν
σχετικής πρόσκλησης (CIP-ICT PSP-2013, 7 call),
εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2013 και σύμφωνα

με

δήλωση του αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας
και Απασχόλησης, κ.Χασδάι Καπόν, «μέσα από τη

στο

δυνατότητες

σε

εκπαιδευτούν
ενέργειες

πρόγραμμα
στελέχη

σε

ευρωπαϊκές

σε

σε

να

πρακτικές

και

μία

ψηφιακό

δοθούν

δήμου

ακολουθούνται

πόλεις

αναβάθμισης,

του

βέλτιστες

που

θα

σε

άλλες

προσπάθεια
επίπεδο,

των

παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στους δημότες
όσο

και

στις

επιχειρήσεις

του

δήμου

Θεσσαλονίκης».
Το

συγκεκριμένο

πρόγραμμα,

συνολικού

προϋπολογισμού 3.800.000 ευρώ, αποτελεί
ένα πιλοτικό έργο διάρκειας 36 μηνών, που θα
υλοποιηθεί

παράλληλα

σε

τέσσερις

ευρωπαϊκές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Μάντσεστερ
–Μ.

Βρετανία,

Αγκουέδα

Βαγιαδολίδ

-Ισπανία

–Πορτογαλία). Στόχος του

και
έργου

είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών
που προσφέρονται μέσα από το CLOUD στους
τομείς:


της οικονομίας, της καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας



της ποιότητας ζωής



των ευφυών δικτύων και υπηρεσιών
κοινής ωφελείας και



της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Πληροφορίες:
Δήμος Θεσσαλονίκης
Νέο Δημαρχείο
Βασ. Γεωργίου 1
ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη
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2. Δήμος Άνδρου:
Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός και
Διακυβέρνηση σε Τοπικό,
Περιφερειακό & Εθνικό Επίπεδο
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για
την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία, 2007-2013 - Ευφυής
Ενέργεια-Ευρώπη)

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Άνδρου
στο Σύμφωνο των Νησιών, το Δίκτυο Αειφόρων
Νήσων Αιγαίου – ΔΑΦΝΗ, ως εθνικός συντονιστής
εταίρος

στο

Πρόγραμμα

έργο

Smilegov

Ευφυής

(Ευρωπαϊκό

Ενέργεια-Ευρώπη),

έχει

συμπεριλάβει την Άνδρο στο νέο διευρυμένο
Ευρωπαϊκό δίκτυο νησιών που δημιουργείται με
αφρομή

την

ανταλλαγή

εν

λόγω

εμπειριών

ενεργειακού
διαφορετικών

πρωτοβουλία
και

τη

σχεδιασμού
επιπέδων

για

την

βελτίωση

του

με

εμπλοκή

διοίκησης

Με τη συμμετοχή στο έργο smilegov, τα νησιά
έχουν τα εξής οφέλη:


Το νέο αυτό δίκτυο απλώνεται σε όλη την Ευρώπη



Νησιά,

Μαδέιρα,

Μάλτα,

Κύπρος,

Ελλάδα) και προβλέπεται σε κάθε χώρα να
(για την

Ελλάδα το ΔΑΦΝΗ).
Θεμελιώδης

στόχος

του

Smilegov

είναι



σημασίας που αποτελούν μέρος του αειφόρου
ενεργειακού

σχεδιασμού

αντιμετωπίζουν
τους.

των

προβλήματα

νησιών

στην

Ενισχύεται

η

συνεργασία

τους

με

τα

Έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν τη
διαδικασία

ωρίμανσης

αειφόρων

ενεργειακών έργων.


Επωφελούνται

από

ενεργειακού

τα

σεμινάρια

σχεδιασμού

και

χρηματοδότησης ενεργειακών έργων.


Έχουν άμεση πρόσβαση σε επιτυχημένα
παραδείγματα

να

επιφέρει σημαντική πρόοδο σε έργα τοπικής

μεγαλύτερου

τοπικές αρχές.

δημιουργηθεί μια ομάδα (cluster) νησιών υπό την
καθοδήγηση του εθνικού επικεφαλής

του

γειτονικά νησιά και τις οικείες νησιωτικές

(Εσθονία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Σκωτία,
Κανάρια

μέλη

ευρωπαϊκού δικτύου αειφόρων νησιών.

(multilevel

governance).

Γίνονται

αειφόρων

ενεργειακών

έργων.


Τα

στελέχη

πιστοποιημένη

και

τους

λαμβάνουν

εκπαίδευση

για

τον

ενεργειακό σχεδιασμό και την ανάπτυξη

υλοποίησή

έργων.


Έχουν

πρόσβαση

στις

υφιστάμενες

κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία του
Συμφώνου των Νησιών.


Λαμβάνουν

τεχνική

διαδικασία

του

βοήθεια

αειφόρου

κατά

ενεργειακού

σχεδιασμού.
Πληροφορίες:
Δήμος Άνδρου
Ιστοσελίδα: http://press.andros.gr/?p=625
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ζητηθούν

Εκδηλώσεις

θέματα

όπως

οι

10/2013
μεταναστευτικές

ροές, οι αστικές αναπλάσεις και η συμμετοχή

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)

κοινωνικών φορέων στο χωροταξικό/ πολεοδομικό σχεδιασμό.

4η

Σύνοδος Ηνωμένων Πόλεων
Πληροφορίες:

και Τοπικών Αρχών

http://www.isocarp.org/index.php?id=1376

(Ραμπάτ, 1-4 Οκτωβρίου)

Διεθνές Εργαστήριο
για τις Βιώσιμες Πόλεις

Η σύνοδος του παγκοσμίου δικτύου των τοπικών και
περιφερειακών

αρχών

(UCLG)

θα

αναλύσει

(Πενάνγκ-Μαλαισία, 2-5 Οκτωβρίου)

τις

συνθήκες και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπί-

Οι έξυπνες πόλεις και οι πόλεις της γνώσης, οι
αειφόρες μεταφορές, η ενεργειακή κρίση, ο σχε-

σουν οι πόλεις στα προσεχή έτη, εστιάζοντας σε
θέματα αλληλεγγύης μεταξύ χωρικών ενοτήτων,
ενίσχυσης της νέας διακυβέρνησης και προώθησης
της πολυμορφίας.
Πληροφορίες:
http://www.rabat2013.uclg.org/

Σύνορα Σχεδιασμού

διασμός του τοπίου, η πολιτιστική κληρονομιά

(Μπρίσμπειν, 1-4 Οκτωβρίου)
Η

Διεθνής

Ένωση

Χωροτακτών

Πόλεων

κ.α. είναι μερικά από τα θέματα του διεθνούς
και

Περιφερειών συστήθηκε το 1965 και το φετινό
ετήσιο συνέδριό της αποτελεί μια ευκαιρία να συ-

συνεδρίου που διοργανώνει το πανεπιστήμιο
Sains της Μαλαισίας.
Πληροφορίες:
http://iwlc2013.blogspot.co.nz/

‘Εικονική Πόλη και Χώρος’
(Ρώμη, 2-4 Οκτωβρίου)
Το

συνέδριο

που

διοργανώνεται

από

την

Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου της
Ρώμης έχει ως αντικείμενο την έννοια της
πολυλειτουργικότητας του χώρου και πώς αυτός
διαμορφώνεται και αλλάζει μέσα από τη νέα
πραγματικότητα

που

διαμορφώνει

η

παγκοσμιοποίηση.
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11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πόλεων και
Περιφερειών
(Βρυξέλλες, 7-10 Οκτωβρίου)
Το OPEN DAYS, το επιτυχημένο ετήσιο φόρουμ
που οργανώνεται από κοινού από τη Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Επιτροπή
των Περιφερειών, θα πραγματοποιηθεί φέτος
από 7 έως 10 Οκτωβρίου με το σλόγκαν «Οι
περιφέρειες

και

οι

πόλεις

της

Ευρώπης

Η ανάγκη κατανόησης της έννοιας του χώρου θα

απογειώνονται για το 2020». Στη διάρκεια της

αποτελέσει αφορμή στοχασμού θεμάτων όπως:

περιόδου 2014-2020, η πολιτική συνοχής θα

βιώσιμη κινητικότητα, υποδομές, ενέργεια και

πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της

έξυπνες

πόλεις,

αρχαιολογία,

αστική

πολιτισμός

αναδιάρθωση,
και

περιβάλλον,

συμμετοχική διακυβέρνηση, δημόσια ασφάλεια,
αστικές πολιτικές κλπ.
Πληροφορίες:
http://www.9cvtroma2013.com/en/index.html

Παγκόσμια Σύνοδος Διεθνούς Ένωσης για
τα Στερεά Απόβλητα
(Βιέννη, 7-11 Οκτωβρίου)
Η παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριών, η
επίσκεψη

σε

σύγχρονες

επιχειρήσεις

και

η

ανταλλαγή απόψεων σε θέματα διαχείρισης αποτρέχουσας

οικονομικής

ικανοποιήσει

τις

κατάστασης

και

προτεραιότητες

να
της

στρατηγικής ≪Ευρώπη 2020≫. Θα πρέπει να
κεφαλαιοποιήσει
πλεονεκτήματα

σε
των

μεγαλύτερο
περιφερειών

βαθμό
και

τα
των

πόλεων της ΕΕ και να στοχεύσει τις επενδύσεις
της

σε

έργα

ενίσχυσης

της

ανάπτυξης

με

βιώσιμο τρόπο. Προκειμένου να καταδειχθεί η
ανάγκη αυτής της αλλαγής και η δυναμική πριν
την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου,
ρριμμάτων

αποτελούν

μερικές

από

τις

δυνατότητες που παρέχει στους συμμετέχοντες η
παγκόσμια σύνοδος της Διεθνούς Ένωσης για τα
Στερεά Απόβλητα (ISWA).
Πληροφορίες:
http://www.iswa2013.org/EN/StartpageEN.aspx

το OPEN DAYS 2013 θα οργανωθεί γύρω από τα
εξής τρία θέματα:


Διαχείριση της αλλαγής 2014-2020,



Συνέργειες και συνεργασία,



Προκλήσεις και λύσεις.

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/o
d2013/index.cfm
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Προς ένα Ευρωπαϊκό Μοντέλο

Αστικοποίηση και Αρχιτεκτονική

Αειφόρου Πόλης

(Ντίσελντορφ, 10-12 Οκτωβρίου)

(Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου)

Το ευρωπαϊκό παράρτημα της αμερικανικής

Το συνέδριο του Πλαισίου Αναφοράς για την

ένωσης αρχιτεκτόνων διοργανώνει διεθνές συ-

Αειφόρο Ανάπτυξη προσφέρει πρακτικές λύσεις

για μια ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη σε τοπικό
επίπεδο και ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών
μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων που συμμετέχουν σε αυτό.

νέδριο με βασικό αντικείμενο τα πρόσφατα έργα
σχεδίου και αρχιτεκτονικής του Ντίσελντορφ.
Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://aiaeurope.org/events/2013/Dusseldorf/#pr

http://www.rfsc-community.eu/events/rfsc-

ogram

conference-2013/

Μετανάστευση και Παγκόσμια Πόλη

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα

(Σικάγο, 10-12 Οκτωβρίου)
Το

Πανεπιστήμιο Τεχνών

και

Επιστημών

Τοπικής Δημοκρατίας
(14-20 Οκτωβρίου)

του

Σικάγο διοργανώνει συνέδριο με αντικείμενο τη
ζωή των μεταναστών στις μεγάλες και μικρές πό-

Το

Κογκρέσσο

Τοπικών

και

Περιφερειακών

Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης προσκαλεί
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των 47
κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
καθώς και τις ενώσεις αυτών, να αναλάβουν
πρωτοβουλία και να οργανώσουν εκδηλώσεις
κατά τη διάρκεια της ΕΕΤΔ 2013.

λεις όπως αυτή διαμορφώθηκε και καταγράφηκε
στο πέρασμα των αιώνων, από τις

κοινωνικές

επιστήμες, τη λογοτεχνία και τις τέχνες.
Πληροφορίες:
http://www.aglsp.org/archives/1207

Οι

τοπικές

αρχές

μπορούν

να

οργανώσουν

εκδηλώσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις
ίδιες, παρόλα ταύτα το Κογκρέσσο συστήνει ό-

13
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Η Ιδέα της Δημιουργικής Πόλης
(Κρακοβία, 17-18 Οκτωβρίου)
Το

Τμήμα

Ευρωπαϊκών

Σπουδών

του

Πανεπιστημίου της Κρακοβίας διοργανώνει δι-

πως τουλάχιστον μία από τις δράσεις σχετίζονται
στενά με τη φετινή θεματική της Εβδομάδας. Το
βασικό θέμα των εκδηλώσεων της φετινής ΕΕΤΔ
είναι η υποκίνηση των πολιτών να λάβουν μέρος
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό
επίπεδο.
Στην ιστοσελίδα του Κογκρέσσου για την ΕΕΤΔ τα
μέλη μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες,
καθώς και ένα εργαλείο για την καθοδήγησή τους
στις προετοιμασίες της Εβδομάδας. Το εργαλείο
αυτό εμπεριέχει :
-

εθνές συνέδριο για τις πτυχές της δημιουργικής

μία φόρμα συμμετοχής με οδηγίες περί της
επιλογής του βαθμού εμπλοκής και του
επιπέδου

συμμετοχής

δημιουργία

μίας

και

ιστοσελίδας

για

τη

για

την

ανάρτηση του προγράμματος εκδηλώσεων,
των φωτογραφιών και των κειμένων,
-

μία

περιγραφή

των

ποικίλων

πόλης σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο με
την παρουσίαση ιδιαίτερων περιπτώσεων από
πολλές χώρες παγκοσμίως.
Πληροφορίες:
http://creativecities.uek.krakow.pl/

Διασυνοριακός και Περιφερειακός
Χωρικός Σχεδιασμός

τομέων

ενδιαφέροντος και προτεινόμενες ιδέες για

(Βασιλεία, 17-19 Οκτωβρίου)

εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες,
-

έναν κατάλογο με τα εθνικά σημεία επαφής

Βέλτιστες

για την ΕΕΤΔ που θα διευκολύνουν την

περιφερειακού χωρικού σχεδιασμού θα παρου-

πρακτικές

διασυνοριακού

και

ενεργοποίηση των τοπικών αρχών,
-

πληροφοριακό
(λογότυπο,
αφίσες)

υλικό

για

διαφημιστικά
που

μπορούν

την

ΕΕΤΔ

φυλλάδια

και

εύκολα

να

«φορτωθούν» στον υπολογιστή σας και να
εκτυπωθούν,
-

τα

βασικά

κείμενα

αναφοράς

και

οι

εκδόσεις του Κογκρέσσου σχετικά με την
ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο.

σιαστούν σε διεθνές συμπόσιο στην Ελβετία.
Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.iba-basel.net/fr/actualites/congrès-

http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_e

cross-border-planning.html

n.asp
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πόρων κ.α.

Τα Νέα Σύνορα της Ενεργειακής

Πληροφορίες:

Αποδοτικότητας

http://www.the-euroindia-

(Παρίσι, 17-18 Οκτωβρίου)

centre.org/content/6thEuroIndiaSummit.aspx

Ευημερούσες Γειτονιές

Η ενεργειακή αποδοτικότητα και τα νέα εργαλεία
της

αστικής

ανάπτυξης,

η

επιτάχυνση

10/2013

(Μελβούρνη, 28-30 Οκτωβρίου)

της

ενεργειακής μετάβασης σε μητροπολιτικό πλαίσιο

Η

τοπική

αρχή

της

Μελβούρνης,

η

Ένωση

Τοπικών Αρχών της Αυστραλίας και το διεθνές

δίκτυο ICLEI, διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με
αντικείμενο τις στρατηγικές και τα εργαλεία για
και η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι μερικές
από τις θεματικές του διεθνούς συνεδρίου για την
Πράσινη

Πόλη

που θα

πραγματοποιηθεί

στο

Παρίσι.

τη δημιουργία γειτονιών, σε επίπεδο δρόμου,
πόλεως ή προαστίου, στις οποίες ευημερούν
δυναμικές, υγιείς, ανθεκτικές και παραγωγικές
κοινότητες.
Πληροφορίες:

Πληροφορίες:
http://www.greencity-event.com/

Πράσινες Πόλεις
(Hyderbad-Ινδία, 21-23 Οκτωβρίου)
Η 6η Ευρω-Ινδική Σύνοδος εστιάζει το ενδιαφέρον
της στις βέλτιστες πρακτικές της α ειφόρου αστι-

http://www.thrivingneighbourhoods.org/

Νέα Εργαλεία για την Πολιτική Συνοχή
(Μόναχο, 28-30 Οκτωβρίου)
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης διοργανώνει
διεθνές συνέδριο για τα νέα ευέλικτα εργαλεία

της πολιτικής συνοχής για την αποτελεσματική
υλοποίηση

των

νέων

επιχειρησιακών

προγραμμάτων.
κής ανάπτυξης στους τομείς της διαχείρισης
απορριμμάτων, των μεταφορών, της ενεργειακής
αποδοτικότητας και επάρκειας, των ανθρωπίνων

Πληροφορίες:
http://www.etcp.fr/en/new-instrumentsconference-munich
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Επιδότηση Διασυνοριακών Ψηφιακών
Δημοσίων Υπηρεσιών
Μετά

την

επιτυχή

συνεργασία

μεταξύ

των

κρατών μελών της ΕΕ, των ενδιαφερόμενων
κλάδων, των εθνικών διοικητικών αρχών, της
πανεπιστημιακής

κοινότητας,

του

ιδιωτικού

Σημαντική

προϋπόθεση

για

τη

μεγαλύτερη

τομέα και των τοπικών κοινωνιών σε μια σειρά

αποτελεσματικότητα

των

σχεδίων με στόχο τη διευκόλυνση της ζωής, της

ψηφιακών

υπηρεσιών

εργασίας, των ταξιδιών, των σπουδών και της

προώθηση της ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής

επιχειρηματικής δραστηριότητας των πολιτών

ταχύτητας

της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να

επενδύσεων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας είναι

επενδύσει

ένας από τους στόχους της επόμενης δέσμης

13,7

περαιτέρω

εκατομμύρια

ανάπτυξη

των

ευρώ

για

την

διασυνοριακών

μέτρων

δημόσιων
σε

της

όλη

την

ΕΕ.

Ευρωπαϊκής

είναι

Η

προώθηση

Επιτροπής

για

τη

δημιουργία

Το νέο έργο «e-SENS» (Electronic Simple European

ηπείρου».

Networked

Το έργο e-SENS αξιοποιεί τα αποτελέσματα των

Ευρωπαϊκές

Ηλεκτρονικές Δικτυακές Υπηρεσίες) θα συμβάλει

σχεδίων

αυτών

στην ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών,

ανάμεσα

στο

ώστε

επιχειρησιακό

οι

επιχειρήσεις

αναπτύσσουν

να

επιχειρηματική

μπορούν

να

δραστηριότητα

δημόσιες

πραγματικά

η

ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.
Services/Απλές

μιας

διασυνοριακών

και

«συνδεδεμένης

λειτουργεί

πιλοτικό
στάδιο,

γέφυρα

το

τελικό

και

όταν

υπηρεσίες

ως

θα

οι

ψηφιακές

είναι

πλήρως

ευκολότερα τόσο στη χώρα τους όσο και σε άλλα

προσβάσιμες. Στο πρόγραμμα μετέχουν εταίροι

κράτη μέλη της ΕΕ: π.χ. για τη σύσταση νέας

από 20 χώρες: την Αυστρία, την Τσεχία, τη

επιχείρησης, την εκπλήρωση των νομικών τους

Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την

υποχρεώσεων

Ελλάδα,

και

τη

συμμετοχή

τους

σε

την

Ιρλανδία,

την

Ιταλία,

το

διαγωνισμούς δημόσιων προμηθειών. Το έργο

Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την

«e-SENS» θα συνδέει επίσης εθνικές ψηφιακές

Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη

υπηρεσίες για τους πολίτες που επισκέπτονται

Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία

άλλα

και

κράτη-μέλη

σπουδές.

για

διακοπές,

εργασία

ή

την

Τουρκία.

Τηλεπικοινωνιακών
OpenPEPPOL

Το

Ευρωπαϊκό

Προτύπων

συμβάλουν

Ινστιτούτο

(ETSI)

και

καθοριστικά

το
στο

πρόγραμμα. Το e-SENS ξεκίνησε την 1η Απριλίου
2013 και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας
Επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί
επισήμως.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει το eSENS με 13,7 εκατομμύρια τα επόμενα τρία
χρόνια (πρόκειται για το 50% του συνολικού
προϋπολογισμού των 27,4 εκατομμυρίων ευρώ),
στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της
πολιτικής για τις τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών (ICT-PSP).
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Ευρώπης μέσω ερευνητικών συσπειρώσεων με
γνώμονα την έρευνα (research-driven-clusters) που
συνδέουν ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις
και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από την ίδια
γεωγραφική

περιφέρεια.

Το

πρόγραμμα

ενσωματώνει την έρευνα και την καινοτομία στη
στρατηγική

για

την

περιφερειακή

ανάπτυξη,

προωθεί τη διακρατική συνεργασία ερευνητικών
clusters και υποστηρίζει τις συνέργειες μεταξύ
διαφορετικών

πρωτοβουλιών

από

τα

Διαρθρωτικά Ταμεία, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Το e-SENS θα εξετάσει επίσης τρόπους για την

για την Έρευνα και το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την

εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας

Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα.

των δομικών στοιχείων του e-SENS και άλλων

Την

διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών,

χρηματοδοτήσει δύο τύπους έργων:

με

που

α) συνεργασίες μεταξύ δυναμικών clusters από

δημοσιεύθηκε πρόσφατα). Από το 2014 και μετά,

διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: χρηματοδοτούν-

η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

ται τεχνολογικές διαγνώσεις, οικονομικές αναλύ-

βάση

τα

αντλείται

αποτελέσματα

από

τις

έρευνας

θα μπορεί να

«Υποδομές

Ψηφιακών

σεις,

περίοδο

μελέτες

2007-2012,

σε

το

θέματα

πρόγραμμα

ερευνητικής

έχει

και

του

περιφερειακής ανάπτυξης, συγκριτική αξιολόγη-

την

ση, κ.λπ. Σε δεύτερο στάδιο, συγκροτείται Κοινό

έχουν

Σχέδιο Δράσης και οικονομικός προγραμματισμός

δεσμευθεί έως και ένα δισεκατομμύριο ευρώ για

για την υλοποίησή του, ενώ πραγματοποιούνται

μια επταετία, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν

εκδηλώσεις, συναντήσεις για ανταλλαγή τεχνογ-

πλατφόρμες

νωσίας μεταξύ των clusters, δράσεις για την

Υπηρεσιών»

που

αποτελούν

χρηματοδοτικού

μηχανισμού

Ευρώπη»,

πλαίσιο

δημόσιες

στο

που

θα

υπηρεσίες

μέρος

«Συνδέοντας

του

οποίου

παρέχουν
που

θα

ψηφιακές
λειτουργούν

καθοδήγηση λιγότερο έμπειρων clusters, κ.λπ.

απρόσκοπτα στην Ευρώπη.
Πληροφορίες:
http://www.esens.eu/home.html

Ερευνητικά Clusters
και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Η έκδοση «Ερευνητικά Clusters για Περιφερειακή
Ανάπτυξη, 2007-2013: η ελληνική συμμετοχή»,
που δημοσίευσε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της λειτουργίας του
ως

εθνικό

σημείο

επαφής

του

7ου

Προγράμματος Πλαισίου (7ο ΠΠ) για την Έρευνα
της ΕΕ την περίοδο 2007-2013 , συνοψίζει τα
αποτελέσματα του προγράμματος «Περιφέρειες
της

Γνώσης

(Regions

of

Knowledge,

REGIONS/RoK)» (Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες».
Το

πρόγραμμα

"Περιφέρειες

της

Γνώσης"

στοχεύει στην ενίσχυση των περιφερειών της

17

17
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οργανισμούς που δεν δραστηριοποιούνται στους
τομείς έρευνας/εκπαίδευσης (62 συμμετοχές, 34
μοναδικοί οργανισμοί), 17,82% των συμμετοχών
(41

συμμετοχές,

12

μοναδικοί

οργανισμοί)

προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα-Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα,

14,78%

(34

συμμετοχές,

13

μοναδικοί οργανισμοί) από ερευνητικά κέντρα
και 7,39% προέρχονται από άλλους φορείς (17
συμμετοχές, 14 μοναδικοί οργανισμοί). Συνολικά,
χρηματοδοτήθηκαν
συμμετοχή.

Στα

8
5

έργα

με

έργα,

οι

ελληνική
οργανισμοί

προέρχονται από μία μόνο ελληνική περιφέρεια
β) πρωτοβουλίες για την ανάδειξη νέων clusters
σε εθνικό επίπεδο: χρηματοδοτούνται μελέτες
για την περιφερειακή οικονομία, αναλύσεις για
την περιφερειακή στρατηγική για την έρευνα,
διοργάνωση συνεδρίων, κ.λπ.
Το

πρόγραμμα

«Περιφέρειες

της

Γνώσης»

χρηματοδότησε συνολικά 69 έργα στην κύρια
πρόσκληση

REGIONS-1.

Το

73,81%

των

συμμετοχών στα έργα αυτά προέρχονται από
παλαιά κράτη μέλη, το 18,66% από νέα κράτη
μέλη,

το

4,48%

από

υποψήφιες/δυνάμει

υποψήφιες χώρες, το 2,66% από συνδεδεμένες
χώρες και 0,36% από τρίτες χώρες.
Όσον αφορά την Ελλάδα, 67 προτάσεις με
ελληνική συμμετοχή υποβλήθηκαν συνολικά στις
προκηρύξεις

REGIONS-1

οργανισμούς

να

με

27

ελληνικούς

χρηματοδοτούνται

από

το

πρόγραμμα την περίοδο 2007-2013 συνολικά με
2.545.911

ευρώ

(2,22%

του

συνολικού

προϋπολογισμού των προκηρύξεων REGIONS-1).
Μεταξύ

των

υποβλήθηκαν

παραπάνω
από

προτάσεων,

Έλληνα

31

συντονιστή.

Αξιολογήθηκαν οι 26 και χρηματοδοτήθηκε η μία.

(RAF-REGIONS: Κεντρική Μακεδονία, TOUREG &
INRES: Κρήτη, STInno & SWAM: Δυτική Ελλάδα),
ενώ στα υπόλοιπα 3 συμμετέχουν οργανισμοί
από περισσότερες περιφέρειες (REG CON: Αττική
και

Κρήτη,

BIOCLUS:

Δυτική

και

Μακεδονία, SuWaNu: Δυτική Μακεδονία, Κεντρική
Μακεδονία και Ατιική).
Όσον

αφορά

τον

αριθμό

των

οργανισμοί

κοινοπραξίας.

Το

ως

ποσοστό

εταίροι

της

επιτυχίας

των

και Κρήτης (7 συμμετοχές η κάθε περιφέρεια) και
ακολουθούν

η

Κεντρική

Μακεδονία

και

η

Αττική

(2

συμμετοχές).

των

προκηρύξεων

Κεντρική

έργα η κάθε μία, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες
(Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Αττική) σε
2 έργα.
Η Κεντρική Μακεδονία έχει απορροφήσει τον
μεγαλύτερο

προϋπολογισμό

(817.174

ευρώ,

32,5% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης
σε ελληνικούς οργανισμούς) και ακολουθούν η
Δυτική Ελλάδα (547.757 ευρώ, 21,52%) και η
Κρήτη (491.962 ευρώ, 19,32%).

REGIONS-1,

καταγράφονται 230 ελληνικές συμμετοχές (132
μοναδικοί οργανισμοί) σε 68 προτάσεις: 33,04%
από ιδιωτικούς οργανισμούς (76 συμμετοχές, 59
μοναδικοί οργανισμοί), 26,95% από δημόσιους

18

Η

Μακεδονία και η Κρήτη εκπροσωπούνται σε 3

στο 13,79%.
σύνολο

(6

συμμετοχές), η Δυτική Μακεδονία (5 συμμετοχές)

προτάσεων με ελληνική συμμετοχή κυμαίνεται
Στο

συμμετοχών,

προπορεύονται οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας

Στις 31 αυτές προτάσεις συμμετείχαν επιπλέον
ελληνικοί

Κεντρική

18
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Η Κεντρική Μακεδονία είναι και η μοναδική
ελληνική περιφέρεια με συντονιστικό ρόλο σε
έργο

του

προγράμματος

“Περιφέρειες

της

αντίκτυπο

του

Γνώσης”.
Τέλος,

όσον

αφορά

στον

προγράμματος στην περιφερειακή ανάπτυξη, τα
έργα

συνέβαλαν

στρατηγικής

στη

έξυπνης

διαμόρφωση
εξειδίκευσης

της
της

περιφέρειας, κυρίως μέσω εργαλείων για τον
εντοπισμό

των

παράδειγμα,

δυνατών
ανάλυση

της

σημείων

SWOT

(για

-Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats, αντίστοιχα
στα ελληνικά: δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία,
ευκαιρίες,

απειλές-

Τεχνολογική

Προοπτική

Διερεύνηση, Οδικός Χάρτης για την Καινοτομία,
Κοινό Σχέδιο Δράσης).
Πιο

συγκεκριμένα,

οι

Περιφέρειες

είχαν

τη

δυνατότητα να εντοπίσουν τα συγκριτικά τους
πλεονεκτήματα, την κρίσιμη μάζα τεχνολογικών
καινοτομιών, αλλά και τις ανάγκες τελικών τους
χρηστών. Ενδεικτικά, το έργο STINNO έδωσε στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την ευκαιρία να
χαρτογραφήσει
αξιοποίησης

το

πλαίσιο

λημμάτων

βιομηχανικών,

ενός

διαχείρισης

ελαιοτριβείων

κλάδου

με

και
και

μεγάλη

κινητικότητα στη Δυτική Ελλάδα. Το έργο SWAM
συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής
εικόνας του τομέα των υδάτινων τεχνολογιών
και διαχείρισης υδάτων στη Δυτική Ελλάδα.
Η ενδυνάμωση
Cluster

του συγκεκριμένου

ενθάρρυνε

τη

WaterTech
συνεργασία

ερευνητικών/εκπαιδευτικών

ινστιτούτων, επι-

χειρήσεων

αρχών

και

τοπικών

για

την

αποτελεσματική διαχείριση υδάτων, πεδίο με ι-

διαίτερη σημασία λόγω της ανταγωνιστικότητας
του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Ελλάδα.
Επιπλέον, το «Περιφέρειες της Γνώσης» οδήγησε
σε σταθερές ευρωπαϊκές συνεργασίες, αλλά και
σε νέες προτάσεις και έργα με χρηματοδότηση
από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το Πρόγραμμα
Πλαίσιο

για

Καινοτομία

την

Ανταγωνιστικότητα

και

την

(π.χ.

ECO-Innovation)

και

τα

Διαρθρωτικά Ταμεία (π.χ. South-East Europe, MED
programme-European Territorial Cooperation 20072013, INTERREG).
Σε επίπεδο πολιτικής, σε ορισμένες περιπτώσεις,
τα clusters συνέβαλαν σε προτάσεις για την
αλλαγή

του

νομοθετικού

πλαισίου.

Για

παράδειγμα, στο πλαίσιο του έργου STINNO,
διαμορφώθηκαν προτάσεις για αυστηρότερους
ελεγκτικούς μηχανισμούς σχετικά με τη διαχείριση
των αποβλήτων ελαιουργείων και την υιοθέτηση
νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες
για την ορθή αξιοποίησή τους με στόχο την
προστασία των υδάτων και του εδάφους. Στην
περίπτωση

του

BIOCLUS,

ερευνητικών,

επιχειρηματικών

τοπικών/περιφερειακών
εξελίξεις

για

την

η

συνεργασία

οργανισμών

αρχών

οδήγησε

ανάπτυξη

του

και
σε

cluster

Βιοενέργειας στη Δυτική Μακεδονία.
Τα

κύρια

εμπόδια

που

αντιμετώπισαν

οι

συμμετέχοντες αφορούν την έλλειψη πόρων για τη
διαχείριση
περιπτώσεις

των

έργων,

που

αποδείχθηκε

σε

ορισμένες

περισσότερο

απαιτητική από τις αρχικές προβλέψεις, την
έλλειψη χρόνου και πόρων για την υλοποίηση του
Κοινού Σχεδίου Δράσης (Joint Action Plan, JAP), την
απουσία

προκαθορισμένων

μετρήσιμων

αποτελεσμάτων και δεικτών, καθώς και θέματα
εμπιστευτικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων.

19
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Αν και αυτή η προσέγγιση είναι σημαντική στην
υποβοήθηση των Κρατών Μελών να εφαρμόσουν
αποτελεσματικά την υποστήριξη της ΕΕ και να
μειώσουν τις ανισότητες στην περιφερειακή και
κοινωνική ανάπτυξη, αυξάνει τον αριθμό των
εμπλεκόμενων φορέων και επιμηκύνει την αλυσίδα
ελέγχου. Ως συνέπεια, πρέπει να τεθούν σε
λειτουργία αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου
με συνεχή παρακολούθηση.
Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
2014-2020, η Επιτροπή επιθυμεί να μειωθεί ο
αριθμός των εμπλεκόμενων αρχών. Προτείνεται να
Εξωτερικοί παράγοντες που δυσχέραιναν την
υλοποίηση των έργων ήταν η οικονομική κρίση
και

η

αβεβαιότητα

σε

θέματα

μελλοντικού

σχεδιασμού και χρηματοδότησης, οι αλλαγές
των κυβερνητικών/περιφερειακών φορέων και η
επακόλουθη
δυσκολία

μεταβολή

προτεραιοτήτων,

εξεύρεσης

χρηματοδότηση

του

πόρων

JAP,

οι

για

η
τη

γραφειοκρατικές

διαδικασίες τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο. Κάποιοι συμμετέχοντες
ανέφεραν την οικονομική κρίση ως ανασταλτικό
παράγοντα για την περαιτέρω αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων των clusters. Ενδεικτικά, το έργο
REG CON δεν πρόλαβε να δώσει την αναμενόμενη
κατεύθυνση στον κατασκευαστικό τομέα στην
Κρήτη, καθώς η καθίζηση του συγκεκριμένου
τομέα ήταν από τις πρώτες συνέπειες της
οικονομικής κρίσης της χώρας.
Στο

νέο

πρόγραμμα

πρόγραμμα

‘Ορίζοντας

‘Περιφέρειες

συμπεριλαμβάνεται

στις

της

2020’,

Γνώσης’

αναλάβουν

τα

κράτη-μέλη

ακόμα

ευθύνη και λογοδοσία για την ορθή χρήση της
χρηματοδότησης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να
βασίζεται στους ελέγχους των εθνικών αρχών με
τις καλύτερες επιδόσεις και να επικεντρώνει τις
ελεγκτικές της λειτουργίες στις πιο αδύναμες.
Όπου εντοπίζονται προβλήματα, η Επιτροπή θα
συνεχίσει

να

διακόπτει

και

να

παρακρατά

έως

και

10%

των

μέσω της ετήσιας έγκρισης των ισολογισμών των
προγραμμάτων.

Επιπρόσθετα,

η

ηλεκτρονική

διαχείριση δεδομένων σε όλα τα επίπεδα θα
περιορίσει το διοικητικό βάρος στους δικαιούχους
και θα βοηθήσει να μειωθεί ο αριθμός λαθών,
όπως και η ευρύτερη χρήση των απλουστευμένων
δαπανών.

το
της

Πληροφορίες:
http://metrics.ekt.gr/sites/metrics/files/EKT_Cluste
rs_Report_2013_el.pdf

Η νέα Ελεγκτική Διαδικασία της
Διαχείρισης των Κοινοτικών Κονδυλίων
επιτυχία

τους βασικούς
της

πολιτικής

παράγοντες
συνοχής

στην

είναι

η

αποκεντρωμένη της προσέγγιση και η εμπιστοσύνη στη διαχείριση έργου σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, όπου αυτό μπορεί να γίνει με
πιο αποδοτικό τρόπο.

20

ενδιάμεσων

πληρωμών έως ότου ληφθεί επαρκής διασφάλιση

Επιτροπής.

Ένας από

διορθώνει

πληρωμές, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, και να

δεν

προτάσεις

μεγαλύτερη

20
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Είναι απαραίτητο πλέον για τις διαχειριστικές
αρχές

να

διαχειρίζονται

επαρκώς

τυχόν

κινδύνους απάτης μέσω αξιολογήσεων κινδύνου,
και διαμέσου μέτρων πρόληψης, εντοπισμού και
διορθωτικών μέτρων. Σύμφωνα με τις τρέχουσες
προβλέψεις,

τα

αναφέρουν

κράτη-μέλη

περιπτώσεις

πρέπει

να

παρατυπιών

που

αφορούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση άνω των
10.000

ευρώ

ανά

τρίμηνο

στην

Ευρωπαϊκή

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
και να γνωστοποιούν υποψίες για περιπτώσεις
απάτης. Μια φορά ετησίως, τα κράτη-μέλη
πρέπει

να

παρέχουν

στην

Επιτροπή

συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις διορθώσεις
που έγιναν το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων κάτω από το ελάχιστο όριο
για αναφορά στην OLAF. Έχει καταρτιστεί μια
δέσμη «κόκκινων σημαιών» – ή δεικτών απάτης –
από

την

Επιτροπή,

καταστάσεις
παρατυπιών
περίπου

η

όπου
ή

επισημαίνει

υπάρχει

υποψία

20

οποία
απάτης.

κίνδυνος
Υπάρχουν

καταγεγραμμένοι

τύποι

συνηθισμένων και επαναλαμβανόμενων μοτίβων
απάτης. Εντοπίζονται στη διαδικασία σύναψης
συμβάσεων
εργατικές

και

δημόσιων

εισφορές

και

προμηθειών,

τις

τις

συμβουλευτικές

υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για
παράδειγμα, το «σπάσιμο» μιας αγοράς σε
τμήματα για να αποφευχθεί το υποχρεωτικό
ελάχιστο όριο για την προκήρυξη διαγωνισμού.
Μια άλλη κόκκινη σημαία θα μπορούσε να είναι
ένας συμβαλλόμενος υπάλληλος με παράλληλο
συμφέρον

από

τη

συγχρηματοδότηση

μιας

λειτουργίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε
σύγκρουση συμφερόντων.

Σε εθελοντική βάση, η Επιτροπή προσφέρει ένα
ειδικό εργαλείο εξόρυξης δεδομένων, το ARACHNE,
το οποίο σχεδίασε για τις διαχειριστικές αρχές,
προκειμένου

να

εντοπιστούν

έργα

που

ίσως

διατρέχουν τον κίνδυνο απάτης. Το ARACHNE είναι
ένα εργαλείο βαθμολόγησης κινδύνου που μπορεί
να αυξήσει την αποδοτικότητα της επιλογής
έργων, των επαληθεύσεων σε επίπεδο διαχείρισης
και να ενισχύσει περαιτέρω την πρόληψη και τον
εντοπισμό

της

απάτης.

Το

εργαλείο

τίθεται

σταδιακά σε εφαρμογή το 2013. Οι υπηρεσίες της
Επιτροπής για την περιφερειακή πολιτική, την
απασχόληση και την αλιεία (Γενικές Διευθύνσεις
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης,
Απασχόλησης,

Κοινωνικών

Υποθέσεων

και

Ένταξης, και Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας),
καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο μέσω
των λειτουργιών τους στην προστασία της ΕΕ
απέναντι

στην

καταρτίσει

μια

ενδεχόμενη
κοινή

απάτη

στρατηγική

και

έχουν

κατά

της

απάτης. Αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται στην
αποτροπή της απάτης, αλλά επίσης εξετάζει
άλλες πτυχές με ολιστικό τρόπο, ο οποίος είναι
απαραίτητος για την επιτυχημένη καταπολέμηση
της απάτης.
Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει τη συγκέντρωση
όλων των πόρων τους και ένα σχέδιο δράσης με
επιχειρησιακά μέτρα. Ο στρατηγικός στόχος του
κοινού σχεδίου είναι η ενίσχυση της αξιολόγησης
κινδύνου για απάτη και της ευαισθητοποίησης για
θέματα

απάτης,

και

παράλληλα

η

παροχή

καθοδήγησης και υποστήριξης στα κράτη-μέλη.
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Ο χώρος στάθμευσης θα είναι υπόγειος και
αναμένεται να παραδοθεί το 2018.
Πληροφορίες:
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=12564&pe
rsberichtID=389276&type=pers

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την προώθηση του πολιτισμού και
Ο συνδυασμός αυτής της ανάλυσης με την ίδια
επιχειρησιακή

εμπειρία

της

OLAF

έχει

ως

αποτέλεσμα χρήσιμες πληροφορίες που βοηθούν
τις αρχές για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών
ταμείων να αποτρέψουν και να εντοπίσουν την
απάτη.

Αναγνωρίζει

επιπέδου

έρευνες

επίσης
για

ότι

οι

υψηλού

ενδεχόμενη

απάτη

λειτουργούν αποτρεπτικά για τους επιτήδειους.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag46/mag46_el.pdf

Ο μεγαλύτερος χώρος στάθμευσης

της δημιουργίας ως πηγών οικονομικής
ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης
Σε

πρόσφατη

Κοινοβουλίου
τοπικών

και

έκθεση

του

υπογραμμίζεται
περιφερειακών

Ευρωπαϊκού
ο

ρόλος

των

αρχών

στην

υποστήριξη των τομέων του πολιτισμού και της
δημιουργίας

(ΤΠΔ).

Απαντώντας

στην

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο
«Ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της
δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και
την

απασχόληση

στην

Ευρωπαϊκή

Ένωση»

(2012), η εν λόγω έκθεση περιέχει σημαντικές

ποδηλάτων παγκοσμίως στην Ουτρέχτη
Στον

κεντρικό

κατασκευάζεται

σταθμό
ο

της

Ουτρέχτης

μεγαλύτερος

χώρος

στάθμευσης ποδηλάτων παγκοσμίως με 12.500
θέσεις για τους χρήστες αυτού του ήπιου μέσου
μεταφοράς.

Πρόκειται για ένα έργο που θα

συνδέει το ιστορικό κέντρο της ολλανδικής πόλης
με τον κεντρικό σταθμό της και θα προσφέρει
χώρους αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Το έργο είναι αποτέλεσμα της κοινοπραξίας
μεταξύ της τοπικής αρχής, των Ολλανδικών
Σιδηροδρόμων, της ProRail και
εταιρίας

του

της ιδιοκτήτριας

εγκαταλελειμμένου

κέντρου Hoog Catharijne.

εμπορικού

βελτιωτικές προτάσεις, μεταξύ των οποίων είναι
η ενθάρρυνση των κρατών-μελών –και, μέσω
αυτών, των ΟΤΑ – να προωθήσουν και να
στηρίξουν

τους

εν

λόγω

τομείς

που

έχουν

ποικίλες και ουσιαστικές επιδράσεις σε ολόκληρη
την ΕΕ και να δημιουργηθούν δίκτυα ανταλλαγής
εμπειριών ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ
των πόλεων, του πολιτισμού, της δημιουργίας και
της οικονομίας.
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu
bRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-20130248+0+DOC+XML+V0//EL#_part2_def1
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Εγχειρίδιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη
των Πόλεων
Ο χωροταξικός σχεδιασμός, η συμμετοχή των
τοπικών κοινωνιών, η προστασία πόρων, οι εναλΤη χρονική περίοδο 2000-2013, τα προγράμματα
εδαφικής συνεργασίας διέθεσαν 12,7 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων το 70% δόθηκε στη διασυνοριακή
συνεργασία, το 24% στη διεθνική συνεργασία και
το 6% στην διαπεριφεριακή συνεργασία.
Πληροφορίες:
http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu
_EvidenceBriefs/EEB1_EuropeanTerritorialCooperatio
n.html

Πολιτική Συνοχής
και Πράσινες Υποδομές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα
οδηγό

όπου

αποτυπώνονται

τα

κοινωνικο-

οικονομικά οφέλη των τοπικών και περιφερειακών
λακτικές μορφές ενέργειας, η ποιότητα ζωής, τα
έξυπνα συστήματα και η κοινωνική δικαιοσύνη
είναι οι βασικές θεματικές εγχειριδίου για την
αειφόρο

ανάπτυξη

δημοσίευσε

στα

πρόσφατα

αστικά
η

κέντρα

εταιρία

που
Veolia

Environment.
Πληροφορίες:
http://www.thecitiesoftomorrow.com/veolia-smartcity-creative-solutions/innovation-sustainable-cities

Mελέτη για την Εδαφική Συνεργασία
Το

Ευρωπαϊκό

Χωροταξικού

Διαδικτυακό

Σχεδιασμού

Παρατηρητήριο

(ESPON)

δημοσίευσε

πρόσφατα μελέτη για την ευρωπαϊκή εδαφική
συνεργασία,

αναδεικνύοντας

εκείνους

τους

παράγοντες που συμβάλουν σε επιτυχή έργα,
παρέχοντας

πληροφορίες

για

τις

θεματικές

προτιμήσεις και την ένταση των συνεργασιών σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μολονότι οι συνεργασίες
φαίνεται

να

είναι

περισσότερες

στις

απομακρυσμένες περιφέρειες, όλες οι ευρωπαϊκές
περιφέρειες εμπλέκονται

στις αδελφοποιήσεις

πόλεων και συνεργάζονται στους τομείς του
πολιτισμού, του τουρισμού και της εκπαίδευσης.

αρχών που επενδύουν

κοινοτικούς πόρους στη

δημιουργία πράσινων υποδομών, ενώ παράλληλα
δίνονται συμβουλές για τη διαχείριση τέτοιων
έργων.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgene
r/studies/pdf/guide_multi_benefit_nature.pdf
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Μαθήματα Αστικών Αναπλάσεων

Διεθνή Θέματα

από την Ιαπωνία

Η κατάσταση της Νεολαίας

Οι

στα Αστικά Κέντρα

πόλεις

διαδραματίζουν

αντιμετώπιση

Σε έκθεση του προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (UNHABITAT) καταγράφεται η κατάσταση της
νεολαίας σε πόλεις της Βραζιλίας, της
Γκάνας, της Ινδίας και της Αιγύπτου.

αλλαγής

των

καθώς

κρίσιμο

επιπτώσεων
οι

ρόλο

στην

της

κλιματικής

χωροταξικές

πολιτικές

προσανατολίζουν το σχεδιασμό πολιτικών φιλικών
για το περιβάλλον. Τα παραδείγματα δύο αστικών
αναπλάσεων

στην

Ιαπωνία

Kanazawa),

συνιστούν

(σε

Yokohama

δύο

και

διαφορετικές

προσεγγίσεις αναπλάσεων, η μία βάσει έργου
(project based) και η άλλη βάσει σχεδίου (planbased). Η εμπειρία των δύο αναπλάσεων είναι δι-

δακτική όσον αφορά τις αρχές που πρέπει να
ακολουθούνται για την υιοθέτηση φιλικών προς το
περιβάλλον πολιτικών:
(α) Ευελιξία στη σύλληψη και το σχεδιασμό του
έργου για την αξιοποίηση νέων εφαρμογών της
τεχνολογίας.
Το βασικότερο στοιχείο που προκύπτει από
τη μελέτη είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας
των

νέων

(90

εκατομμύρια

νέοι

που

αντιστοιχούν στο 47% του συνόλου των
ανέργων

παγκοσμίως)

με

τις

αναπτυσσόμενες χώρες να παρουσιάζουν
αυξητικές τάσεις στους σχετικούς δείκτες
ανεργίας.
μελέτης

Μεταξύ
για

προβλήματος
εναρμόνισης

των

την

αντιμετώπιση

ξεχωρίζει
των

προτάσεων
η

της
του

ανάγκη

εκπαιδευτικών

συστημάτων με τα συστήματα κατάρτισης
και τις ανάγκες των νέων ανθρώπων.
Πληροφορίες:
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/PR
_State-of-UrbanYouthReport.pdf
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(β)

Συμμετοχή

και

εξισορρόπηση

της

πολιτική
από

δέσμευση

τα

πάνω

για

την

τεχνικής

ειδημοσύνης και της από τα κάτω συμμετοχής των
οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.
(γ) Συντονισμός μεταξύ οργανωτικών μονάδων της
τοπικής αρχής καθώς και των πολιτικών τους
(δ) Δεσμευτικά και διαρθρωτικά μέτρα για τη
διαμόρφωση της συμπεριφοράς των πολιτών σε
μακροπρόθεσμο επίπεδο.
(ε) Αξιοποίηση διατομεακού δυναμικού της αστικής
ανάπλασης για το μετριασμό των επιπτώσεων της
κλιματικής

αλλαγής

και

την

προσαρμογή

των

τοπικών κοινωνιών σε αυτές.
Πληροφορίες:
http://www.resilience.org/stories/2013-0902/climate-friendly-urban-regeneration-lessonsfrom-japan
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Διαβουλεύσεις

γεωργίας,

το

προφίλ

10/2013

της

προβάλλοντας

οικογενειακής

παγκοσμίως

τη

συμβολή της, μεταξύ άλλων, στη μείωση της
πείνας και της φτώχειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η
εν λόγω διαβούλευση θα τροφοδοτήσει την
ευρωπαϊκή διάσκεψη που έχει προγραμματιστεί
για τις 29 Νοεμβρίου 2013 και θα εξετάσει το
ρόλο της οικογενειακής γεωργίας, ορισμένες
από τις κύριες προκλήσεις της καθώς και τις
προτεραιότητες για το μέλλον.
Προθεσμία: 11 Οκτωβρίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/fami
ly-farming/2013_el.htm

Πρόσβαση στα δεδομένα Πολυτροπικής
Κυκλοφορίας και Μετακίνησης στην ΕΕ
Βιώσιμα Κτήρια

Στη Λευκή Βίβλο με τίτλο Χάρτης πορείας για

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συγκεντρώσει
απόψεις και συμπληρωματικές πληροφορίες για

έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για
ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό
σύστημα μεταφορών (2011) στο στόχο 8

την πιθανή εισαγωγή κοινοτικών μέτρων για να

απαιτείται «έως το 2020, πλαίσιο για ένα

επιτύχει την καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση

ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών, διαχείρισης

στα κτήρια. Η χρήση πόρων και οι σχετικές

και

περιβαλλοντικές επιπτώσεις μαζί με τον κύκλο

μεταφορές». Αυτός ο στόχος συνοδεύεται από

ζωής των κτηρίων αποτελούν αντικείμενα της

την υπ’αριθ.22 Πρωτοβουλία για τον καθορισμό

διαβούλευσης. Η διαβούλευση θέτει ερωτήσεις

των αναγκαίων μέτρων για την περαιτέρω

σχετικές με τον ορισμό του προβλήματος και

ενοποίηση

πιθανές εναλλακτικές πολιτικές. Αναφέρεται σε

επιβατών

μέτρα τόσο ζήτησης όσο και προσφοράς.

προϋποθέσεων

Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2013

ανάπτυξης και χρήσης ευφυών συστημάτων για

Πληροφορίες:

διαλειτουργικό

http://ec.europa.eu/environment/consultations/bu

προγραμματισμό,

πληρωμών

Ο ρόλος της Οικογενειακής Γεωργίας, οι
κύριες προκλήσεις και οι

έξυπνης

τις

διαφορετικών
και

συστημάτων

ildings_en.htm

για

τη
για

πολυτροπικές

τρόπων

μεταφοράς

δημιουργία

πλαισίου

την

προώθηση

και

έκδοσης

πολυτροπικό

πληροφόρηση,

διαδικτυακών

της

καθώς

και

κρατήσεων

και

εισιτηρίων.

Λόγω

του

κατακερματισμού της κοινοτικής νομοθεσίας επί
του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να

προτεραιότητες για το μέλλον

καταθέσουν τις απόψεις τους για την εκτίμηση
των μέτρων και των συνεπειών τους.

Το

2014

ανακηρύχθηκε

ως

Διεθνές

Έτος

Προθεσμία: 25 Οκτωβρίου 2013

Οικογενειακής Γεωργίας κατά την 66η σύνοδο

Πληροφορίες:

της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

http://ec.europa.eu/transport/media/consultations

Υπό την αιγίδα του Οργανισμού Τροφίμων και

/2013-accesstraveldata_en.htm

Γεωργίας (FAO), το έτος αυτό έχει ως στόχο να

25

25
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Σεμινάρια Κατάρτισης

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ημερομηνίες/Τόπος: 16-20 Σεπτεμβρίου 2013

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

(Αθήνα)

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

(Θεσσαλονίκη)

(Προγράμματα Επιμόρφωσης

(Αθήνα)

21-25 Οκτωβρίου 2013
18-22 Νοεμβρίου 2013
9-13 Δεκεμβρίου 2013

Β΄ Εξαμήνου 2013)

(Θεσσαλονίκη)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/1
0359_2_2013.pdf
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Τόπος: 7-11 Οκτωβρίου 2013
(Αθήνα)
11-15 Νοεμβρίου 2013
(Θεσσαλονίκη)
9-13 Δεκεμβρίου 2013

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και
συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης
Ημερομηνίες/Τόπος:: 21-23 Οκτωβρίου 2013
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/

(Θεσσαλονίκη)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/1
0530_2_2013.pdf
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος

10585_2_2013.pdf

Ημερομηνίες/Τόπος: 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου

Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,

Πληροφορίες:

2013

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ημερομηνίες/Τόπος: 2-4 Οκτωβρίου 2013

http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/1
0433_2_2013.pdf

(Κοζάνη)
11-13 Οκτωβρίου 2013
(Αθήνα)
4-6 Νοεμβρίου 2013
(Ιωάννινα)
6-8 Νοεμβρίου 2013
(Θεσσαλονίκη)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/
10523_2_2013.pdf

26

26

Τεύχος 40

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10/2013

Σεμινάρια Κατάρτισης

Local and Regional Authorities for International

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Decentralised Cooperation

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Development: Funding Opportunities for
Ημερομηνία: 14-15 Οκτωβρίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5311

CAF 2013 Training Event: The Common
Assessment Framework in Action
Ημερομηνία: 16-17 Οκτωβρίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5316

Understanding EU Decision-Making: Principles,
Procedures, Practice
Ημερομηνία: 3-4 Οκτωβρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5155

To Cooperate or to Merge Municipalities? That is
the Question
Ημερομηνία: 17-18 Οκτωβρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5300

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed
Projects - Advanced Course

European Public Procurement, Public-Private

Ημερομηνία: 3-4 Οκτωβρίου 2013

Partnerships (PPP) and Concessions

Τόπος: Βαρκελώνη

Ημερομηνία: 22-23 Οκτωβρίου 2013

Πληροφορίες:

Τόπος: Ντουμπρόβνικ

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5313

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5306

Evaluation and Monitoring of the European
Agricultural Fund for Rural Development and the

Working with Impact Assessment in the European

European Maritime and Fisheries Fund

Union

Ημερομηνία: 3-4 Οκτωβρίου 2013

Ημερομηνία: 24-25 Οκτωβρίου 2013

Τόπος: Μάαστριχτ

Τόπος: Μάαστριχτ

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5337

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5166

Europe on the Internet: Finding your Way through

Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds

the European Information Jungle

Programmes, 2014-2020

Ημερομηνία: 10-11 Οκτωβρίου 2013

Ημερομηνία: 24-25 Οκτωβρίου 2013

Τόπος: Μάαστριχτ

Τόπος: Μάαστριχτ

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5160

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5240

Main Principles of EU Environmental Law

Evaluation of Public Policies

Ημερομηνία: 10-11 Οκτωβρίου 2013

Ημερομηνία: 24-25 Οκτωβρίου 2013

Τόπος: Λουξεμβούργο

Τόπος: Βαρκελώνη

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5182

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5348
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Σύμφωνα με τον Γ.Γ. της Κυβέρνησης, κ. Π.

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

Μπαλτάκο,

προκειμένου

να

διευκολυνθεί

η

επικοινωνία και η ροή εργασιών μεταξύ όλων των

Αυτοδιοίκησης

αρμόδιων

φορέων

της

γενικής

κυβέρνησης

δημοσιεύουμε αυτό το εγχειρίδιο που περιγράφει

Εγχειρίδιο Εναρμόνισης
Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα

αναλυτικά όλες τις διαδικασίες ενώ παράλληλα
θίγει εκτενώς θέματα ουσίας και νομοτεχνικού
περιεχομένου
ρυθμίσεων.

των
Το

νομοθετικών
παρόν

κειμένων

εγχειρίδιο

και

αποτελεί

καινοτομία, καθώς για πρώτη φορά επιχειρείται η
συγκέντρωση όλων των βημάτων της διαδικασίας
εναρμόνισης του εθνικού με το ευρωπαϊκό δίκαιο,
δράση που αποσκοπεί κυρίως στην εύρυθμη ροή
και

στον

αποτελεσματικό

συντονισμό

των

απαραίτητων εργασιών.
Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι διττός. Από τη μία
πλευρά,

να

λειτουργήσει

ως

ένα

χρηστικό

βοήθημα για τους υπαλλήλους των υπουργείων
και των λοιπών φορέων που εμπλέκονται στη
διαδικασία

ενσωμάτωσης

του

συνόλου

του

παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο
και

γενικότερα

διαβούλευσης,

στις

διαδικασίες

αξιολόγησης,

κατάρτισης,

έκδοσης

και

παρακολούθησης της εφαρμογής των νομοθετικών
ρυθμίσεων που εναρμονίζουν το ελληνικό δίκαιο
με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Από την
άλλη,

να

χρησιμεύσει

ως

αφορμή

για

μια

επαναπροσέγγιση των καθιερωμένων πρακτικών,
ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα απλοποίησης
και επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών και
μείωσης των διοικητικών βαρών. Πράγματι, η
σύνταξη του εγχειριδίου, την οποία επιμελήθηκε
το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της
Γ.Γ. της Κυβέρνησης, κινήθηκε με γνώμονα τη

Σελ.116

διαφάνεια, ώστε να μη μένει καμία διοικητική ή

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων
Ελένη Μαρτσούκου, Νίκος Τράντας

δράσης,

του ευρωπαϊκού
τον

οποίο

δικαίου στο

παρακολουθεί,

συντονίζει και εποπτεύει η Γενική Γραμματεία της
Κυβέρνησης.

28

«εν

κρυπτώ

και

παραβύστω» για τους λιγότερο εξοικειωμένους με
φορέων εναρμόνισης,

εθνικό δίκαιο αποτελεί έναν πολύ σημαντικό
τομέα

διαδικασία

τη μεθοδολογία εργασίας των επιμέρους εθνικών

Εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο, 2013
Η ενσωμάτωση

κοινοβουλευτική

και καλό θα ήταν το

αποτέλεσμα που καταγράφεται σε αυτές τις
σελίδες

να

μελετηθεί

εμπλεκόμενους
παγιωμένες
ποιότητας

φορείς
πρακτικές

και

της

από
για
προς

όλους
να

τους

βελτιωθούν
όφελος

αποτελεσματικότητας

παραγόμενου έργου από τη δημόσια διοίκηση.

28

της
του
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκε η κα Άννα Φαρούπου, Μ.Α., Ε.Σ.Δ.Δ.,
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, epixeirisiakaprogrammata@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EDITORIAL

και Πρωτοβουλίες

Στη φετινή 11η διοργάνωση των OPEN
DAYS κυριάρχησαν, όπως είθισται σε

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

αυτές τις εκδηλώσεις, οι βέλτιστες
πρακτικές των ΟΤΑ, και εν προκειμένω, οι «100 κοινοτικά επιδοτούμενες
αστικές

λύσεις»,

για

τις

οποίες

παραχωρήθηκαν 3 όροφοι στο κτίριο
της Επιτροπής των Περιφερειών και η
πλατεία Jean Rey Plein, όπου παρουσιάστηκαν από τον Επίτροπο Hahn σε
υπαίθρια

απογευματινή

δεξίωση.

Ωστόσο, αυτό που προβλημάτισε τον
επιμελητή του παρόντος Δελτίου, ο
οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά σε
αυτές τις εκδηλώσεις, είναι τί τελικά
αξίζει περισσότερο: τα έργα καθεαυτά ή τα δίκτυα των ΟΤΑ που υποστηρίζουν το σχεδιασμό, την υλοποί-

1. Ευρωπαϊκά Βραβεία για Σχέδια Αειφόρου
Αστικής Κινητικότητας
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευφυής
Ενέργεια-

Ευρώπη»,

η

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

είχε

εκπονήσει τριετές σχέδιο (Μάιος 2010-Απρίλιος 2013) με
σκοπό την προώθηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Σχεδίων
για την Αειφόρα Αστική Κινητικότητα (ΣΑΑΚ). Προς τούτο
δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη
αυτών των σχεδίων, οι οποίες επικαιροποιούνται ανά
τακτά διαστήματα. Πρόσφατα, η Επιτροπή προκήρυξε
σχετικό χρηματικό βραβείο για τα σχέδια αειφόρου
αστικής κινητικότητας για το 2013 ύψους 10.000 ευρώ
για δράσεις ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο για το
ΣΑΑΚ.

ηση και τη βιωσιμότητά τους (εάν
αυτή βέβαια είναι το ζητούμενο στη
νέα
όλοι

προγραμματική
διακηρύσσουν).

περίοδο
Η

όπως

απάντηση

αναζητήθηκε στο εργαστήριο για το
πρόγραμμα

URBACT,

το

κατεξοχήν

πρόγραμμα για θεματικά στοχευμένα
πιλοτικά διακρατικά δίκτυα πόλεων.
Εις μάτην. Ο επιμελητής του Δελτίου
εισέπραξε, είτε αδιάφορες απαντήσεις

(«σημασία

έχει

η

ανταλλαγή

πρακτικών»), είτε καθόλου απαντήσεις («δύσκολο να απαντηθεί»), αντι-

Περιεχόμενα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

7

ματα της ΕΕ αποτιμώνται βάσει των

Επιχειρησιακός & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

8

καινοτόμων (;) έργων τους, και όχι βά-

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

λαμβανόμενος ότι τελικά τα προγράμ-

9

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

12

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

14

Ευρωπαϊκά Θέματα

19

νως, η εμπειρία των ΕΟΕΣ, όπως αυτή

Διεθνή Θέματα

26

θα αποτυπώνεται εφεξής σε νέα στή-

Διαβουλεύσεις

27

Σεμινάρια Κατάρτισης ΕΚΔΔ (ΙΝΕΠ)

28

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

29

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

30

σει της διάρκειας των δομών που τα
στηρίζουν. Ή μήπως όχι; Ενδεχομέ-

λη του Δελτίου, δύναται να συνεισφέρει στον ανωτέρω προβληματισμό.
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Οι δραστηριότητες για το τρέχον έτος αφορούν την
‘ενσωμάτωση

των

οικονομικών,

κοινωνικών

και

περιβαλλοντικών κριτηρίων. Το σημαντικό επίτευγμα
των ΣΑΑΚ σε σχέση με τον παραδοσιακό αστικό
σχεδιασμό για τις μεταφορές είναι ο συντονισμός των
διαφόρων

πολιτικών

και

οργανώσεων,

π.χ.

συντονισμός με το σχεδιασμό για τις χρήσεις γης, την
περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική ένταξη, την
ισότητα φύλων, την οικονομική ανάπτυξη, την υγεία,
την ασφάλεια, την εκπαίδευση, τις ΤΠΕ κ.α. Μια
ολοκληρωμένη

προσέγγιση

συνεπάγεται

τη

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αρχών
και πολιτικών που συνδράμουν στην υλοποίηση ενός
ΣΑΑΚ, το οποίο είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό
Το εν λόγω βραβείο είναι απόλυτα εναρμονισμένο
με το πνεύμα των κατευθυντήριων οδηγιών που
ορίζουν ένα ΣΑΑΚ ως ένα «στρατηγικό σχέδιο,
σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις κινητικές
ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων στις
πόλεις και στα προάστιά τους για μια καλύτερη
ποιότητα

ζωής.

Βασίζεται

σε

υφιστάμενες

πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει ιδιαιτέρως
υπόψη τις αρχές της ένταξης, της συμμετοχής και
της αξιολόγησης».
παρέχουν
δράσεις

Οι

κατευθυντήριες οδηγίες

πληροφόρηση
για

διαφορετικά

τις

για

διαφορετικές

στάδια

του

τις

αναγκαίες

όψεις

και

ΣΑΑΚ,

τα

καθώς

προσδιορίζουν τις δραστηριότητες πέρα από τις
τυπικές προϋποθέσεις.
Οι δύο θεματικές προτεραιότητες του βραβείου
που έχουν οριστεί για την προσεχή διετία είναι οι
εξής:


2013: Ένταξη των οικονομικών, κοινωνικών

στην πράξη αλλά και με οικονομικούς όρους. Αυτό
συνιστά μια μεγάλη πρόκληση για τον αειφόρο αστικό
σχεδιασμό

αλλά

ταυτόχρονα

και

μια

Για τη θεματική του 2013, η επιτροπή αξιολόγησης θα
λάβει υπόψη τις τρεις κατηγορίες κριτηρίων:


Δέσμευση στο σύνολο των αρχών της αειφόρου
κινητικότητας



Χωρική ολοκλήρωση



Τομεακή ολοκλήρωση

Κάθε κατηγορία υποδιαιρείται σε αρκετά κριτήρια που
αναδεικνύουν (1) σε ποια έκταση ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις,

και

(2)

τις

δραστηριότητες

επιδεικνύουν την αριστεία.
Προθεσμία: 1 Νοεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
Sustainable Urban Mobility
E-mail: contact@dotherightmix.eu
Ιστοσελίδα: http://dotherightmix.eu/

2014: Παρακολούθηση υλοποίησης για τη
βελτίωση του ΣΑΑΚ

Επιλέξιμοι φορείς για το εν λόγω βραβείο είναι
όλες οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ,
του Ευρωπαϊκοί Οικονομικού Χώρου που είναι
αρμόδιες για την εκπόνηση ενός ΣΑΑΚ. Δεν είναι
αναγκαίο

οι

ολοκληρώσει
πρέπει

να

αρμόδιες
ένα

ΣΑΑΚ.

βρίσκονται

αρχές

να

Τουλάχιστον,
στο

στάδιο

έχουν
όμως,
της

προετοιμασίας του.

2

για

καινοτομίες και βελτιώσεις.

και περιβαλλοντικών κριτηρίων πολιτικής.


πηγή

2

που
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2. URBACT II: 4η Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών
δικτύων
Το URBACT παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας
μεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων σε
μείζονα αστικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τον
πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις στην
αντιμετώπιση
κοινωνικών

ολοένα

και

αλλαγών.

πιο

Πρόκειται

σύνθετων
για

ένα

ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων και
εκμάθησης με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Η θεματολογία της 4ης πρόσκλησης υποβολής

Το URBACT βοηθά τις πόλεις στη διαμόρφωση

προτάσεων αφορά τη μεταφορά καλών πρακτικών

ρεαλιστικών,

βιώσιμων

στη βελτίωση των επιδόσεων των πόλεων στο

λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν την οικονομική,

πεδίο της αειφόρου και ολοκληρωμένης αστικής

κοινωνική

ανάπτυξης.

πρωτοποριακών

και

περιβαλλοντική

και

διάσταση

της

Το

πρόγραμμα

θα

επιδοτήσει

τη

αστικής ανάπτυξης. Μέσω του URBACT, οι πόλεις

διεθνική συνεργασία στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας

ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και εμπειρίες που

πόλεων.

έχουν

μεταφορά καλών πρακτικών αποβλέπουν στα εξής:

συσσωρευτεί

από

όλους

τους

εμπλεκόμενους σε θέματα αστικής πολιτικής σε



Τα

πιλοτικά

δίκτυα

πόλεων

για

τη

Την υποστήριξη καλών πρακτικών μέσω της

ευρωπαϊκό επίπεδο.

μεταφοράς τους μεταξύ πόλεων μέσα από

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν τεθεί

μία

οι κάτωθι Θεματικοί Άξονες προτεραιότητας:

γνώσης και μάθησης.



Πόλεις,

μοχλοί

ανάπτυξης

και

διακρατικής

ανταλλαγής

Την επισήμανση των κύριων στοιχείων που

απασχόλησης (περίπου 44% της συνολικής

θα καθορίσουν την επιτυχή μεταφορά των

χρηματοδότησης ΕΤΠΑ):

πρακτικών αυτών από πόλη σε πόλη.

Εστιάζεται στην

προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη
βελτίωση

της

οικονομίας




διαδικασία

καινοτομίας

της

γνώσης

και
και

της
στην

 Τη διερεύνηση των μεθόδων με τις όποιες οι
διακρατικές

ανταλλαγές

γνώσης

θα

μπορέσουν να συστηματοποιηθούν και να

απασχόληση και στο ανθρώπινο δυναμικό.

υποστηρίξουν την αξιολόγηση, ανάδειξη,

Ελκυστικές και συνεκτικές πόλεις (περίπου

προβολή

50% της συνολικής χρηματοδότησης ΕΤΠΑ):

πρακτικών σύμφωνα με τους στόχους της

Εστιάζεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη

Ευρωπαϊκής

των

συνεργασία στο πλαίσιο της Στρατηγικής

μειονεκτικών

περιοχών
κοινωνική

σε

περιοχών

κίνδυνο

ένταξη,

σε

και

στέρησης,

των
στην

περιβαλλοντικά

θέματα, στη διακυβέρνηση και πολεοδομία.

και

μεταφορά
Ένωσης

των

για

τη

καλών
χωρική

ΕΕ2020.
Οι προτάσεις που διατυπώνονται, καταρχάς, σε
δήλωση ενδιαφέροντος, προϋποθέτουν δίκτυα στα
οποία συμμετέχουν από 3 έως 5 πόλεις

από

τουλάχιστον 3 επιλέξιμες χώρες (κράτη μέλη ή
κράτη-εταίροι).

Ο προϋπολογισμός για πιλοτικά

δίκτυα πόλεων για τη μεταφορά πρακτικών θα
κυμανθεί από 250.000 έως 400.000 ευρώ.
Προθεσμία: 4 Νοεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
E-mail: m.houk@urbact.eu
Ιστοσελίδα:http://urbact.eu/en/news-and-events/
view-one/news/?entry Id=5295
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3. Η Πρόκληση των Δημάρχων
Το

αμερικανικό

φιλανθρωπικό

ίδρυμα

Μπλούμπεργκ, σε συνεργασία με το δίκτυο των
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων EUROCITIES, το
διεθνές

κέντρο

LSE

Cities

του

βρετανικού

πανεπιστημίου London School of Economics and
Political Science και το βρετανικό ίδρυμα NESTA,
ανακοίνωσε πρόσφατα βραβείο με το τίτλο «Η
Πρόκληση των Δημάρχων» χρηματικού ύψους 9
εκατ. ευρώ για ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό
άνω των 100.000 κατοίκων που παρουσιάζουν
καινοτόμες ιδέες για την επίλυση σημαντικών
προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των αστικών κέντρων τους. Το εν λόγω
βραβείο

δεν έχει χαρακτήρα απλώς χρηματικό

αλλά παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης από
ειδήμονες σε θέματα αστικής ανάπτυξης με σκοπό
την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών.
Στη νικήτρια πόλη θα απονεμηθεί χρηματικό
βραβείο ύψους 5 εκατ. ευρώ, ενώ από 1 εκατ.
ευρώ θα λάβουν τέσσερις επιλαχούσες πόλεις.
Η επιλογή των νικητριών πόλεων γίνεται στη
βάση

κατάθεσης

καινοτόμων

ιδεών,

του

επιχειρησιακού σχεδίου υλοποίησής τους καθώς
και του τρόπου επικοινωνίας τους σε άλλες
πόλεις από επιτροπή ανεξάρτητων ευρωπαίων
εμπειρογνωμόνων σε θέματα αστικής πολιτικής
και καινοτομίας.
Πιο

συγκεκριμένα,

τα

κριτήρια

επιλογής

καθορίζονται ως εξής:

Η

ιδέα

θα

πρέπει

να

είναι

πρωτοπόρος, δημιουργική στην κατεύθυνση μιας
νέας

προσέγγισης

για

την

επίλυση

ενός

προβλήματος που αντιμετωπίζει η υποψήφια
πόλη.

Απήχηση

Η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους, η
δημιουργία σημαντικών αποδόσεων, η αύξηση της
εμπλοκής αλλά και του αριθμού των κατοίκων που
επωφελούνται, η ποσοτικοποίηση και η μέτρηση της
ικανοποίησης των κατοίκων από τη συγκεκριμένη
ιδέα είναι στοιχεία που θα εκτιμηθούν στην τελική
επιλογή.


Υλοποίηση

Σε αυτόν τον άξονα αξιολογούνται η ομάδα έργου,
το

χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης,

ο

βαθμός

υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο από κοινωνικούς
και οικονομικούς φορείς καθώς και η ρεαλιστική
εκτίμηση

Όραμα

προτεινόμενη



των

απαιτούμενων

πόρων

(προϋπολογισμός).


Επικοινωνία

Η ιδέα δεν θα πρέπει να είναι επωφελής μόνον για
την οικεία τοπική αρχή. Η επιτροπή αξιολόγησης θα
κρίνει θετικά ιδέες που τυγχάνουν εφαρμογή και σε
άλλες πόλεις. Γι’ αυτό και η αποτελεσματικότητά
της

θα

κριθεί

ανάλογα

με

το

μέγεθος

του

προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει.
Προθεσμία: 11 Νοεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
Bloomberg Philanthropies
Ιστοσελίδα: http://mayorschallenge.bloomberg.org/
index.cfm?objectid=2A595A10-1EF0-11E3-B1AA00
0C29C7CA2F
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4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για
την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία- Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη
(Build Up Skills)
Το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE), το
οποίο

αποτελεί

υπο-πρόγραμμα

του

προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και
την ανταγωνιστικότητα (CIP), συνεισφέρει στην
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και
διευκολύνει

την

εφαρμογή

του

Ευρωπαϊκού

Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα
και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση
της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για
το κλίμα και την ενέργεια – οι ονομαζόμενοι ως
στόχοι «20-20-20» - προβλέπουν τη μείωση των
εκπομπών του CO2 κατά 20%, τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% και την αύξηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στην

τελική

κατανάλωση

ενέργειας

κατά 20% μέχρι το 2020. Η αναμενόμενη συμβολή
του

κτιριακού

τομέα

στην

επίτευξη

των

ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για το
2020

αποτελεί

κατασκευαστικό

μεγάλη
κλάδο

πρόκληση
(και

τη

για

τον

βιομηχανία

γενικότερα), ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί

στις

απαιτήσεις

για

ανακαινίσεις

κτιρίων

με

υψηλές ενεργειακές επιδόσεις καθώς και για νέα
κτίρια «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας».
Η πρωτοβουλία «Build Up Skills» αποσκοπεί στη
συνεχιζόμενη
κατάρτιση

επαγγελματική
των

επαγγέλματα

στις

εκπαίδευση

εργαζομένων
κατασκευές

σε

και

τεχνικά

καθώς

και

σε

συναφείς τομείς, που αφορούν την εγκατάσταση και
συντήρηση

συστημάτων

ενεργειακής

απόδοσης,

εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια. Απώτερος στόχος είναι
τα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις απαραίτητες
γνώσεις,

δεξιότητες

και

νοοτροπία

ώστε

να

καταστήσουν τον τομέα των κατασκευών ικανό να
ανταποκριθεί

στις

σχετικές

στοχεύσεις

της

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως είναι τα κτίρια
με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.
Οι προτάσεις θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του
υφιστάμενου εθνικού οδικού χάρτη έως το 2020, στο
πλαίσιο συμπράξεων μεταξύ ανεξάρτητων νομικών
οντοτήτων είτε της ίδιας επιλέξιμης χώρας, είτε
διαφορετικών επιλέξιμων χωρών.
Η μέγιστη διάρκεια των προτεινόμενων έργων δεν
θα πρέπει να ξεπερνά τους 36 μήνες και η κοινοτική
συνεισφορά το 75% των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών

του

έργου.

Το

επίπεδο

της

τελικής

χρηματοδότησης εξαρτάται από τον αριθμό και το
μέγεθος των εμπλεκομένων χωρών, καθώς και την
πολυπλοκότητα και πολυμορφία των δράσεων.
Προθεσμία: 28 Νοεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής Προγράμματος: ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α.
Υπόψιν

κας

Ευφροσύνης-Εύας

Κοτσάκη

&

κου

Δημήτρη Σοφιανόπουλου
Τηλ: 210 6965977 , 210 6969449
Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/
energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/
how-to-apply/index_en.htm
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5. Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης
σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική
για το 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση
«Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την
Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2014». Πρόκειται
για πρόσκληση υποβολής προτάσεων με στόχο τη
χρηματοδότηση

δράσεων

ενημέρωσης

όπως

περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 814/2000 από πιστώσεις
του προϋπολογισμού του έτους 2013. Η παρούσα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά δράσεις

 Δημιουργία διαδικτυακού μέσου και

ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένης της προετοι-

μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

μασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και
της αξιολόγησης) που θα υλοποιηθούν μεταξύ της

 Εκδηλώσεις που προβάλλονται από

1ης Απριλίου 2014 έως και της 31ης Μαρτίου
2015.

Ως

δράση

ενημέρωσης

νοείται

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

κάθε

 Συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες.

αυτοτελής και συνεκτική ενημερωτική εκδήλωση, η

 Εκδηλώσεις του τύπου «αγρόκτημα

οποία διοργανώνεται με βάση ενιαίο προϋπο-

στην πόλη» που βοηθούν να εξηγηθεί

λογισμό. Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σε μια

η σημασία της γεωργίας στον αστικό

τέτοια εκδήλωση μπορούν να κυμαίνονται από ένα
απλό

συνέδριο

εκστρατεία

έως

που

δραστηριοτήτων

μια

πλήρη

καλύπτει
δημόσιας

πληθυσμό.

ενημερωτική

διάφορα

 Εκδηλώσεις

είδη

γνωριμίας»

ενημέρωσης/επικοι-

ή οπτικοακουστικού υλικού.
 Παραγωγή

και

διανομή

έντυπου

υλικού (δημοσιεύσεις, αφίσες, κτλ.).

γίνει

 Σταθερές ή κινητές εκθέσεις ή κέντρα

δραστηριότητες επικοινωνίας ή τα μέσα που

 Παραγωγή και διανομή πολυμέσων

«ημέρες
να

γεωργίας.

Οι δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν αρκετές

εξαντλητικός):

τύπου
σκοπό

γνωστός στους πολίτες ο ρόλος της

νωνίας.

αναφέρονται παρακάτω (ο κατάλογος δεν είναι

του
με

πληροφόρησης.
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις
δράσεις ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν βάσει της
παρούσας

πρόσκλησης

υποβολής

προτάσεων

ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της
επιχορήγησης που ζητείται από την Επιτροπή
πρέπει να ανέρχεται μεταξύ 100.000 και 500.000
ευρώ ανά συμφωνία επιχορήγησης που καλύπτει
δράσεις

ενημέρωσης.

Το

μέγιστο

ποσοστό

συγχρηματοδότησης θα είναι το 50% των άμεσων
επιλέξιμων δαπανών.
Προθεσμία: 30 Νοεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_en.htm
E-mail: agri-applications@ec.europa.eu

6
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις

11/2013

Oλοκληρωμένα έργα επεξεργασίας
αστικών στερεών αποβλήτων στην
Κρήτη
Προτάσεις

για

ολοκληρωμένα

έργα

επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στα
οποία

συμπεριλαμβάνεται

η

κατασκευή

Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Τα έργα

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική
αναγέννηση του Δήμου Λέσβου

που

θα

χρηματοδοτηθούν

θα

πρέπει

να

περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο Περιφερειακό
Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών

Περιφέρειας Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ).

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου (με

Προθεσμία: 30/11/2013, Άμεση αξιολόγηση

περιορισμό)

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 1/11/2013

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=2433

πρόγραμμα:

ΕΠ

"Κρήτης

και

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2395

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική
αναγέννηση του Δήμου Χίου
Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών
υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χίου (με περιορισμό)
Προθεσμία: 1/11/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2398

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική
αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας
Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών
υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Σάμου (με
περιορισμό)
Προθεσμία: 1/11/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2394
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Επιχειρησιακός &

ανάγκες

μιας

11/2013

συγκεκριμένης

εδαφικής

επικράτειας ή τομέα πολιτικής. Ο κατάλογος

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

των μεγάλων έργων είναι υποχρεωτικός και
προϋπόθεση για τη χρηματοδότησή τους είναι η
ένταξή τους σε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τα δε
έργα

θα

ενισχύουν

πρέπει
την

να

είναι

καινοτόμα,

ανταγωνιστικότητα

να

και

να

επιδιώκουν ψηφιακούς ή πράσινους στόχους.
Δεύτερον, ενισχυμένος ρόλος των ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει
ανεξάρτητους

Διαχείριση Έργου και Πολιτική Συνοχής
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μονάδας για
την έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη της Γενικής
Διεύθυνσης

Περιφερειακής

Πολιτικής

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Mikel Landabaso, τα
έργα

αποτελούν

επιχειρησιακών
Συμφώνων

τους

«πρεσβευτές»

προγραμμάτων
Εταιρικής

αξιολογούνται

από

το

των

εθνικών

Σχέσης
βαθμό

των
καθώς

ανταπόκρισης

στους στόχους που θέτουν από κοινού Επιτροπή
και

κράτη-μέλη

και

εναρμόνισης

με

το

ευρωπαϊκό δίκαιο και τις κοινοτικές πολιτικές.
Την

τρέχουσα

προγραμματική

περίοδο,

η

Επιτροπή δέχθηκε προτάσεις για 750 μεγάλα
έργα

συνολικού

διαδικασία
υλοποίησης

κόστους

64

προετοιμασίας,
μεγάλων

δισ.

ευρώ.

αξιολόγησης

έργων

αποτελεί

Η
και
μια

απαιτητική διαδικασία για τις δημόσιες αρχές.
Γι’ αυτό το λόγο, στο πακέτο των νομοθετικών
προτάσεων της Επιτροπής για τη νέα πολιτική
συνοχής προβλέπεται μια σειρά βελτιωτικών
ρυθμίσεων:
Πρώτον,
μεγάλων

υπάρχει

υποχρεωτικός

έργων

στα

διαδικασία

εμπειρογνώμονες
αξιολόγησης

κατά

της

ποιότητας

οποιουδήποτε έργου. Η θετική εμπειρία από την
πρωτοβουλία JASPERS αποτελεί οδηγό για την
Επιτροπή, καίτοι τα κράτη-μέλη διαθέτουν τη
διακριτική

ευχέρεια

για

τη

χρήση

Τρίτον, λίγα μεγάλα, σημαντικά από οικονομικής
άποψης, έργα. Το κατώφλι για τον ορισμό ενός
έργου ως μεγάλου έχει αλλάξει και υπολογίζεται
βάσει των επιλέξιμων δαπανών και όχι του
συνολικού
ενδιαφέρει

προϋπολογισμού.
είναι

έργα

με

Αυτό

μεγάλη

των μεγάλων έργων. Η έγκριση της Επιτροπής
αφορά έργα που ξεκινούν εργασίες μέσα σε 3
χρόνια, περιορίζοντας το πρόβλημα των ‘έργων
φαντασμάτων’.
Τέλος,

απλούστευση

των

κανόνων

στόχευση,

κατ’ αποκοπή τιμών και νέου οδηγού για την
ανάλυση κόστους-οφέλους.

προγραμante

αιρεσιμότητες), τα μεγάλα έργα

θα πιστο-

ποιούνται

τους

πριν

την

ένταξή

στα

επιχειρησιακά προγράμματα, προκειμένου να
ελεγχθεί ο βαθμός ανταπόκρισής τους στις

8

τις

των έργων με την εισαγωγή, για παράδειγμα,

κατάλογος

ex

για

οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αναλύσεις

επιχειρησιακά

ολοκληρωμένος

κοινοτική

Τέταρτον, μεγαλύτερη έμφαση στην ολοκλήρωση

νέας πολιτικής συνοχής (προσανατολισμός στα
θεματική

που

συνδρομή.

μεγάλων έργων στους ακρογωνιαίους λίθους της

ματισμός,

των

εμπειρογνωμόνων.

προγράμματα. Στο πλαίσιο της ένταξης των

αποτελέσματα,

τη

8
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συνοχής

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

και

εφαρμογής

11/2013
της

στρατηγικής

«Ευρώπη 2020», ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η
πολυεπίπεδη

διακυβέρνηση.

Με

επιδιώκεται,

επίσης,

γίνει

να

το

βραβείο
καλύτερα

κατανοητός ο ρόλος των ΕΟΕΣ εκ μέρους των
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών της
ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του κοινού.
Εν προκειμένω, ανά δύο έτη, μεταξύ Οκτωβρίου
και

Δεκεμβρίου,

η

Επιτροπή

δημοσιεύει

πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το
διετές βραβείο ΕΟΕΣ με σκοπό την αναγνώριση

1. Θέσπιση Βραβείου για τους Ε.Ο.Ε.Σ.

δράσεων

και

σχεδίων

που

εφαρμόστηκαν

αποτελεσματικά εκ μέρους ενός Ευρωπαϊκού
Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας κατά τη διάρκεια

Στη διάρκεια της 11ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας

της εν λόγω περιόδου.

των Περιφερειών και Πόλεων, η Επιτροπή των

Μόνον ΕΟΕΣ που συστάθηκαν, το αργότερο, το

Περιφερειών (ΕτΠ) ανακοίνωσε την πρόθεσή της

έτος πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης

να

τίτλο

και η σύσταση των οποίων έχει κοινοποιηθεί

«Βραβείο ΕΟΕΣ», με σκοπό την αναγνώριση και

στην Επιτροπή των Περιφερειών σύμφωνα με το

την προβολή της βέλτιστης πρακτικής ενός

άρθρο 5 του κανονισμού αριθ. 1082/2006 του

Ευρωπαϊκού

Ομίλου

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

(ΕΟΕΣ)

σχετίζεται

θεσπίσει

που

ευρωπαϊκό

βραβείο

Εδαφικής
με

με

Συνεργασίας

την

δημιουργία

έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη

Το βραβείο αναγνωρίζει συγκεκριμένες δράσεις

(στρατηγική «Ευρώπη 2020»). Σύμφωνα με τη

και σχέδια που υλοποιούνται από έναν ΕΟΕΣ στο

στρατηγική υποστήριξης των ΕΟΕΣ της ΕτΠ,

έδαφός του.

στόχος του βραβείου είναι η προαγωγή του

λεπτομερές υπόμνημα της δράσης ή του έργου

ρόλου

του, το οποίο εξετάζεται από την κριτική

αυτών

οικονομικής

των

ομίλων

ανάπτυξης

εδάφη, ιδιαίτερα

στα

μάλιστα

ως

μοχλών

συγκεκριμένα

στο πλαίσιο της

Ο υποψήφιος ΕΟΕΣ υποβάλλει

επιτροπή.
Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις υποψηφιότητες

εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

και αποκλείει εκείνες που δεν πληρούν τα

Το βραβείο θεσπίζεται για να αναγνωριστούν

κριτήρια επιλεξιμότητας, εκείνες που δεν είναι

συγκεκριμένα

κατάλληλα

επιτεύγματα

των

υφιστάμενων

τεκμηριωμένες

και

εκείνες

που

ΕΟΕΣ, για να καταδειχθεί η προστιθέμενη αξία

εμφανώς δεν σχετίζονται με το πεδίο του

του εν λόγω μέσου και για να χρησιμεύσουν οι

βραβείου. Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα

όμιλοι

άλλους ομίλους

να ζητά πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και την

παρόμοιας διάρθρωσης. Το βραβείο αναμένεται

επαλήθευσή τους, εάν χρειαστεί. Τα σχετικά

να έχει ως αποτέλεσμα να υποστηριχθούν και να

στοιχεία παρέχονται το ταχύτερο δυνατό.

ως παράδειγμα

για

ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν
οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές για τη
δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας,
μέσω

ΕΟΕΣ

προσανατολισμένων

στα

αποτελέσματα.
Επιπλέον,
συνεργασία

προβλέπεται
θα

γίνεται

ότι
πλέον

η

εδαφική

περισσότερο

αντιληπτή ως μέσο βελτίωσης της εδαφικής

9
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11/2013

Η κριτική επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της
πρόσκλησης και με τα γενικά κριτήρια του
βραβείου,

και

αποφασίζει

ποιός

ΕΟΕΣ

θα

βραβευθεί. Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα
να αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να αποδοθεί
περαιτέρω εύφημος μνεία. Το βραβείο ΕΟΕΣ
ανακοινώνεται

και

απονέμεται

κατά

την

αντίστοιχη ετήσια συνεδρίαση της πλατφόρμας
ΕΟΕΣ, στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του
έτους

που

ακολουθεί

τη

δημοσίευση

της

πρόσκλησης. Τα έγγραφα που σχετίζονται με το



δράσης αξιολογούνται με βάση μετρήσιμους

βραβείο συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα,
προκειμένου

να

διευκολύνεται

το

έργο

δείκτες και σε συνάρτηση με το μέγεθος του

της

ΕΟΕΣ

επιτροπής και να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη
δυνατή δημοσιότητα και διάδοση των δράσεων.
Οι

υποψήφιοι

ΕΟΕΣ

παρέχουν

αγγλική

γλώσσες

εξωτερικές

(εγκριτικές

αξιολογήσεις,



κ.ά.) ή περίληψη του περιεχομένου τους στην

και σχέδια που υλοποιούνται από έναν ΕΟΕΣ στο



υπό

εξέταση

δράσης,

αξία της ως βέλτιστης πρακτικής, σύμφωνα με

εφαρμόζεται

η

αρχή
και

της

έχει

πολυεπίπεδης
υιοθετηθεί

μία

προσέγγιση από τη βάση προς τα άνω˙


η

δράση

συνεισφέρει

αποτελεσματικό

στην

κατά

τρόπο

εφαρμογή

της

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους τομείς
που συνδέονται με τη δημιουργία ανάπτυξης

στον

αντίκτυπό της στο έδαφος του ΕΟΕΣ και στην

η υιοθετηθείσα προσέγγιση πρέπει να είναι

διακυβέρνησης

την προστιθέμενη αξία του ΕΟΕΣ κατά την
της

της

από έναν ΕΟΕΣ˙

έδαφός του. Η κριτική επιτροπή λαμβάνει υπόψη
εφαρμογή

ανάγκες

ότι η δράση έχει σχεδιαστεί και εκτελείται

αγγλική γλώσσα.
Το βραβείο αναγνωρίζει συγκεκριμένες δράσεις

πραγματικές

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δεδομένου

που

σχετίζονται με την υποβληθείσα δράση ή έργο

τις

καινοτόμος, να έχει υπερεθνική διάσταση και

επιστολές,

δημοσιεύσεις

και

εκάστοτε περιοχής˙

μετάφραση των εγγράφων που διαθέτουν σε
άλλες

ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα της

και θέσεων εργασίας˙


η δράση είναι βιώσιμη και έχει διάρκεια, τα
δε σχετικά μέτρα αποτελούν μέρος μιας

τα ακόλουθα κριτήρια :

ευρύτερης στρατηγικής για τη συγκεκριμένη
περιοχή˙


η δράση είναι γνωστή στο κοινό και στα μέσα
ενημέρωσης της αντίστοιχης περιοχής˙



η

δράση

μπορεί

να

μεταφερθεί

και

να

αντιγραφεί ως βέλτιστη πρακτική.
Η πρώτη έκδοση του βραβείου προβλέπεται να
προωθηθεί

μέσα

στο

2013,

το

δε

βραβείο

αναμένεται να απονεμηθεί κατά την ετήσια
συνεδρίαση της Πλατφόρμας ΕΟΕΣ στις αρχές
του 2014. Οι πρώτες δύο εκδόσεις του βραβείου
θα επικεντρωθούν στα μέτρα που εφαρμόζουν οι
ΕΟΕΣ για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων
εργασίας, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη
2020».
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2. Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη:
Οι Περιφέρειες βελτιώνουν τις επιδόσεις
τους στην Ανακύκλωση
Λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της ανακύκλωσης
του 50% των αστικών στερεών αποβλήτων μέχρι
το 2020 που ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο
για τα απόβλητα, είναι ζωτικής σημασίας για
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν
μια σαφή και ακριβή εικόνα των επιδόσεων της
διαχείρισης των αποβλήτων τους. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με τη χρήση των κατάλληλων
εργαλείων,

ιδίως

με

συνεπή

μεθοδολογία

στοιχείων για τα απόβλητα και ένα εργαλείο

Μετά την επιτυχημένη ημερίδα δικτύωσης που

παρακολούθησης που επιτρέπουν συγκρίσεις σε

διοργανώθηκε πέρυσι στις 12 Δεκεμβρίου 2012

ευρωπαϊκό επίπεδο.

από τον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ στην Αθήνα, όπου

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη-Δίκτυο

σχεδόν εκατό Ευρωπαίοι ειδικοί συγκεντρώθηκαν

Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

για να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποί-

(SolidarCity Network) συμμετέχει από τις αρχές

ους

του 2012 στο έργο R4R- Regions for Recycling, το

αυτοδιοικήσεις

οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά

πολιτικές

85% μέσω του Προγράμματος INTERREG IVC

σκυτάλη εφέτος παίρνει η πόλη του Ταλλίν. Εκεί

καθώς και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Στο

θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο εφαρμογής της

έργο συμμετέχουν συνολικά 13 φορείς από 12

μεθοδολογίας

Ευρωπαϊκές χώρες με επικεφαλής-εταίρο το

εργαλείου

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Αποβλήτων του

αποβλήτων που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του

Παρισιού

στη

έργου Regions for Recycling – R4R. Η εκπαίδευση

δημιουργία κοινής μεθοδολογίας για τη σύγκριση

αυτή θα βοηθήσει τις πόλεις και τις περιφέρειες

των

να κατανοήσουν καλύτερα τους τρόπους με τους

(ORDIF).

δεδομένων

Το

σχετικά

έργο
με

στοχεύει
τη

διαχείριση

απορριμμάτων, που διαθέτουν οι περιφέρειες.

οι

οποίους

τοπικές

και

μπορούν

συλλογής

για

διαχειρίζονται

να

περιφερειακές
βελτιώσουν

τις

ανακύκλωσης,

τη

χρήσης

την

μπορούν

να

και

και

οι

διαδικτυακού

παρακολούθηση

συλλέγουν

και

αποτελεσματικότερα

των

να
τα

δεδομένα των αποβλήτων που παράγουν. Το
online εργαλείο του R4R θα δώσει τη δυνατότητα
σε δήμους και περιφέρεις να συγκρίνουν τις
επιδόσεις τους στην ανακύκλωση με άλλους
δήμους και περιφέρειες στην Ευρώπη και να
έχουν πρόσβαση σε καλές πρακτικές.
Πληροφορίες:
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
Τηλ: 2102486041(1)45,
Fax:2102486046,
E-mail: epolis@efxini.gr, www.efxini.gr
Ιστοσελίδα έργου:
http://www.regions4recycling.eu/home
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Πειραιά:

δημόσιων κτιρίων σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής

REPUBLIC-MED
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας “Μεσογειακός
Χώρος”- MED )
Το έργο “REPUBLIC-MED, REtrofitting PUBLic spaces
in Intelligent MEDiterranean Cities” εντάσσεται στο
πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
“Μεσογειακός Χώρος”- MED και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 25%. Κύριος
στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας
μεθοδολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων
τεχνο-οικονομικών μελετών για την ενεργειακή
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και την ανάδραση
της Αστικής Θερμικής Νησίδας (Urban Heat IslandUHI) σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους.
Το έργο διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 έως τον
Ιούνιο 2015 και έχει συνολικό προϋπολογισμό
1.906.262,26 €, εκ των οποίων 148.112,00€ θα
διατεθούν στο Δήμο Πειραιά.
Σύμφωνα

με

τη

νέα

ευρωπαϊκή

οδηγία

(2010/31/EU), μετά την 31/12/2018 όλα τα νέα
δημόσια κτίρια θα πρέπει να είναι «Κτίρια Σχεδόν
Μηδενικής

Ενεργειακής

Κατανάλωσης»

(Nearly

Zero Energy Buildings-NZEB).
Επιπλέον, η νέα οδηγία κινητοποιεί τα ΚράτηΜέλη να αναπτύξουν πολιτικές και να λάβουν
μέτρα ως προς τη μετασκευή των υφιστάμενων

κατανάλωσης.
μετασκευής

Η

διατύπωση

ανοικτών

προδιαγραφών

χώρων

καθώς

και

υπολογισμού των δεικτών μικροκλίματος βάσει
των οποίων μπορεί να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος
των μέτρων μετασκευής τόσο στην ενεργειακή
κατανάλωση των δημόσιων κτιρίων στον αστικό
ιστό όσο και της ανάδρασης του φαινομένου UHI,
διαδραματίζει

μια

σημαντική

πτυχή

μιας

ολιστικής προσέγγισης για την ανακατασκευή
των «δημόσιων χώρων». Το έργο REPUBLIC-MED
πραγματεύεται την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας
ολιστικής μεθοδολογίας εκπόνησης ολοκληρωμένων

τεχνο-οικονομικών

πρόταση

μέτρων

μελετών

ενεργειακής

για

την

αναβάθμισης

κτιρίων και της αντιμετώπισης του φαινομένου
UHI

σε

ανοικτούς

βασίζεται

στη

χώρους.

χρήση

Η

μεθοδολογία

καινοτόμων

μεθόδων

ποσοτικοποίησης ενεργειακών, μικροκλιματικών,
περιβαλλοντικών και συνθηκών άνεσης δεικτών
που

απαντώνται

βιβλιογραφία.
εντοπισμός

ευρέως

Σκοπός
των

του

αδυναμιών

στη
έργου

διεθνή
είναι

των

ο

τωρινών

εργαλείων και πολιτικών για την εκπόνηση έργων
μετασκευής «δημόσιων χώρων» και η εξάλειψη
των

τυχόν

μειονεκτημάτων

με

τη

χρήση

καινοτόμων μεθόδων στη φάση της εκπόνησης
της τεχνο-οικονομικής μελέτης.
Εκτός από τον Πειραιά, άλλοι 9 εταίροι από
πέντε διαφορετικά μεσογειακά κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
επίτευξη

Ένωσης

των

συνεργάζονται

στόχων

του

για

την

προγράμματος.

Πληροφορίες:
Δήμος Πειραιά
Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών
Πόρων
Τηλ: 2104199828, E-mail: programan@pireasnet.gr
Ιστοσελίδα έργου: http://republic-med.eu
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2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Κεντρικής Μακεδονίας:
ECO-SATELITE
(Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Λεκάνη
της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013”)
Το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
ECO-Satellite, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά
90%

από

την

χρηματοδοτικό

Ευρωπαϊκή
πρόγραμμα

Ένωση,
Joint

από

το

Operational

Programme “BLACK SEA 2007-2013” και κατά 10%
από εθνικούς πόρους, και συντονίζεται από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας, περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα
πληροφοριών που σχετίζονται με το περιβάλλον
στις δύο περιοχές εφαρμογής του έργου, δηλαδή
στο Δέλτα του Δούναβη (Danube Delta – Ρουμανία
και Ουκρανία) και στο Δέλτα του Αξιού – Λουδία –
Αλιάκμονα

(Ελλάδα).

Στο

σύστημα

έχουν

συμπεριληφθεί τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα
από επίγειες και δορυφορικές πηγές πληροφοριών.

Οι

προαναφερθείσες

πληροφορίες

μπορούν να παρουσιαστούν και να αναλυθούν με
ποικίλους τρόπους (διαγράμματα, ερωτήματα,
πίνακες, διανύσματα και ψηφιδωτές μορφές/
raster) μέσω του συστήματος ECO-Satellite με τη
χρήση εργαλείων Γεωγραφικών Συστημάτων

Πληροφοριών (GIS) καθώς και να αξιολογηθούν
μέσω μίας ειδικά σχεδιασμένης συνιστώσας
υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.
Το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
ECO-Satellite αναπτύχθηκε από επιστήμονες
εξειδικευμένους

σε

διαφορετικά

γνωστικά

αντικείμενα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμο
και προσαρμόσιμο για την περιβαλλοντική
διαχείριση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
διακρατικό επίπεδο και ως τέτοιο θα ενισχύσει
την ικανότητα των φορέων χάραξης πολιτικής
που

σχετίζονται

με

την

περιβαλλοντική

πολιτική στη Μαύρη Θάλασσα
Αυτό το ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα
βασίζεται

στα

τεχνολογικά

στοιχεία

που

παρέχονται από τα δεδομένα παρατήρησης
της Γης από δορυφόρους και τα καινοτόμα
εργαλεία

και

τις

δυνατότητες

της

γεω-

πληροφορικής, καθώς και στην ανάπτυξη μίας
ενοποιημένης και εύκολης στην ενημέρωση
βάσης γεω-δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει
ένα

ευρύ

φάσμα

κατάλληλα

επιλεγμένων

περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Πληροφορίες:
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας
Υπόψιν κου Κ. Μιχαηλίδη
Τηλ: 2310 403004
Fax: 2310 403079
Ιστοσελίδα έργου: www.eco-satellite.eu
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Κοιτάζοντας μπροστά: το μέλλον των
Περιφερειακών Μελετών
(Μάντσεστερ, 1 Νοεμβρίου)
Τον τελευταίο καιρό η περιφερειακή και τοπική

πολύπλευρες

ανάπτυξη έχει επηρεαστεί από ένα μεταβαλλόμενο

ολοκληρωμένων

πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που θέτει σε

νερού. Η βασική θεματολογία εστιάζεται σε

αμφισβήτηση αρκετές απ’ τις στρατηγικές που

τέσσερις

ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Το εν θέματι

βελτιστοποίηση του κύκλου του νερού, Urban

συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία σε νέους ερευνητές

Delta Technology, Σχεδιασμός και Διαχείριση,

προκλήσεις
λύσεων

άξονες:

στη

και

ευκαιρίες

διαχείριση

Τεχνολογία

του

για

τη

Ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών υδάτων,
Βιομηχανικές-Δημοτικές λύσεις στη διαχείριση
του νερού.
Πληροφορίες:
http://www.internationalwaterweek.com/

Διεθνής εκδήλωση για το «πρασίνισμα»
της εκπαίδευσης
(Καρλσρούη, 6-8 Νοεμβρίου)
να προβληματιστούν σχετικά με το μέλλον της
έρευνας στα αντίστοιχα θέματα και να μελετήσουν
τομείς

όπως

Καινοτομία

Χρηματοπιστωτικός
Ανάπτυξη,
ζητήματα

Νέες

Ξένες

ευκαιρίες

(urban

Παραγωγής,

Τομέας
planning),

Εξελικτική

Άμεσες

και
και

Περιφερειακή

σε

πολεοδομικά

Παγκόσμια

Οικονομική

Επενδύσεις

Γνώση,

και

Ακαδημαϊκοί,

κοινωνικοί

και

άλλοι

ενδιαφερόμενοι φορείς απ’ όλο τον κόσμο θα
συγκεντρωθούν
Καρλσρούης για

στην

πράσινη

πόλη

να

ανταλλάξουν

της

ιδέες και

Δίκτυα

Γεωγραφία,
Περιφερειακή

Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Αειφορία, Αστική
και

Περιφερειακή

Διακυβέρνηση,

Πολιτική

και

Έδαφος.
Πληροφορίες:
http://www.regionalstudies.org/conferences/conferen
ce/the-regional-studies-association-early-careerconference-2013

εμπειρίες, αλλά και να αναζητήσουν μεθόδους

Ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση

ενσωμάτωσης της αειφορίας στην εκπαιδευτική

του νερού για μια πράσινη οικονομία
(Άμστερνταμ, 4-8 Νοεμβρίου)
Η Διεθνής Εβδομάδα Νερού περιλαμβάνει ομιλίες,
συνεδρίες και εργαστήρια που θα καλύψουν τις

14

διαδικασία, προκειμένου να εφοδιάσουν με τις
απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες τη νέα
γενιά υπεύθυνων ηγετών και ενεργών πολιτών.
Πληροφορίες:
http://www.etechgermany.com/igee2013.pdf
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Η Νέα Πολιτική Συνοχής, 2014+

Σκέψου Ευρωπαϊκά – πράξε τοπικά : Ο

(Βρυξέλλες, 7-8 Νοεμβρίου)

ρόλος των Ομοσπονδιακών Κρατών και
των Περιφερειών στην Ευρωπαϊκή

Μαζί με τους προτεινόμενους Κανονισμούς για την

Στρατηγική για τη Νεολαία

επερχόμενη προγραμματική περίοδο 2014-20, η

(Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εισαγάγει έναν
αριθμό αλλαγών και νέων εργαλείων προκειμένου
να

11/2013

πετύχει

περισσότερη

αποτελεσματικότητα

στη

απλοποίηση
διαχείριση

και

και
τον

έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι

Στόχος της ανωτέρω συνδιάσκεψης είναι να
διευκρινίσει

τη

συμμετοχή

της

Ευρωπαϊκής

Στρατηγικής για τη Νεολαία στη Στρατηγική ΕΥ-

Κανονισμοί θεσπίζουν κοινούς κανόνες και για τα
πέντε Διαρθρωτικά Ταμεία αναφορικά με την επι-

ΡΩΠΗ 2020˙ να ενδυναμώσει την τοπική και
περιφερειακή διάσταση και ενεργό συμμετοχή
των

περιφερειών

στο

σχεδιασμό

και

την

εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη
λεξιμότητα και τη διάρκεια, καλύπτοντας τους
κανόνες για την πολιτική συνοχής, την πολιτική
αγροτικής

ανάπτυξης

και

τη

θαλάσσια

και

αλιευτική πολιτική. Η νέα ολοκληρωμένη εδαφική
προσέγγιση

και

η

διευρυμένη

χρήση

των

χρηματοοικονομικών μέσων είναι μεταξύ εκείνων
που

θα

παίξουν

αποφασιστικό

ρόλο

στην

επερχόμενη προγραμματική περίοδο. Έτσι, τα
Κράτη Μέλη θα πρέπει να εξοικειωθούν με τους
νέους

κανόνες

για

ορθή

εφαρμογή

στα

Επιχειρησιακά τους Προγράμματα. Θα διερευνηθεί
επίσης

λεπτομερώς

η

αντιστοίχιση

των

ευρωπαϊκών κονδυλίων με τους κανόνες των
Κρατικών
Συμβάσεων

Ενισχύσεων
καθώς

έχουν

και
και

των
οι

Δημοσίων
δύο

τομείς

σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των
υποδομών.
Πληροφορίες:
http://www.lexxion.de/verlagsprogrammkonferenzen/eu-funds/european-conferenceimplementing-cohesion-policy-2014.html

Νεολαία˙ να επιτρέψει την ανταλλαγή καλών
πρακτικών σε βασικά θέματα και εργαλεία
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία, όπως
η νεανική συμμετοχή, η διατομεακή πολιτική, η
πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού,

η

μη

τυπική

μάθηση

και

η

απασχολησιμότητα σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο˙ και να αναπτύξει κοινή αντίληψη
σχετικά με την προστιθέμενη αξία και τις
απαραίτητες

συνθήκες

διαπεριφερειακή

για

συνεργασία

επιτυχημένη
στα

θέματα

νεολαίας.
Πληροφορίες:
www.cor.europa.eu/youthstrategy

5η ετήσια Σύνοδος Κορυφής για τις
Οικο-γειτονιές
(Βοστώνη, 12-14 Νοεμβρίου)
Το EcoDistrict είναι ένα μοντέλο σύμπραξης
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δίνει έμφαση
στην καινοτομία και την ανάπτυξη μέσα από την
ανάδειξη καλών πρακτικών σε επίπεδο συνοι-
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κίας, στοχεύοντας στη δημιουργία της γειτονιάς
του

μέλλοντος

κάνοντας

αποτελεσματική

και

δίκαιη χρήση των πόρων. Στην 5η ετήσια σύνοδο
κορυφής η βιώσιμη ανάπτυξη της γειτονιάς θα
αποτελέσει

το

αντικείμενο

προβληματισμού

αιρετών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Δημιουργώντας Υγιείς, Βιώσιμες Πόλεις
(Πεκίνο, 17-20 Νοεμβρίου)
επιτυχία

της

συνδιάσκεψης

τη

Μακροπεριφερειακή

Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου, εξετάζοντας το
σχέδιο δράσης της Στρατηγικής για την έρευνα
θαλάσσιο

http://ecodistricts.org/summit/

την

για

και την καινοτομία, τη θαλάσσια ρύπανση, το

Πληροφορίες:

Μετά

αντιστοίχως

χωροταξικό

σχεδιασμό,

την

ιχθυοκαλλιέργεια, τις θαλάσσιες μεταφορές και
τον

παράκτιο

τουρισμό

και

τον

τουρισμό

κρουαζιέρας, καθώς και για την εμπλοκή των
στο

Άμστερνταμ της Ολλανδίας το 2012 για την Αστική
Περιβαλλοντική Ρύπανση (UEP 2012), οι διοργανω-

ελληνικών περιφερειών σε αυτό το εγχείρημα.
Πληροφορίες:
http://www.amiando.com/EUSAIR-BlueGrowth.html
http://www.crpm.org/index.php?act=6,1,2,374

Οι Έξυπνες Πόλεις Αλλάζουν τον Κόσμο
(Βαρκελώνη, 19-21 Νοεμβρίου)
Πρόκειται

για

μια

διεθνούς

εμβέλειας

και

σημασίας εκδήλωση όπου θα συζητηθεί το
μέλλον των πόλεων αξιοποιώντας την εμπειρία
τές αποφάσισαν τη διεξαγωγή της επόμενης στο
Πεκίνο, επιχειρώντας μέσα από ένα διεθνές forum
να διερευνηθεί το αστικό περιβάλλον και το πώς
μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
για υγιείς και βιώσιμες πόλεις.
Πληροφορίες:
http://www.uepconference.com

Σεμινάρια για τη Μακροπεριφερειακή
Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου
(Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου &
Κέρκυρα, 18-19 Νοεμβρίου)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων

και

η

Διάσκεψη

των

Παράκτιων

Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) διοργανώνουν
διεθνές σεμινάρια σε Βρυξέλλες και Κέρκυρα
αντισ-

σχέση

με

την

και τις γνώσεις εμπειρογνωμόνων του δημόσιου
και

του

ιδιωτικού

τομέα,

προκειμένου

ανταλλαγούν οι καλύτερες και πιο σύγχρονες
ιδέες για τη δημιουργία της έξυπνης πόλης.
Πληροφορίες:
http://conference.pascalobservatory.org

μακροπεριφερειακή

στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής

16

και τουυγιείς, αυτοδιαχειριζόμενες πόλεις; Ένας
στοχευ-

να
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η έννοια της
Προόδου και η Πρακτική των Προκλήσεων
(Σεμάρανγκ-Ινδονησία, 20-21 Νοεμβρίου)
Το

Τμήμα

Πολεοδομίας

Περιφερειακής
του

(Ινδονησία),

Ανάπτυξης

Πανεπιστημίου
προσκαλεί

και

Diponegoro
επιστήμονες,

επαγγελματίες της ανάπτυξης και φοιτητές στο

τέχουν στη λήψη πολιτικών αποφάσεων με
φόντο τα δικαιώματα του παιδιού.
Πληροφορίες:
http://www.surrey.ca/culture-recreation/
13085.aspx

Ευρωπαϊκές Αστικές Υποδομές
(Λονδίνο, 25-28 Νοεμβρίου)
Καθώς οι πόλεις αντιμετωπίζουν όλο και πιο
σοβαρές

προκλήσεις

από

την

αλλαγή

του

κλίματος, κορυφαίοι επαγγελματίες που κατα-

2ο Διεθνές Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης με
τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η έννοια της προόδου
και

η

πρακτική

των

προκλήσεων»,

που

θα

διεξαχθεί στο Σεμάρανγκ της Ινδονησίας. Στόχος
του συνεδρίου είναι η διάδοση πληροφοριών της
έρευνας

και

των

καινοτόμων

ιδεών

που

σχετίζονται με τις ευρείες πτυχές του σχεδιασμού
και της ανάπτυξης, η ανταλλαγή γνώσεων και
εμπειριών και η διερεύνηση προσεγγίσεων για την
αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και η ενίσχυση της
επικοινωνίας

και

της

δικτύωσης

μεταξύ

εμπειρογνωμόνων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του

νοούν ότι η επικοινωνία, η συνεργασία και η

δημόσιου

συν-δημιουργία αποτελούν προϋπόθεση για τη

τομέα,

αλλά

και

της

ακαδημαϊκής

βελτίωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και

κοινότητας.

κοινωνικών συνθηκών, θα συγκεντρωθούν και θα
ανταλλάξουν απόψεις σε ένα πρακτικό φόρουμ

Πληροφορίες:

για το «πρασίνισμα» των αστικών υποδομών.

http://www.indo-incodev.com

Πληροφορίες:

Πόλεις για τα παιδιά 2013
(Σάρρεϊ-Καναδάς, 21-22 Νοεμβρίου)

http://ecosystemservicescometotown.com/

Πρακτικά εργαλεία, επιτυχημένα παραδείγματα,

(Γάνδη, 27-30 Νοεμβρίου)

Εurocities 2013: Έξυπνοι Πολίτες

αποτελέσματα ερευνών και προοπτικές για το
σχεδιασμό υγιών και ασφαλών πόλεων για τα

Μια έξυπνη πόλη χρειάζεται έξυπνους πολίτες!

παιδιά,

θα

Για το λόγο αυτό, στο ετήσιο συνέδριο του

απασχολήσουν τόσο τους εμπειρογνώμονες και

δικτύου των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων

επιστήμονες, όσο και τους αιρετούς τοπικού και

θα επιχειρηθεί η

περιφερειακού επιπέδου καθώς και όσους συμμε-

οποίους η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες θα

τους

νέους

και

τις

οικογένειες,

διερεύνηση τρόπων με τους

17
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Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ένωση Καινοτομίας
(Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου)
Το συνέδριο που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό
συμβάλλουν στην
στη δημιουργία

ενδυνάμωση των πολιτών και

πιο συμμετοχικών και βιώσιμων

κοινωνιών.

Συμβούλιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(European Renewable Energy Policy Council, EREC),
αποτελεί σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή και

Πληροφορίες:
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/EUROCITIE
S-2013-Ghent-smart-citizens-WSPO-95LP5G

Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020:

αλληλεπίδραση μεταξύ της βιομηχανίας, της έ-

Ένωση Καινοτομίας

ρευνας και της πολιτικής.
Πληροφορίες:

(Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου)
Η

υποχρέωση

της

Ευρωπαϊκής

http://www.erec2013.org/en/home_95.aspx

Ένωσης

να

αυξήσει τις επενδύσεις στην έρευνα στο 3% του
ΑΕΠ

έως

το

2020

κάνει

τους

μελετητές

να

πιστεύουν ότι οι θέσεις εργασίας μπορεί να έχουν
αυξηθεί 3,7 εκατ. μέχρι το 2025. Μεταξύ 2014 και

Βραβεία Βιώσιμων Κοινοτήτων
(Ξιαμέν, 28 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου)
Τα βραβεία LivCom (International Awards for
Liveable

Communities

(Διεθνή

Βραβεία

για

Βιώσιμες Κοινότητες) που ξεκίνησαν το 1997, ε-

2020 οι «στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης» θα
αποτελούν

προτεραιότητα

περιφέρειες

στο

πλαίσιο

για
των

όλες

τις

Ευρωπαϊκών

Διαρθρωτικών Ταμείων, του νέου Προγράμματος
«Horizon 2020» και άλλων πρωτοβουλιών. Στο εν

πιδιώκουν

την

θέματι συνέδριο που διοργανώνει η Επιτροπή των

βέλτιστων

διεθνών

Περιφερειών θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές

τοπικών κοινοτήτων, στοχεύοντας στη βελτίωση

απ’ τις ευρωπαϊκές

της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της

περιφέρειες και

πόλεις,

εστιάζοντας σε 4 τομείς:

ανάπτυξη

και

πρακτικών

ανταλλαγή
μεταξύ

των

δημιουργίας των «βιώσιμων κοινοτήτων». Τα



Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης.

LivCom Awards είναι ο μοναδικός διαγωνισμός



Καινοτομία, Επιχειρήσεις και εργασία.

παγκοσμίως που αφορά στις τοπικές κοινότητες



Διασυνοριακά Δίκτυα.

και εστιάζει στην περιβαλλοντική διαχείριση και



Ανοιχτή Καινοτομία 2.0.

τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων.
Πληροφορίες:
http://www.livcomawards.com/2013-

Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/eu2020-

awards/bursary-award.htm

innovation-union.aspx
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Ευρωπαϊκά Θέματα
11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Περιφερειών και Πόλεων:
1. ΕΟΕΣ και Έξυπνες Λύσεις
Ενόψει της υιοθέτησης του νέου Κανονισμού για
τους

Ευρωπαϊκούς

Ομίλους

Εδαφικής

Συνεργασίας, στη διάρκεια της 11ης Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας

Περιφερειών

διοργανώθηκαν

μια

και

σειρά

Πόλεων

εργαστηρίων

με

επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων, τα
προγράμματα για την εδαφική συνεργασία, τα
διασυνοριακά ζητήματα στο πλαίσιο της Ενιαίας
Αγοράς, τους ΕΟΕΣ και την αναζήτηση έξυπνων
λύσεων,

το

ρόλο

των

Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων στη διασυνοριακή συνεργασία.
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου για την αναζήτηση
εκ

μέρους

των

ΕΟΕΣ

έξυπνων

ζητήματα εδαφικής συνεργασίας

λύσεων

σε

παρουσιάσ-

τηκε, καταρχάς, ο τρόπος λειτουργίας και η
μητροπολιτική

στρατηγική

Eurometropolis
για

έναν

ΕΟΕΣ

Lille-Kortrijk-Tournai. Πρόκειται

ΕΟΕΣ

πολυεπίπεδο

του

ο

μοντέλο

οποίος

αποτυπώνει

διακυβέρνησης

με

το
τη

συμμετοχή σε αυτόν φορέων από το κεντρικό, το
περιφερειακό, το τοπικό και το διεθνές επίπεδο
με τη συνδρομή εκπροσώπων των οργανώσεων
της

κοινωνίας

πολιτών

και

της

αγοράς.

Λειτουργεί βάσει αποφασιστικών, διαβουλευτικών και λειτουργικών οργάνων με τη συμμετοχή
όλων των ανωτέρω φορέων.

Ο εν λόγω ΕΟΕΣ σχεδιάζει σε βραχυπρόθεσμο
επίπεδο έργα, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο τη
στρατηγική για την περίοδο 2014-2020 και σε
μακροπρόθεσμο

επίπεδο

την

αναπτυξιακή

στρατηγική για το 2030. Οι πολιτικές του ΕΟΕΣ
εκπονούνται από 6 ομάδες εργασίες (μία για
κάθε τομέα πολιτικής), 3 επιτροπές σχεδιασμού
πολιτικής (καλύπτοντας ζητήματα κοινωνικοοικονομικά,
γαλάζιας

και

θέματα

οικονομίας)

της

και

πράσινης

και

εστιάζονται

στη

δημιουργία 4 συμπράξεων στους τομείς της
γεωργίας, του πολιτισμού, της γαστρονομίας και
στο σχεδιασμό ΤΠΕ . Η λογική του σχεδιασμού
δεν είναι τμηματική (σε επίπεδο ομάδων) αλλά
ενιαία.
Από την άλλη μεριά, ο εκπρόσωπος του ΕΟΕΣ
Galicia-Norte Portugal, κ. Juan José Lirón Lago,
λόγω της σύνθεσής του Ομίλου από πολλούς
μικρούς δήμους, υπογράμμισε τη χρησιμότητα
της

βήμα

προς

αποτυπώνοντας

βήμα
τις

προσέγγισης,

ανάγκες

και

αρχικά

τα

κοινά

προβλήματα των μελών του καθώς και το
δυναμικό

τους

για

εκπόνηση

δράσεων

που

παράγουν οικονομίες κλίμακας στους τομείς της
γαστρονομίας και του αγρο-τουρισμού. Επίσης,
ο κ. Roberto Ciambetti, εκπρόσωπος του ΕΟΕΣ
‘Euregio without borders’ ανέδειξε το πρόβλημα
της δυσκολίας πρόσβασης και συμμετοχής σε
συζητήσεις που γίνονται σε κεντρικό επίπεδο
αλλά

αφορούν

περιφερειακά

ζητήματα,

ανοίγοντας τη συζήτηση για την αναγκαιότητα
της πολιτικής στήριξης των Ομίλων. Επίσης,
θίχτηκε το θέμα της αλληλοεπικάλυψης των
αρμοδιοτήτων
Πρωτοβουλίας

του

εν

λόγω

ΕΟΕΣ,

Αδριατικής-Ιονίου,

της
της

Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής ΑδριατικήςΙονίου κ.ο.κ.
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την Μακροπεριφερειακή Στρατηγική ΑδριατικήςΙονίου,

με

τη

συμβούλου

συμμετοχή

Κρήτης,

κ.

του

περιφερειακού

Γ.

Αλεξάκη,

και

εκπροσώπων από την ιταλική περιφέρεια Marche,
την περιφέρεια Dubrovnik-Neretva, την περιφέρεια
Molise,

την

ιταλική,

κροατική

και

σερβική

αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και το υπουργείο
Εξωτερικών της Σλοβενίας, υπογραμμίστηκαν τα
εξής:
Στο κλείσιμο του εργαστηρίου, υπογραμμίστηκε
η απόσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εν
γένει της λήψης των αποφάσεων σε κοινοτικό
επίπεδο

από

τους

ΕΟΕΣ˙

της

εθνικών ΣΕΣ και της ανάγκης χρήσης όλων των
δυνατών επαφών της πλατφόρμας των ΕΟΕΣ (ΓΔ
Πολιτικής

Επιτροπής)

και

διαπεριφερειακής

της

Ευρωπαϊκής

της

ομάδας



πλαίσιο



Θα

δημιουργηθούν

Μακροπεριφερειακές

και

«γέφυρες»

για

περιφερειών


μεταξύ

της

την

ανάδειξη

των

Αδριατικής-Ιονίου

ως

της

Ευρωπαϊκής

και

επισημάνθηκε

των

Δούναβη.

Πιο

η

επενδύει

Στην

εμπειριών

σε

στα

υπό

ΣΕΣ.


Η

Στρατηγική

νοοτροπιών

εγκαινιάζει

και

ένα

εμπλοκής

της

κοινωνικούς εταίρους.

των

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής˙ ο πολυτομεακός χαρακτήρας των
δράσεών τους˙ ο ενεργητικός τρόπος εργασίας
της μακροπεριφερειακής σύμπραξης αντί των
προσανατολισμένων

στα

αποτελέσματα

δράσεων των προγραμμάτων˙ και η κοινωνική
διάσταση της μακροπεριφερειακής προσέγγισης
με τη συμμετοχή της νεολαίας για θέματα
σύμφωνα

με

τις

επιταγές

μια

άνοιγμα

στρατηγικών στα ευρωπαϊκά προγράμματα˙ η
αναγκαιότητα

κατάρτιση

επιχειρησιακά προγράμματα των εθνικών

συγκεκριμένα,

συμπληρωματικότητα

στην

Ανάγκη ένταξης των προτεραιοτήτων κάθε
Περιφέρειας

Εβδομάδας.

Κρήτης

για τη δημιουργία ενός τουρισμού που

Στρατηγικές

βάσει

Περιφέρεια

Αειφορία, την Ποιότητα και την Τοπικότητα



πρώτη εξ αυτών, τονίστηκε η προστιθέμενη αξία
Στρατηγικών

Η

σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

αποτέλεσαν αντικείμενο δύο εργαστηρίων στη

της

Στρατηγικής ΕΕ2020. Στο δεύτερο εργαστήριο για

20

να

αναπτυξιακών πυλώνων.

Αδριατικής-Ιονίου

ανεργίας

μπορεί

Η Στρατηγική ενέχει πολιτική σημασία για
περιοχής

Μακροπεριφερειακή Στρατηγική

Βαλτική

θα

τη σταθεροποίηση της εν λόγω ευάλωτης

Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών & η

των

Στρατηγική

Δούναβη και Αδριατικής.

της

2. Η προστιθέμενη αξία των

διάρκεια

υγιής

απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.


πλατφόρμας.

Οι

Μια

αποτελέσει και έναν καταλύτη για την

δημιουργίας

στο

Η Στρατηγική θα στηριχθεί σε εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους.

ελλιπούς

συμμετοχής των Ομίλων στην κατάρτιση των

Περιφερειακής
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αλλαγή
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Η Στρατηγική οδηγεί σε νέα δίκτυα και
πρωτοβουλίες

με

απώτερο

σκοπό

οι

στόχοι της να γίνουν στόχοι όλων των
εμπλεκομένων περιφερειών για τη λήψη
μέσω

των

επιχειρησιακών

προγραμμάτων κοινοτικών κονδυλίων.
Παράλληλα παρουσιάστηκαν έργα και βέλτιστες
πρακτικές από τις εμπλεκόμενες περιφέρειες.

3. Βράβευση στελέχους του Δήμου Χίου
στο διαγωνισμό φωτογραφίας της ΕΕ

ρίου

κατά

τη

διάρκεια

της

Ευρωπαϊκής

Εβδομάδας Πόλεων και Περιφέρειων.
Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην

Στο

περιθώριο

Ευρωπαϊκή

των

εκδηλώσεων

για

την

Εβδομάδα

βραβεύτηκαν

από

τον

Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, κ. J. Hahn, οι
νικητές

του

διαγωνισμού

φωτογραφίας

"Η

Ευρώπη στην περιοχή μου - 2013". Μεταξύ των
νικητών ξεχώρισε η υπάλληλος του Τμήματος
Απασχόλησης, Ναυτιλίας και Τουρισμού του Δήμου Χίου κ. Ουρανία Τώρα. Η ελληνική συμμετοχή
απεικονίζει την πινακίδα που έχει αναρτηθεί
στη Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου
Χίου στο πλαίσιο του έργου "Βοήθεια στο Σπίτι",
που

συγχρηματοδοτείται

(Επιχειρησιακό

από

Πρόγραμμα

το

ΕΣΠΑ

"Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013").
Οι

υπόλοιποι

Μάλτα και

νικητές

προέρχονται

από

τη

Περιοχή μου» στοχεύει στο να αναδείξει τα
έργα που

συγχρηματοδοτούνται

από

την

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συμπεράσματα Συμβουλίου Υπουργών
για την προστιθέμενη αξία των
Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών
Το πρόσφατο Συμβούλιο των Υπουργών Γενικών
Υποθέσεων (22 Οκτωβρίου τ.ε.), αποτιμώντας
θετικά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, υπογράμμισε τα εξής:


Οι υφιστάμενες Στρατηγικές αποτελούν
ένα πλαίσιο για την ενδυνάμωση της

την Ουγγαρία. Όλοι οι νικητές

συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων

έλαβαν ως βραβείο δωροεπιταγή €1000 για

κρατών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος,

εξοπλισμό ψηφιακής κάμερας και ένα ταξίδι για

για

δύο άτομα στις Βρυξέλλες από 7 έως 10 Οκτωβ-

την

κινητοποίηση

όλων

των

διαθέσιμων πόρων και για τη βελτίωση
των

υφιστάμενων

μηχανισμών

συνεργασίας και των δικτύων (ΕΟΕΣ).


Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα
πρέπει

να

στρατηγικής

ικανοποιούν
σημασίας,

να

ανάγκες
εμπλέκουν

όπου κρίνεται αναγκαίο τα όργανα της
ΕΕ, να τεκμηριώνουν την προστιθέμενη
αξία

τους

απαραίτητη

και

να

διαθέτουν

την

στήριξη

των

πολιτική

εμπλεκόμενων

κρατών

και

των

περιφερειών τους.
Πληροφορίες:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/EN/genaff/139110.pdf
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ότητα του αστικού περιβάλλοντος στην καρδιά της

Πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την
ενθάρρυνση της «Γαλάζιας Ανάπτυξης»
Το

Ευρωπαϊκό

υιοθετήθηκε

Κοινοβούλιο,
από

την

σε

έκθεση

Ολομέλειά

11/2013

που
του,

υποστηρίζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αναφορικά με την ανάληψη πρωτο-

αστικής

πολιτικής,

επαναπροσδιορίζοντας

τη

σημασία των αστικών χώρων. Επί δημαρχίας
Delanoë (από τον Μάρτιο του

2001), η ατζέντα

της δημοτικής αρχής έδινε έμφαση στα ζητήματα
του

χώρου

και

της

κινητικότητας.

Νέοι

ποδηλατόδρομοι, δημιουργία μεγάλης λωρίδας για
την κυκλοφορία του τραμ, σύστημα κοινόχρηστων
ποδηλάτων,

νέα

ευαισθητοποίησης

πάρκα,
των

πρωτοβουλίες

πολιτών

για

να

εγκαταλείψουν τη χρήση των αυτοκινήτων τους
(περιορισμός χώρων στάθμευσης) ήταν μερικές
από τις πρωτοβουλίες της διοίκησης Delanoë. Τα
αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δεν άργησαν
να

φανούν:

η

κυκλοφορία

των

οχημάτων

περιορίστηκε κατά 25% από το 2002 και το
ποσοστό ιδιόχρησης αυτοκινήτων δεν ξεπερνούσε
το 37%. Αυτήν την περίοδο, η δημοτική αρχή του
Delanoë προετοιμάζει νέα έργα που θα κάνουν το
βουλιών

για

την

ενίσχυση

της

βιώσιμης

ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της
ναυτιλίας και του τουρισμού. Συγκεκριμένα, το
Ε.Κ. προτείνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία
εξειδικευμένων σχολών για τη
κατάρτισης

του

αναπτυσσόμενων

εργατικού

βελτίωση της

δυναμικού

θαλάσσιων

των

κλάδων,

τη

δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών στις
νησιωτικές περιοχές με μειωμένη φορολόγηση,
καθώς και την ανάπτυξη του θαλάσσιου και
παράκτιου τουρισμού.

Παρίσι

περισσότερο

φιλική

πόλη

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

επιδιώκει τη μείωση του ορίου ταχύτητας στο
κέντρο στα 20 χλμ/ώρα, εκτός από επιλεγμένες
οδικές αρτηρίες. Επίσης, υλοποιείται το έργο
‘κοινός

χώρος’,

όπου

τα

οχήματα

πρωτεύουσας.

Μάλιστα,

σύμφωνα

κινούνται από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο
πόλης.

Κάνοντας στροφή 180 μοιρών σε σχέση με
προηγούμενων

δεκαετιών

όταν

ο

δημόσιος χώρος προσεγγιζόταν αποκλειστικά με
η

της

διοίκηση

κυκλοφορίας
της

των

γαλλικής

πρωτεύουσας υλοποιεί μια φιλόδοξη στρατηγική
που αναθεωρεί τη θέση των αυτοκινήτων στη
ζωή της πόλης. Η νέα προσέγγιση θέτει την ποι-

22

την

το 2012, οι πεζοί δεν είναι άνθρωποι που απλώς

Το Παρίσι Καινοτομεί

οχημάτων,

με

πρωτοβουλία ‘Paris Piéton’ που υλοποιείται από

0209+0+DOC+PDF+V0//EL

διευκόλυνσης

σχεδόν

αποκλείονται από αρκετούς δρόμους της γαλλικής

bRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-

όρους

τους

αλλά άνθρωποι που γεύονται τις εμπειρίες της

Πληροφορίες:

πρακτικές

για

κατοίκους και τους επισκέπτες της. Καταρχάς,

22
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11/2013

κοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το
πρόγραμμα είχε πιλοτική εφαρμογή σε Ισπανικές
περιφέρειες (Μούρθια & Εξτρεμαδούρα).
Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρευνα
στις

χώρες

του

G-20

έχει

δείξει

ότι

οι

Μικρομεσαίες που δραστηριοποιούνται "on-line"
τείνουν να έχουν κατά 22% υψηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης εσόδων σε σχέση με εκείνες που την
τελευταία τριετία χρησιμοποιούσαν περιορισμένα
ή καθόλου το διαδίκτυο. Επίσης, σημειώνει ότι οι
ΜΜΕ

που

εκμεταλλεύονται

διαδικτύου

δημιουργούν

τη

δύναμη

περισσότερες

του

θέσεις

εργασίας, όπως π.χ. στη Γερμανία, ενώ τείνουν να
εξάγουν και περισσότερο. Όπως αναφέρεται σε
έγγραφο πολιτικής της ΕΕ, η χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχει μία
Το εν λόγω έργο εδράζεται στις κάτωθι βασικές
προσδοκίες

που

κατέθεσαν

στη

οι

κάτοικοι

διάρκεια

του
της

Παρισιού
σχετικής

διαβούλευσης:


Άνετοι χώροι για περπάτημα.



Περισσότερο
πρόβλεψη

φιλόξενοι

για

παγκάκια

χώροι

(π.χ.

εξωτερικού

Περισσότερο πράσινο.



Περισσότερο νερό (π.χ. σιντριβάνια).

γραμμές για τις πολιτικές που αφορούν το
δημόσιο χώρο της πόλης. Η φιλοδοξία της
διοίκησης Delanoë είναι να αλλάξει η νοοτροπία
και η σχέση των κατοίκων της πόλης με το
να

μόχλευση

σχέσεις

υπηρεσιών

με

τους

καταναλωτές,

υπολογιστικού

νέφους

προσωπικού.
Η ΕΕ θεωρεί ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρξει
στην Ευρώπη μία «επιτάχυνση των επενδύσεων σε
υπολογιστικού

Αυτές οι αρχές λειτουργούν ως κατευθυντήριες

ώστε

βελτιωμένες

τρεις τεχνολογίες: την κινητικότητα, τις υπηρεσίες



χώρο

γεωγραφική εξάπλωση, ενισχυμένο μάρκετινγκ,

(cloud) και ευκολότερη και ταχύτερη πρόσληψη

χώρου).

δημόσιο

τεράστια δυναμική στις ΜΜΕ, καθώς επιτρέπει

τον

θεωρήσουν

νέφους

και

τις

ενοποιημένες

επικοινωνίες».
Το voucher δεν θα είναι τίποτε άλλο από «μικρές
πιστωτικές γραμμές» που θα δίδονται σε ΜMΕ για
την

προμήθεια

υπηρεσιών

από

«παρόχους

γνώσης» για την εισαγωγή καινοτομιών στις
λειτουργίες τους.

προέκταση του ιδιωτικού τους χώρου με ό,τι
αυτό

συνεπάγεται

από

την

άποψη

της

φροντίδας και της συντήρησής του.
Πληροφορίες:
http://www.pps.org/blog/taking-the-next-stepparis-leads-with-innovation-in-the-streets/

Οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες ενισχύουν
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Τη χορήγηση "voucher καινοτομίας", ύψους έως
και 10.000€, για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που θα αξιοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, ανα-

23

23
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Μία

επιχείρηση

Μικρομεσαία

θα

11/2013

υποβάλλει

αίτηση (περίπου τρεις σελίδες), που θα δείχνει
πώς η χρήση ΤΠΕ μπορεί να συνεισφέρει στην
καινοτομία των εργασιών της, αφού κατά πάσα
πιθανότητα

θα

έχει

προηγηθεί

κάποια

καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους,
που

θα

συνδέονται

περιφερειακές
έγκρισης

ή

αρχές.

απόρριψης

με

τις

εκάστοτε

Το

χρονοδιάγραμμα

της

αίτησης

και

η

επίσημη ειδοποίηση δεν θα πρέπει να είναι
περισσότερο από πέντε με δέκα εργάσιμες
ημέρες.
Η αξία του voucher θα ποικίλλει ανάλογα με το
κόστος του κάθε project, όμως συνήθως δεν θα
ξεπερνά το προκαθορισμένο όριο των 10.000
ευρώ, ενώ δεν θα αφορά εξοπλισμό αλλά μόνο
προμήθεια

υπηρεσίας.

προμηθεύονται
διαπιστευμένο

Οι

υπηρεσίες
πάροχο

με

ΜMΕ

θα

ΤΠΕ

από

αντάλλαγμα

το

voucher και θα μπορούν να επιλέξουν από έναν
ανοιχτό

κατάλογο

επιχειρήσεων.

Η

χρηματοδοτική υποστήριξη των περιφερειακών
αρχών θα έλθει από εθνικούς πόρους και τα
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.
Η ΕΕ εξετάζει δύο εναλλακτικές: 1) Οι ΜΜΕ που
θα μπουν στο πρόγραμμα πρώτα θα πληρώνουν

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, το voucher θα πρέπει
να στοχεύει ΜΜΕ που βρίσκονται μετά το πρώτο
στάδιο ανάπτυξης, δηλαδή σε φάση ωρίμανσης,
όμως

voucher απευθείας στον πάροχο των υπηρεσιών,

αποκλείονται

μπορούν

είτε

να

διαχειρίζονται

το

σχήμα

κατευθείαν είτε να το αναθέσουν σε ενδιάμεσους
φορείς

με

σχετική

ικανότητα,

όπως

αναπτυξιακές υπηρεσίες, κέντρα καινοτομίας,
επιμελητήρια,

πανεπιστήμια,

επιχειρήσεων και άλλους.

συστάδες

οι

νεοφυείς

Για την παροχή των υπηρεσιών οι Περιφέρειες θα
μπορούν

να

προχωρήσουν

εκδήλωσης

σε

ενδιαφέροντος

πρόσκληση

από δυνητικούς

παρόχους, φτιάχνοντας μία πιστοποιημένη λίστα
από φορείς. Η τελική λίστα όμως θα είναι κλειστή
και θα καθοριστεί με διαγωνιστική διαδικασία.
Μία άλλη σκέψη είναι να υπάρξει προεπιλογή των
παρόχων, ανάλογα με το project, ενώ μία τρίτη
είναι η ελεύθερη επιλογή παρόχων από όλες τις
ΜΜΕ.
Πληροφορίες:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13916_en.htm

Το Ηράκλειο στις 21 πιο Έξυπνες Πόλεις
του κόσμου

εάν αυτές παραδοθούν σωστά.
Επίσης, κατά περίπτωση, οι Περιφέρειες θα

και

επιχειρήσεις (start-ups).

το κόστος της υπηρεσίας και μετά θα λαμβάνουν
το voucher ή 2) θα μπορούν να μεταβιβάζουν το

δεν

Για

τρίτη

συνεχόμενη

χρονιά

το

Ηράκλειο

κατατάσσεται στη λίστα “The World’s Smart21
Communities”

των

21

πιο

έξυπνων

πόλεων

Διεθνώς και μάλιστα η μοναδική φέτος πόλη σε
όλη την Ευρώπη. Ήδη έχει ενταχθεί για τα έτη
2012, 2013 και πρόσφατα (21 Οκτωβρίου τ.ε.)
ανακοινώθηκε η ένταξή της για το έτος 2014. Η
λίστα συντάσσεται από το Intelligent Community
Forum (ICF), ένα think tank που εδρεύει στην Νέα
Υόρκη

που

μελετά

την

επίδραση

των

νέων

τεχνολογιών στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
Οι

δείκτες

αξιολόγησης

συνδεσιμότητα,
τεχνολογιών

η

στον

είναι

αξιοποίηση
τομέα

καινοτομία, η χρήση από

της
τους

η

ευρυζωνική
των

νέων

εργασίας,
πολίτες

η
των

νέων τεχνολογιών στην καθημερινή τους ζωή και

24
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Διαθέσιμη σε όλες τις επίσημα αναγνωρισμένες
γλώσσες της ΕΕ, η εν λόγω πλατφόρμα δίνει τη
δυνατότητα στους αναγνώστες της μέσω ενός
διαδραστικού
εκδηλώσεις

χάρτη
και

να

νέες

ενημερώνονται
πρωτοβουλίες

για
που

υλοποιούνται στη χώρα τους.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/en/regions/pages/europein-my-region.aspx

15η Διάσκεψη της Ένωσης
Πρωτευουσών Κεντρικής, Νότιο &
Ανατολικής Ευρώπης

οι ενέργειες προβολής της πόλης έναντι του
διεθνούς ανταγωνισμού. Πέρα απ’ αυτούς τους
δείκτες, φέτος το ICF επέλεξε ως βασικό θέμα

Το

αξιολόγησης την επίδραση του πολιτισμού στην

δικτυώσεις τους

οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης του

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των

Ηρακλείου,

σύγχρονων

την

επιρροή

της

πολιτιστικής

ρόλο

της

κοινωνίας

πολιτών

και

τις

με τις δημοτικές υπηρεσίες

μεγαλουπόλεων

εξέτασε

η

15η

πώς

Διάσκεψη της Ένωσης Πρωτευουσών Κεντρικής,

επηρεάζει ο πολιτισμός τον τρόπο ζωής των

Νότιο & Ανατολικής Ευρώπης (U.C.S.E.E.C.) που

κληρονομίας
πολιτών

στη

και

σύγχρονη

πώς

ζωή,

ενισχύει

τις

το

«έξυπνες»

πρωτοβουλίες μέσα στη πόλη.
Πληροφορίες:
http://www.heraklion.gr/municipality/municipalitypress-releases/22-10-2013a.html

Νέα διαδραστική πλατφόρμα της
Επιτροπής των Περιφερειών
Η

Επιτροπή

των

Περιφερειών

ενισχύει

τις

διοργάνωσε

ο

δήμος

Αθηναίων

(17-19

επικοινωνιακές προσπάθειές της για τη διάδοση

Οκτωβρίου τ.ε.). Οι εκπρόσωποι των πόλεων

των

που

αναφέρθηκαν στο ρόλο του αστικού τουρισμού

και

και του τουρισμού γενικότερα, στην ανάπτυξη

διαδραστικής

των πόλεων και στο ξεπέρασμα της οικονομικής

Η Ευρώπη στην
Περιφέρειά μου (Europe in my Region).

κρίσης. Τόσο η πόλη της Βιέννης, όσο και οι

δράσεων

αναπτύσσονται
περιφέρειες
πλατφόρμας

και
στις

μέσω
με

πρωτοβουλιών
ευρωπαϊκές

μιας

τον

νέας

τίτλο

πόλεις

πόλεις

της

Λευκωσίας

και

της

Αθήνας,

παρουσίασαν σημαντικές δράσεις σε θέματα
που αφορούν τον εθελοντισμό, ενώ οι πόλεις στο
σύνολό τους διαθέτουν προγράμματα ανάπτυξης
δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του τουρισμού
των πρωτευουσών με άμεσα οικονομικά οφέλη
για τους πολίτες τους και τα οικονομικά των
δήμων.
Πληροφορίες:
http://www.cityofathens.gr/node/22796
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Έξυπνες πόλεις, όπως η Masdar (Η.Α.Ε.), η Lusail

Διεθνή Θέματα

(Κατάρ) και η Οικονομική Πόλη του Βασιλιά Abdullah
(Σαουδική Αραβία) αναγνωρίζονται από όλους ότι

Οι Αραβικές Πόλεις στοχεύουν στην

αποτελούν πόλους έλξης για επιχειρηματίες λόγω

Έξυπνη Ανάπτυξη

των μεγάλων επενδύσεων των περιφερειακών τους

Στην

πρόσφατη

σύνοδο

των

κυβερνήσεων στην τεχνολογία. Με αυτόν τον τρόπο,
αραβικών

η Μέση Ανατολή πρωτοπορεί σε έργα αειφορίας και

πόλεων για το Μέλλον των Πόλεων που

παγκόσμιου επιπέδου υποδομές.

πραγματοποιήθηκε

Πληροφορίες:

στην

Ντόχα

(Κατάρ),

υπογραμμίστηκε ο ρόλος της τεχνολογίας ως

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/PR_State

κινητήριος δύναμη για την κοινωνική και

-of-UrbanYouthReport.pdf

εμπορική

ανάπτυξη

του

Συμβουλίου

Συνεργασίας του Κόλπου. Ειδικότερα, με το

Τρίτη Έκθεση για την πρόσβαση σε βασικές
υπηρεσίες και την παγκόσμια

βλέμμα στραμένο στο παγκόσμιο κύπελο

αστικοποίηση

ποδοσφαίρου του 2022, παρουσιάστηκε το
εθνικό σχέδιο της διοργανώτριας αρχής, του
Κατάρ. Το Υπουργείο για τους Δήμους και
τον

Αστικό

Χωροταξικό

Σχεδιασμό

θα

διαθέσει 140 εκατ. δολάρια για έργα στους

Η τρίτη έκθεση του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου
της Τοπικής Δημοκρατίας και της Αποκέντρωσης
(GOLD III) υιοθετήθηκε με ευμενή σχόλια από τους
συμμετέχοντες στη σύνοδο των Ηνωμένων Πόλεων
και Τοπικών Αρχών στο Ραμπάτ (3 Οκτωβρίου τ.ε.)

.
Η

έκθεση

υπογραμμίζει

την

επιδείνωση

της

κατάστασης για τους κατοίκους πόλεων της υποτομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της

Σαχάριας Αφρικής και της Νοτίου Ασίας όσον

εκπαίδευσης, της υγείας και του τουρισμού.

αφορά στην πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες.

Παράλληλα

με

στις

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης θα δημοσιευθεί το

προκλήσεις

που

οι

2014, παραμονές της ημερομηνίας (2015) που έχει

αραβικές πόλεις έγινε μια επίδειξη των

τεθεί από τη διεθνή κοινότητα για την επίτευξη των

τελευταίων

στόχων της χιλιετίας.

την

αναφορά

αντιμετωπίζουν

τεχνολογικών

επιτευγμάτων

εταιριών όπως οι IBM, Microsoft, Parkhelp,
Thales και Schneider Electric.

26

Πληροφορίες:
http://www.rabat2013.uclg.org/tags/gold-iii-report
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πρακτικές των κ-μ που μπορούν να βελτιώσουν

Διαβουλεύσεις

και να επιτύχουν τη διασυνοριακή διάσταση
μιας νέας αγοράς πληροφοριών με την παροχή
"υπηρεσιών περιεχομένου", βασιζόμενων στην
πρώτη

ύλη

των

εγγράφων

των

δημοσίων

αρχείων.
Προθεσμία: 22 Νοεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/consultation-guidelinesrecommended-standard-licences-datasets-andcharging-re-use-public

Αξιολόγηση της Οδηγίας για την
επισήμανση της ενεργειακής κατάλωσης
καθώς και ορισμένων θεμάτων της
οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό
Κατευθυντήριες Γραμμές για τις
τυποποιημένες άδειες, τα δεδομένα και

Η

ευρωπαϊκή

οδηγία

για

τον

οικολογικό

τη χρέωση για την περαιτέρω χρήση

σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ, άρθρο 21) θεσπίστηκε

πληροφοριών του δημοσίου

το 2005 και επικαιροποιήθηκε το 2009. Στο
πλαίσιο της οδηγίας καθορίζονται ελάχιστα

Η αναθεώρηση της Οδηγίας για την περαιτέρω
χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα
αποτελεί μια από τις σημαντικές δράσεις της
ψηφιακής ατζέντας της Ευρώπης. Οι εθνικές
κυβερνήσεις μπορούν να δώσουν κίνητρο στις
αγορές,

καθιστώντας

πληροφορία

του

διαφάνειας,

προσβάσιμη

δημοσίου

ίσης

τομέα

με

την
όρους

μεταχείρισης

και

αποτελεσματικότητας. Όπως έχει αποδειχθεί σε
μια

σειρά

από

μελέτες,

τα

δεδομένα

του

δημοσίου τομέα αποτελούν μια σημαντική πηγή
ανάπτυξης των online καινοτόμων υπηρεσιών.
Στόχος

είναι

να

διαμορφωθεί

μια

κοινή

πανενωσιακά

πρότυπα

περιβαλλοντικών

επιδόσεων,

ενέργεια είτε συνδέονται με την ενέργεια, και
προβλέπει ειδικά μέτρα για περισσότερες από
20 ομάδες προϊόντων, ενώ ο αριθμός αυτός
αυξάνεται

συνεχώς.

διαβούλευση,
ποικίλες

σκοπό

εμπειρίες,

αποτελέσματα
εκτενή

και

θα

διασυνοριακής

πληροφορίας

προϊόντων

μιας

δημόσια

έχει

να
και

ολοκληρωμένη
για

το

ιδέες.
για

οδηγιών
αυτή

Τα
μια

ανάλυση

των
πώς

αυτή

αξιοποιήσει

χρησιμοποιηθούν

αποτελεσματικότητας
και

Η
γνώμες

βελτιωθεί στο μέλλον.

ανάπτυξη

να

ισχύει για τα προϊόντα που είτε καταναλώνουν

είναι

την

σκοπό

χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση. Η οδηγία αυτή

σήμερα

για

με

και

αποσυρθούν από την αγορά τα προϊόντα με τη

πλατφόρμα πρακτικής σ’ όλη την ΕΕ, η οποία
αναγκαία

ενεργειακών

της
μέχρι

μπορεί

να

και

υπηρεσιών που βασίζονται στην πληροφορία

Προθεσμία: 30 Νοεμβρίου 2013

του δημοσίου τομέα.

Πληροφορίες:

Στόχος της διαβούλευσης είναι να ληφθούν

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultation

υπόψη οι υφιστάμενες εμπειρίες και οι καλές
.

s/201310_evaluation_of_energy_labelling_directive
__en.htm

27

27

Τεύχος 41

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σεμινάρια Κατάρτισης

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ημερομηνίες/Τόπος:

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
18-22 Νοεμβρίου 2013

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

(Αθήνα)

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Προγράμματα Επιμόρφωσης
Β΄ Εξαμήνου 2013)

11/2013

9-13 Δεκεμβρίου 2013
(Θεσσαλονίκη)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/1
0359_2_2013.pdf
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Τόπος:
11-15 Νοεμβρίου 2013
(Θεσσαλονίκη)
9-13 Δεκεμβρίου 2013
(Θεσσαλονίκη)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/1
0530_2_2013.pdf

Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ημερομηνίες/Τόπος:
4-6 Νοεμβρίου 2013
(Ιωάννινα)
6-8 Νοεμβρίου 2013
(Θεσσαλονίκη)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/
10523_2_2013.pdf
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Delivering Better Results and Making Greater Use of

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 14-15 Νοεμβρίου 2013

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Simplification in Structural Funds
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5249

Managing Change in Public Administration
Ημερομηνία: 18-19 Νοεμβρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5334

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical
The European Union Funding Opportunities in the
Field of Health - European Policies, Programme,
Strategy and Technical Tools to Present Proposals
and Manage Projects

Guide
Ημερομηνία: 20-22 Νοεμβρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5190

Ημερομηνία: 4-5 Νοεμβρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

European Public Procurement Reform: The New

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5250

Directives

How to Select and Develop a Convincing Project
Strategy for EU 2020 Funding: Dos and Donts for
Local and Regional Actors

Ημερομηνία: 21-22 Νοεμβρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5335

Ημερομηνία: 4-6 Νοεμβρίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:

Successful Preparation and Implementation of

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5323

Twinning Projects

Public Sector Budget Review and Service Reform in
a Challenging Economic Climate
Ημερομηνία: 5-6 Νοεμβρίου 2013

Ημερομηνία: 21-22 Νοεμβρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5387

Τόπος: Δουβλίνο
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5211

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION: How to
Build a Successful European Partnership for Better

Using EU Structural and Cohesion Funds Effectively

Use of EU Funds? Closure of programmes and

in Public-Private Partnerships (PPP): Challenges and

preparation for the next programming period

Opportunities

2014-2020

Ημερομηνία: 12-13 Νοεμβρίου 2013

Ημερομηνία: 27-29 Νοεμβρίου 2013

Τόπος: Βρυξέλλες

Τόπος: Βαρκελώνη

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5297

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5202
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Ήπια Διπλωματία:

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

Διεθνικές Αδελφοποιήσεις και

Αυτοδιοίκησης

Ειρηνιστικές Πρακτικές στη Σύγχρονη

Perspectives on Learning Cities and Regions.

Ελλάδα

Policy, Practice and Participation

Σελ.296
Ελένη Παπαγαρουφάλη
Εκδ. Αλεξάνδρεια, 2013
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Στο

ανωτέρω

αυτοδιοίκησης

έργο,
και

στελέχη

ερευνητές

της

τοπικής

καταθέτουν

τις

πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μανθανουσών
πόλεων και περιφερειών μπορεί να βελτιώσει το
διάλογο μεταξύ ερευνητών και επαγγελματιών της
Αναδεικνύοντας

παραγωγικής

τη

ανταλλαγής

σημασία
γνώσεων

της
και

εμπειριών, το βιβλίο ενθαρρύνει τα στελέχη της
διοίκησης να διαμορφώσουν συνθήκες για τη
μεταφορά

των

ερευνητικών

σφαίρα της δημόσιας πολιτικής.

30

κρατικών

ή

άλλων

φορέων

που

θεωρείται

συμπληρωματική της επίσημης διπλωματίας και

απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο νέες

διοίκησης.

Ήπια διπλωματία είναι η εξωτερική πολιτική

πορισμάτων

στη

ιδανικό

εργαλείο

μακροπρόθεσμα
ζητήματα
Στο

βιβλίο

διακυβέρνησης

αποτελέσματα

που
αυτό

δεν

σε

(δι)εθνικά

"αγγίζονται"

μελετώνται

οι

με
εύκολα.

προσφορές

αίματος μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων πολιτών
στους καταστροφικούς σεισμούς του 1999 και εν
καιρώ "ελληνοτουρκικής φιλίας", οι πρόσωπο-μεπρόσωπο

και

οι

εικονικές-ηλεκτρονικές

αδελφοποιήσεις ελληνικών δήμων και σχολείων με
αντίστοιχους φορείς άλλων κρατών, καθώς και το
διεθνές εκπαιδευτικό παιχνίδι ρόλων "Μοντέλο
Ηνωμένων Εθνών" μεταξύ ελλήνων και ξένων
μαθητών.
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EDITORIAL
Η

πρόσφατη

απόφαση

(23

της

Ευρωπαϊκού

Οκτωβρίου
Ολομέλειας

Κοινοβουλίου

κλιματική αλλαγή

και Πρωτοβουλίες

τ.ε.)
του

για

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

την

και την επιτυχία

του «πειράματος» του Συμφώνου των
Δημάρχων

(ΣτΔ)

που

μπορεί

1. Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Καινοτομίας

να

(“iCapital”)

χρησιμεύσει εφεξής, σύμφωνα με την
ως άνω απόφαση, ως «μοντέλο για
την

υλοποίηση

φιλόδοξων

ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών σε διεθνή κλίμακα», αναδεικνύει
το ρόλο των δικτύων των τοπικών και
περιφερειακών αρχών στη διαδικασία
«εξευρωπαϊσμού»

των

εθνικών

διοικήσεων της ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι
οι πόλεις-εταίροι του ΣτΔ υποχρεώνονται να επιτύχουν και να υπερβούν

Η καινοτομία έχει κομβικό ρόλο για την οικονομική
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
και βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής «Ευρώπη
2020». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να
καταστεί «Ένωση της Καινοτομίας». Προς αυτήν την
κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα
(3

Σεπτεμβρίου

τ.ε.)

την

αναζήτηση

της

πρώτης

Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Καινοτομίας, ή αλλιώς
«iCapital».

το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 20%
έως το 2020. Επομένως, καίτοι είναι
εξαιρετικά δύσκολο να γίνει διάκριση
μεταξύ

των

επιδράσεων

για

διοικητική αλλαγή που προέρχονται
από τη συμμετοχή του κράτους στην
ΕΕ

και

αυτών

τάσεις

της

μισης,

είναι

από τις

διοικητικής

ευρύτερες
μεταρρύθ-

αναμφισβήτητο

το

γεγονός ότι τα διεθνή δίκτυα των ΟΤΑ,
ως

νέα

εργαλεία

συνιστούν

μέσα

αδιεξόδων

σε

πολιτικής

και

διακυβέρνησης,
υπέρβασης

ευαίσθητα
καλούν

των
πεδία

πλέον

τις

εθνικές (κεντρικές, τοπικές, περιφερειακές) διοικήσεις να εξοικειωθούν
με την εκτεταμένη χρήση ποιοτικών
και ποσοτικών μεθόδων στοχοθεσίας,
παρακολούθησης

και

αξιολόγησης

αποτελεσμάτων με βάση συγκεκριμένους,

αντιπροσωπευτικούς

σύνθετους δείκτες απόδοσης.

Περιεχόμενα

και

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

1

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

7

Επιχειρησιακός & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

9
10

Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ

11

Βέλτιστες Πρακτικές Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων

13

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

15

Ευρωπαϊκά Θέματα

18

Διεθνή Θέματα

26

Διαβουλεύσεις

27

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

28

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

29
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βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε όλη
την Ευρώπη,


διαδραστική – να δημιουργεί μια κοινότητα
καινοτομίας στην ίδια την πόλη αλλά και μαζί
με άλλες πόλεις.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι πόλεις
όλων των κρατών μελών της ΕΕ ή των χωρών που
είναι

συνδεδεμένες

στο

ερευνητικό

πρόγραμμα-

πλαίσιο της ΕΕ. Το βραβείο απονέμεται σε πόλεις με
πληθυσμό

άνω

των

100.000

κατοίκων

και

για

πρωτοβουλίες που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται
τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2010. Στις χώρες
Πρόκειται για βραβείο που θα απονεμηθεί στην που δεν διαθέτουν πόλεις με περισσότερους από
πόλη που δημιουργεί το καλύτερο «οικοσύστημα 100.000 κατοίκους, δικαίωμα συμμετοχής έχει η
τους μεγαλύτερη πόλη.
πολίτες, τις δημόσιες αρχές, την πανεπιστημιακή Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί την άνοιξη του 2014 από
κοινότητα και τις επιχειρήσεις της. Δεδομένου ότι ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων και θα λάβει
καινοτομίας»,

συνδέοντας

μεταξύ

τους

το 68% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σήμερα σε 500.000 ευρώ προκειμένου να
αστικές περιοχές, αναμένεται ότι οι περιοχές περισσότερο τις προσπάθειές της.
αυτές θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο για την
τόνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Οι πόλεις
προάγουν
υπηρεσιών

την
που

καινοτομία
παρέχουν

στο
οι

πλαίσιο

των

ίδιες, αλλά

το

ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο
περιβάλλον για να καινοτομήσουν άλλοι και να
υπάρξει σύνδεση του δημόσιου με τον ιδιωτικό
τομέα. Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί την άνοιξη του

εντείνει

Προθεσμία: 3 Δεκεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
iCapital
E-mail: rtd-i-capital@ec.europa.eu
Ιστοσελίδα: www.ec.europa.eu/icapital & http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=
ica pital

2014 από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων
και θα λάβει 500.000 ευρώ προκειμένου να
εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της.
Οι υποψήφιες πόλεις θα κριθούν τόσο με βάση τις
πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματά τους μέχρι
σήμερα όσο και με βάση τις ιδέες τους για την
ενίσχυση των καινοτόμων ικανοτήτων τους στο
μέλλον. Θα πρέπει να δείξουν ότι ακολουθούν μια
συνολική στρατηγική που είναι:


καινοτόμος – όσον αφορά τις ιδέες, τις
διαδικασίες και τα εφαρμοζόμενα μέσα,



πηγή έμπνευσης – να έχει ως στόχο την
προσέλκυση ταλέντων, χρηματοδοτών και
επενδυτών, καθώς και την ενθάρρυνση της
συμμετοχής και της πρωτοβουλίας των
πολιτών,



ολοκληρωμένη – να είναι συναφής με τους
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
δηλαδή να επιδιώκει μια έξυπνη και

2

ακόμη

2
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2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον
κοινωνικό πειραματισμό
Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS
είναι να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την
επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών
υποθέσεων.

Το

δραστηριότητες

PROGRESS
ανάλυσης

χρηματοδοτεί
και

αμοιβαίας

μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης καθώς
και την ενίσχυση των βασικών συντελεστών για

νικού

την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα χωρίζεται

πειραματισμό

σε πέντε τομείς που αντιστοιχούν στους πέντε

καινοτομίας και πολιτικής. Το πακέτο κοινωνικών

κύριους

επενδύσεων

τομείς

δραστηριοτήτων:

απασχόληση,

Αποκλεισμού»

προωθούν

στα
(SIP)

πεδία

που

τον
της

κοινωνικό
κοινωνικής

εγκαινιάστηκε

από

την

κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, συνθήκες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Φεβρουάριο με

εργασίας, ποικιλομορφία και καταπολέμηση των

σκοπό να υποστηρίξει τη Στρατηγική ΕΕ2020 ορίζει

διακρίσεων, καθώς και ισότητα μεταξύ ανδρών

ένα πλαίσιο για να καταστήσει την κοινωνική

και γυναικών.

προστασία περισσότερο επαρκή και βιώσιμη, για

Οι κοινωνικές καινοτομίες προσφέρουν λύσεις σε

την επένδυση στις δεξιότητες και τις ικανότητες

κοινωνικά αιτήματα (φροντίδα παιδιών, ευκαιρίες

των ανθρώπων, καθώς και για την υποστήριξη των

απασχόλησης, κατάρτιση) αλλά και σε κοινωνικές

ανθρώπων σε

προκλήσεις (γήρανση της κοινωνίας, κλιματική

βιώνουν.

αλλαγή, φτώχεια και αποκλεισμός). Οι κοινωνικές

παραδείγματος

καινοτομίες λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και

πολιτικής. Οι κοινωνικές επενδύσεις εξαρτώνται

αποδοτικά,

από

μοντέλα
μεταξύ

δημιουργώντας

διακυβέρνησης,
φορέων

του

και
μορφές

δημόσιου

βελτιώνοντας
οργάνωσης
τομέα,

των

όλες την κρίσιμες στιγμές που

Πρόκειται

για

της

καινοτόμες

μια

αλλαγή

κοινοτικής

κοινωνικές

του

κοινωνικής

πολιτικές

με

την

προσδοκία να παράγουν αποτελέσματα καλύτερα
από

τις

εφαρμοζόμενες

πολιτικές.

Το

SIP

καινοτομία

και

οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, ιδιωτικών

υπογραμμίζει

επιχειρήσεων και πολιτών πάνω σε κοινωνικά

πειραματισμοί στην κοινωνική πολιτική χρειάζεται

ζητήματα.

να συλλειτουργούν σε ένα πλαίσιο πολιτικής και να

Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής

συνδέονται με τις προτεραιότητές της. Επίσης, το

ΕΕ2020 «Ένωση Καινοτομίας» και «Ευρωπαϊκή

SIP αναγνωρίζει την ανάγκη εταιρικών σχέσεων και

Πλατφόρμα εναντίον της Φτώχειας και του Κοινω-

κοινωνικών
υλοποίηση

ότι

κοινωνική

καινοτόμων
καινοτόμων

για

τη

δοκιμή

λύσεων.

Η

και

τρέχουσα

πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη
διεύρυνση της γνωστικής βάσης, την υποστήριξη
τεκμηριωμένης πολιτικής και την εντατικοποίηση
της

αμοιβαίας

προέρχονται

μάθησης
από

τις

μεταξύ

φορέων

συμμετέχουσες

που
στο

πρόγραμμα χώρες. Περαιτέρω, η σημασία του
κοινωνικού

πειραματισμού

εξαρτάται

από

την

εκτίμηση των επιπτώσεων των νέων κοινωνικών
πολιτικών ή προγραμμάτων.

3

3
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παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων
και ΜΚΟ, καθώς θεωρούνται κρίσιμα εργαλεία για
την επιτυχή υλοποίηση ενός πειράματος κοινωνικής
πολιτικής.
Ο

προϋπολογισμός

της

παρούσας

πρόσκλησης

ανέρχεται συνολικά στα 3,5 εκατ. ευρώ και οι
επιδοτήσεις

κυμαίνονται

μεταξύ

700.000€

(ελάχιστη) και 1.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό της
κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα υπερβαίνει το
80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Οι

δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν μετά την
Συνεπώς, δίνεται μεγάλη έμφαση στην αξιολόγηση

υπογραφή της σύμβασης με την Επιτροπή, μέσα σε

και τη διάχυση σε πλήρη αρμονία προς την καλή

διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής

διακυβέρνηση της ΕΕ, την ανάγκη διασφάλισης

της πρότασης, και να έχουν μέγιστη διάρκεια 36

ποιοτικής αξιοποίησης των δημόσιων δαπανών,

μηνών και ελάχιστη διάρκεια 24 μηνών.

τις ανάγκες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά

πολιτών.

στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής SWIM

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κοινωνικός πειραματισμός

αποσταλούν ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση:

θα

European Commission

πρέπει

να

σκοπεύει

στην

μέτρηση

της

απήχησης μιας συναφούς κοινωνικής πολιτικής

DG EMPL D/1

και να βασίζεται σε μια ορθή μεθοδολογία:

Call for proposals VP/2013/012

και να

B-1049 Bruxelles
1. Συνάφεια της πολιτικής παρέμβασης

Belgium

 Διάγνωση αναγκών.
 Διαχείριση

της

παρέμβασης

πολιτικής

στον

τομέα

της

κοινωνικής πολιτικής.
της κοινωνικής πολιτικής

Υπουργείο Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας
και Πρόνοιας- Ειδική

 Επιλέξιμος πληθυσμός.

Υπηρεσία Συντονισμού &

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

 Μέγεθος δείγματος.
ατόμων

Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής:

2. Σχεδιασμός του πειραματισμού στο πεδίο

 Ανάθεση

Προθεσμία: 16 Δεκεμβρίου 2013

(υπόψιν κ.κ. Ανθή Κρητικού, τηλ.: 2105271409 &
σε

πρόγραμμα

κοινωνικής πολιτικής.

Στυλιανή Καραγιάννη, τηλ.: 2105240503).
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId

 Συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση

=629&langId=en&callId=392&furtherCalls=yes

απήχησης.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους
φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο
πρόγραμμα PROGRESS, συμπεριλαμβανομένων και
των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις
υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Οι αιτούντες
μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς, περιφερειακές
και

τοπικές

υπηρεσιών,

αρχές,
κλπ.

ΜΚΟ,

φορείς

Επισημαίνεται

η

παροχής
ανάγκη

δημιουργίας συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων
μεταξύ δημόσιων αρχών (σε κεντρικό, τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο) και κοινωνικών εταίρων,

4
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3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’:
Διαρθρωτική στήριξη σε ερευνητικούς
οργανισμούς στον τομέα των ευρωπαϊκών
δημόσιων πολιτικών (ομάδες
προβληματισμού) και στις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο
O σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η
επιλογή οργανώσεων με ευρωπαϊκή εμβέλεια, οι
οποίες, μέσω μόνιμων, συνήθων και τακτικών
δραστηριοτήτων,

προσφέρουν

απτή

συμβολή

οργανισμού

και

πρέπει

να

συμβάλλουν

στην

στους στόχους του προγράμματος «Ευρώπη για

ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός ή περισσοτέρων

τους πολίτες» δηλ. συμβάλλουν στην ενίσχυση της

από τους στόχους που επιδιώκει το πρόγραμμα. Η

κατανόησης των πολιτών όσον αφορά την Ένωση,

στήριξη χορηγείται σε οργανώσεις υπό μορφή

την ιστορία της και την ποικιλομορφία, προωθούν

συμπράξεων-πλαισίων για τέσσερα έτη (2014-

την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και βελτιώνουν τις

2017).

συνθήκες για την πολιτική και τη δημοκρατική

Για να είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση επιδότησης

συμμετοχή σε ενωσιακό επίπεδο.

λειτουργίας, η οργανώση που επιδιώκει ένα στόχο

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη

γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος πρέπει:

διαρθρωτική στήριξη, η οποία αναφέρεται ως



να είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση·

"επιδότηση



να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα

λειτουργίας",

σε

φορείς

που

επιδιώκουν ένα στόχο γενικού ενδιαφέροντος της

της άσκησης της ιδιότητας του ευρωπαίου

Ένωσης, για την αύξηση της ευαισθητοποίησης

πολίτη (ευρωπαϊκή μνήμη και συμμετοχή στις

σχετικά με την ευρωπαϊκή μνήμη (σκέλος 1) ή για
την

ενθάρρυνση

της

συμμετοχής

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά),

στις

όπως ορίζεται στο καταστατικό της ή στη

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά (σκέλος
2).

Η

στήριξη

ρηματοδοτήσει
καθιστούν

αυτή
τις

δυνατό

προορίζεται

να

δαπάνες

λειτουργίας

που

σε

φορέα

έχει

ένα

να

δήλωση αποστολής της και να αντιστοιχεί σε

συγχ-

ανεξάρτητη ύπαρξη και να υλοποιεί ένα φάσμα

μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται
ανωτέρω·


προσωπικότητα επί τουλάχιστον τέσσερα

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο ετήσιο
πρόγραμμα

εργασίας

του.

Οι

εν

έτη (από την ημερομηνία υποβολής της

λόγω

δραστηριότητες θα πρέπει να ανταποκρίνονται
στην επιδίωξη των καταστατικών στόχων του

να έχει ιδρυθεί νόμιμα και να έχει νομική

αίτησής της) σε μια επιλέξιμη χώρα·


να πραγματοποιεί τις δραστηριότητές της σε
επιλέξιμες χώρες·



να έχει την ακόλουθη γεωγραφική κάλυψη:
o

Οργανώσεις

της

κοινωνίας

των

πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
οργανώσεις

της

κοινωνίας

των

πολιτών για την ευρωπαϊκή μνήμη
πρέπει

να

έχουν

μέλη

ή

δραστηριότητες σε τουλάχιστον 12
επιλέξιμες χώρες.

Προθεσμία: 16 Δεκεμβρίου 2013

5
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Η ενωσιακή οικονομική συνδρομή δεν μπορεί να
υπερβεί

το

70%

των

επιλέξιμων

προσωρινών

δαπανών για όλες τις κατηγορίες οργανώσεων
εκτός

από

τις

πλατφόρμες

πανευρωπαϊκών

οργανώσεων για τις οποίες το ανώτατο όριο
καθορίζεται

σε

90%.

Ο

για

τις

προϋπολογισμός

συνολικός

διαθέσιμος

συμπράξεις

πλαίσιο

τεσσάρων ετών (2014-2017) θα ανέρχεται σε 27,04
εκατομμύρια

ευρώ.

Περίπου

το

ένα

τρίτο

θα

χορηγηθεί σε ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα
των

ευρωπαϊκών

δημόσιων

προβληματισμού).

Ο

πολιτικών

συνολικός

(ομάδες

προϋπολογισμός

που διατίθεται για ειδικές ετήσιες επιδοτήσεις που
πρέπει να συναφθούν το 2014 θα ανέρχεται σε 6.76
o

Πλατφόρμες πανευρωπαϊκών οργανώσεων,
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 20 μέλη
κεντρικών οργανώσεων, οι οποίες πρέπει

o

οργανώσεις

στο

πλαίσιο

της

παρούσας

υποβολής

προτάσεων

πρόσκλησης.

μέλη και τα οποία μέλη, λαμβανόμενα στο

Η

σύνολό τους, πρέπει να καλύπτουν τα 28

εξαρτάται από την τελική έκδοση του κανονισμού

κράτη μέλη.

του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»

Ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα των
προβληματισμού)
διαθέτουν

κάποια

δεν

χρειάζεται

ειδική

να

γεωγραφική

κάλυψη προκειμένου να είναι επιλέξιμοι.
Οι ιδιώτες και οι δημόσιοι φορείς δεν είναι
επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
Οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν:
το στρατηγικό πρόγραμμα εργασίας για
περίοδο τεσσάρων ετών αρχίζοντας από
το 2014, και


Επιτροπή σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 34

να έχουν μέλη σε τουλάχιστον 15 κράτη

ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες



εκατομμύρια ευρώ για το 2014. Η Ευρωπαϊκή

το αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
για περίοδο 12 μηνών, αρχίζοντας από το
2014.

Το στρατηγικό πρόγραμμα εργασίας της αιτούσας

παρούσα

(2014-2020),

πρόσκληση

τη

θετική

γνώμη

ή

την

ένστασης από την επιτροπή που έχει συσταθεί
βάσει

του

κανονισμού

για

τη

θέσπιση

προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»

του

και τη

διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται
στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2014.
Προθεσμία: 20 Δεκεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής:
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(υπόψιν Δρ. Α. Καρβούνη & κας Α. Φαρούπου)
Τηλ:210-3744710 & 4721, Φαξ: 210-3744713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr, a.faroupou@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/ index_en.php

οργάνωσης πρέπει να καλύπτει τις καταστατικές
δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των
συνεδρίων, των σεμιναρίων, των συζητήσεων
στρογγυλής τραπέζης, της εκπροσώπησης, της
προβολής και της αξιοποίησης, καθώς και τις
λοιπές τακτικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο που σχετίζονται με τις δραστηριότητες
του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

6
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Μικρά Νησιά – Ψαρά
Yποδομές και υπηρεσίες στα μικρά νησιά της
Περιφέρειας

Βορ.

Αιγαίου

με

πληθυσμό

μικρότερο των 5.000 κατοίκων.
Επιχειρησιακό

πρόγραμμα:

ΕΠ

"Κρήτης

και

Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χίου (με περιορισμό)

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική
αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας Παράταση
Ολοκληρωμένα

σχέδια

ανάπτυξης

περιοχών

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 31/12/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2456

Βελτίωση και αντικατάσταση δημοτικών
οχημάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής

Νήσων Αιγαίου"

Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Σάμου (με

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

περιορισμό)

και

Προθεσμία: 2/12/2013

οχημάτων

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2394

με

νέα

ρυπογόνων

οχήματα

δημοτικών

αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη"

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική
αναγέννηση του Δήμου Λέσβου Παράταση
Ολοκληρωμένα

αντικατάστασης

σχέδια

ανάπτυξης

περιοχών

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"

Περιοχή

εφαρμογής:

Περιφέρεια

Κεντρικής

Μακεδονίας
Προθεσμία: 31/12/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2226

Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου (με

διαχείρισης υδατικών πόρων και

περιορισμό)

πόσιμου νερού στην Περιφέρεια

Προθεσμία: 2/12/2013

Θεσσαλίας

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2395

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική
αναγέννηση του Δήμου Χίου
Ολοκληρωμένα

σχέδια

ανάπτυξης

περιοχών

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χίου (με περιορισμό)
Προθεσμία: 2/12/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2398

Αντιμετώπιση
περιοχές

με

καταστάσεων
πρόβλημα

λειψυδρίας

επάρκειας

σε

υδατικών

πόρων.
Επιχειρησιακό

πρόγραμμα:

ΕΠ

"Κρήτης

και

Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Προθεσμία: 31/12/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2172

Εκσυγχρονισμός - αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης στην Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας - Θράκης
Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

7
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Mείωση της υπερεκμετάλλευσης των υπογείων

δροσισμού.

υδάτων με περιορισμό των βαθέων γεωτρήσεων.

Επιχειρησιακό

Εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα και η

Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου"

ορθολογική διαχείριση και παρακολούθηση των

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

υδατικών

Προθεσμία: 31/12/2013

αποθεμάτων.

Bελτίωση

της

πρόγραμμα:

ΕΠ

"Θεσσαλίας-

κατάστασης διατήρησης των οικοσυστημάτων

Πληροφορίες:

και των υδατικών πόρων.

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας -

x?item=1450

Θράκης"
Περιοχή

εφαρμογής:

Περιφέρεια

Ανατολικής

Μακεδονίας - Θράκης

Oλοκληρωμένες

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1838

κλίμακας σε οικισμούς με πληθυσμό άνω των
10.000 κατοίκων οι οποίοι θεωρούνται αστικά

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας -

Η δημιουργία, αναβάθμιση και προβολή του
τουριστικού προϊόντος, η εισροή στον τουρισμό
κληρονομιάς,

η

διαφοροποίηση και θεματική εξειδίκευση του
τουριστικού προϊόντος, η ανάπτυξη ειδικών και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας
- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
εφαρμογής:

ευρείας

ισχύει σήμερα).

Ελλάδας

Περιοχή

αναπλάσεις

Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (όπως

κληρονομιάς στην Περιφέρεια Δυτ.

φυσικής

αστικές

κέντρα, στις πρωτεύουσες των νομών και στο

Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής

πλούσιας

ευρείας κλίμακας στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας

Προθεσμία: 31/12/2013

της

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις

Περιφέρεια

Δυτικής

Ελλάδας

Θράκης"
Περιοχή

εφαρμογής:

Περιφέρεια

Κεντρικής

Μακεδονίας
Προθεσμία: 31/12/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=47

Κατασκευή και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια

Προθεσμία: 31/12/2013

Κεντρικής Μακεδονίας

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ)

x?item=1812

και Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), Σταθμοί Μεταφόρ-

Aξιοποίηση αβαθούς γεωθερμίας για

τωσης

Απορριμάτων

θέρμανση και δροσισμό στην Περιφέρεια

Χώρων

Ανεξέλεγκτης

Ηπείρου

(ΣΜΑ),

Αποκατάσταση

Διάθεσης Απορριμάτων

(ΧΑΔΑ) και λοιπές υποστηρικτικές δράσεις για
την ασφαλή διάθεση των στερεών αστικών

Πιλοτικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας

αποβλήτων.

σε δημόσια κτίρια (ΑΕΙ, σχολεία, νοσοκομεία,

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας -

λοιπά

της

Θράκης"

χρήσης

Περιοχή

δημόσια

αβαθούς

κτίρια)

γεωθερμίας

γεωθερμικών
δύναται

να

Τα

είναι

αξιοποίηση

μέσω

αντλιών

γεωεναλλακτών).

με

της

θερμότητας

γεωθερμικά
ανοικτού

(και

συστήματα
ή

κλειστού

εφαρμογής:

Περιφέρεια

Κεντρικής

Μακεδονίας
Προθεσμία: 31/12/2013
Πληροφορίες:

κυκλώματος (κατακόρυφα και οριζόντια) και να

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

καλύπτουν ανάγκες τόσο θέρμανσης όσο και

x?item=20

8
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Επιχειρησιακός &

κοινωνία της γνώσης. Σημαντικό εργαλείο του

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

των παραγόντων που επηρεάζουν μια τοπική

στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί η κατανόηση
κοινωνία

στο

τονίζει

την

ευρύτερο

περιβάλλον

αξιολόγηση

των

της,

και

ενδογενών

χαρακτηριστικών (δυνατοτήτων και αδυναμιών)
ενώ εντοπίζονται οι ευκαιρίες και οι απειλές/
κίνδυνοι μιας τοπικής κοινωνίας (SWOT analysis),
επιπρόσθετα λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικοί,
οικονομικοί,

Στρατηγικός Σχεδιασμός

παράγοντες
Προάγεται

& Μάρκετινγκ Τόπου
Μπορεί ένα μουσείο να αλλάξει τη φυσιογνωμία
μιας πόλης ή μιας περιοχής; Στην Ισπανία η
αποβιομηχανοποιημένη περιοχή του Bilbao με τη
δημιουργία του μουσείου Guggenheim επεδίωξε
να αλλάξει τον χαρακτήρα της πόλης και να
μετατρέψει την υποβαθμισμένη περιοχή σε νέο
πολιτιστικό κέντρο της Ισπανίας. Η εν λόγω
αστική περιοχή κατάφερε να διαφοροποιηθεί και
να βγει δυναμικά προς τα έξω, κάνοντας χρήση
πρόσθετων

και

διαφορετικών

εργαλείων

σχεδιασμού. Οι νέες μορφές προώθησης τόπου
(Place

marketing)

επιχειρούν

να

κάνουν

τις

πόλεις πιο ανταγωνιστικές και πιο ελκυστικές
στην προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων με
απώτερο στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Οι διαδικασίες αυτές επιτυγχάνουν
περισσότερο

το

διαμορφώνονται
ομπρέλα

της

σκοπό

κάτω

τους

από

διαδικασίας

την

του

όταν
ευρύτερη

στρατηγικού

σχεδιασμού.
O στρατηγικός σχεδιασμός και το μάρκετινγκ
τόπου

πρωτοεμφανίσθηκε

στην

Αμερική

και

συγκεκριμένα στο Σαν Φραντσίσκο γύρω στα
1982-1984. Στην Ιταλία εφαρμόσθηκε μερικές
δεκαετίες

αργότερα

αφού

πρώτα

βρήκε

εφαρμογή σ’ άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως η
Βαρκελώνη, η Lille, το Bilbao, η Lyon κλπ και έγινε
εργαλείο

άσκησης

πολιτικής,

όχι

κοινωνικοί

μόνο

σε

μεγάλες αλλά και σε μικρότερες πόλεις, όπως
για παράδειγμα το Τορίνο που επεδίωξε να
ενσωματώσει τη μητροπολιτκή περιοχή του στο
διεθνές σύστημα, μετατρέποντας την πόλη σε

σε

κάθε

και

δράση

τεχνολογικοί
(PEST

η

ενεργός

συμμετοχή

εμπλεκόμενων

φορέων

στην

analysis).

όλων

παραγωγή

των
νέων

ιδεών, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων
πολιτικών με παράλληλη δημιουργία συνθηκών
αειφορίας.
Η σχέση στρατηγικού σχεδιασμού – νέων μορφών
προώθησης τόπου (Place marketing), λειτουργεί
σαν μια σχέση αλληλεπίδρασης συνιστωσών μιας
δυναμικής πορείας. Η διαδικασία του μάρκετινγκ
πόλεων επιδιώκει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την προβολή, την αναγνωρισιμότητα και
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από
μια

στρατηγικά

σχεδιασμένη

συμμετοχική

διαδικασία. Θέτει την υποστήριξη της εικόνας της
πόλης

στο

πλαίσιο

ενός

συγκεκριμένου

σχεδιασμού και όχι κάποιων τυχαίων, αποσπασματικών

και

βραχυπρόθεσμων

δράσεων.

Η

διαδικασία μάρκετινγκ έχει ως στόχο το κέρδος,
ωστόσο, η πόλη δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο
προϊόν

αλλά

ένα

αγαθό

με

πολύπλευρες

διαστάσεις με την πολιτισμική και την κοινωνική
να αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες. Ένα
στρατηγικό σχέδιο ποτέ δεν συντηρεί , ή αλλάζει
από μόνο του το χώρο και την κοινωνία αλλά
μπορεί

να

συμβάλλει

μακροπρόθεσμα

στην

άμβλυνση των κοινωνικο-γεωγραφικών ανισοτήτων, εφόσον μια από τις βασικές προϋποθέσεις
επιτυχίας του είναι η συνεργασία των διαφόρων
κοινωνικών ομάδων, ενώ ένας βασικός στόχος
είναι και η προβολή/βελτίωση περιοχών που
παρουσιάζουν αδύναμα σημεία.
Επομένως, η επιτυχία του εξαρτάται, κυρίως, από
το

βαθμό

ικανότητας

των

τοπικών

φορέων

διοίκησης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν
τέτοιου είδους πολιτικές και δράσεις.

9
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

χρησιμοποίηση

προωθώντας καλές

Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη:

διαχείριση

Το έργο ZEROWASTE PRO ξεκίνησε επίσημα τον
Ιούλιο του 2013 στοχεύοντας στην κεφαλαιοποίηση μεθόδων και εργαλείων που έχουν παραχθεί
άλλων

συγχρηματοδοτούμενων

έργων με σκοπό το μηδενισμό των απορριμέργο θα διαρκέσει έως το Δεκέμβριο του 2014
και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέσω του

-

είναι ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο Ευρωπαϊκών
Ανάπτυξη.

Οι

11

-

τρεις

βασικούς

πυλώνες

μηδενισμού

των

με

ελάχιστο

Οδηγός

Πράσινων

Λύσεων

για

τη

Δημιουργία

Οδηγού

εκπαίδευσης

και

σεμινάριο στις πράσινες λύσεις για τη
διαχείριση των απορριμμάτων.
-

Εκπαιδευτικό Εργαλείο Ανακύκλωσης που
απευθύνεται στους δασκάλους, με το
οποίο

θα

μπορούν

να

διδάξουν

την

ανακύκλωση στους μαθητές.
-

Ηλεκτρονική
φορέων

Ευρωπαϊκοί φορείς που συμμετέχουν στο έργο
θα εστιάσουν τις δραστηριότητές τους στους

απορριμμάτων

είναι η

διαχείριση απορριμμάτων.

και από Εθνικούς Πόρους. Συντονιστής εταίρος
Βιώσιμη

εργαλεία

Δράσεις του έργου:

Προγράμματος Μεσογειακός Χώρος 2007-2013

για

πρακτικές και

οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

μάτων σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας. Το

Πόλεων

ανακύκλωση,

στόχος των τελευταίων οφείλει να

ZEROWASTE PRO

πλαίσιο

την

στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Απώτερος

Μηδενισμός Απορριμμάτων –

στο

και

Πλατφόρμα

και

Δικτύωσης

επιστημόνων

ειδικών

σε

θέματα διαχείρισης αποβλήτων.
-

Ημερίδες ενημέρωσης, εργαστήρια και
διαπεριφερειακά συνέδρια στις χώρες

απορριμμάτων, ήτοι την πρόληψη, την επανα-

των εταίρων.
-

Ενημερωτικά δελτία.

-

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού εργαλείου
που

βοηθά

στη

μέτρηση

του

αποτυπώματος CO2 στους Δήμους και
Περιφέρειες.
-

Λευκή

Βίβλος

αναφορικά

με

για
την

ΜΜΕ

και

παραγωγή

διαχείριση των αποβλήτων τους.
Πληροφορίες:
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
Τηλ: 2102486041(1)45, Fax:2102486046,
E-mail: epolis@efxini.gr, www.efxini.gr
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ

1. Δήμος Τρικκαίων:
INDEPENDENT
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα -Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία)
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο τελικός έλεγχος του
ευρωπαϊκού

έργου

INDEPENDENT

ο

οποίος

πραγματοποιήθηκε στις 18 – 19 Σεπτεμβρίου τ.ε.
στις Βρυξέλλες. Το έργο ξεκίνησε επίσημα τον
Ιανουάριο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο
του 2013. Η e-Trikala ΑΕ αποτέλεσε ένας από
τους πιλοτικούς εταίρους του έργου και ήταν
υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή του.
συγκεκριμένο

έργο

ο

Δήμος

Στο

Τρικκαίων

αναπτύσσει πιλοτικά πρόγραμμα τηλε-συνεδριών
ψυχολογικής υποστήριξης με χρήση εικονοτηλεφώνου στους φροντιστές ηλικιωμένων, οι οποίοι
πάσχουν

από

ήπια

άνοια

ή

κατάθλιψη

σε

συνδυασμό με τη χρήση ενιαίου ηλεκτρονικού
φακέλου για τα ΚΑΠΗ και το πρόγραμμα “Βοήθεια
στο

Σπίτι”

της

ΔΕΚΑ.

Στο

πρόγραμμα

αυτό

συμμετείχαν συνολικά 20 εταίροι από όλη την
Ευρώπη,

ανάμεσα

στους

οποίους

ο

Δήμος

Τρικκαίων, οι Δήμοι Milton Keynes και Hull της
Βρετανίας, Geldrop της Ολλανδίας και Malaga της
Ισπανίας καθώς και ερευνητικά ιδρύματα και
τεχνικοί εταίροι.
Στον τελικό έλεγχο του έργου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι εταίροι παρουσίασαν στην επιτροπή
των ελεγκτών τη συνολική εικόνα των υπηρεσιών
που έχει συντελεστεί στους Δήμους τους σε σχέση
με τους στόχους του προγράμματος.

Κύριοι

άξονες

της

παρουσίασης

ήταν

η

λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος και η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ασθενών
που συμμετείχαν σε αυτό. Σημαντικό σημείο του
ελέγχου αποτέλεσε η παρουσίαση του σχεδίου
περαιτέρω

προβολής

και

αξιοποίησης

των

υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια
του πιλοτικού προγράμματος.
Συνοψίζοντας, σύμφωνα και με την αξιολόγηση
των ελεγκτών, το έργο INDEPENDENT έχει φέρει
εις πέρας το σύνολο των αρχικών στόχων του. Η
επιτυχία του έργου πηγάζει από την άψογη
συνεργασία

των

εταίρων,

ενώ

μπορεί

να

αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη σε
παρόμοια

έργα

δημιουργία
Τρικκαίων

νέων

και/ή

να

πυροδοτήσει

κοινοπραξιών.

εκπροσώπησαν

οι

Το

τη

Δήμο

επιστημονικά

υπεύθυνες του προγράμματος κα Λιάτου Καλλή
από το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της e-Trikala
Α.Ε και η κα Καραμπέρη Χριστίνα, ψυχολόγος από
την ΔΕΚΑ Τρικάλων. Η παρουσίαση-αναφορά
τους πάνω στην εξέλιξη του προγράμματος στο
Δήμο, για το έτος 2011, έγινε αποδεκτή από την
Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία και έδωσε την
έγκρισή της για τη συνέχεια και ολοκλήρωση του
προγράμματος.
Πληροφορίες:
Δήμος Τρικκαίων
E-Trikala Α.Ε.
Επιχειρησιακό Κέντρο Ελέγχου
Υπόψιν κας Μ. Οικονόμου
Τηλ: 24310 74442
E-mail: moikonomou@e-trikala.gr
Ιστοσελίδα έργου: http://independent-project.eu/
home/
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2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
LIFE ΑRCTOS/KASTORIA “Βελτίωση των
προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπουαρκούδας στο Ν. Καστοριάς– Μεταφορά
Βέλτιστων Πρακτικών”

Η συμμετοχή της Περιφέρειας ανέρχεται στο
ποσό

έναρξης

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life+, 2007-

Οι

Καλλιστώ
υπέβαλλε

και

την

πρόταση,

σε

συνεργασία

Αναπτυξιακή
στο

ευρώ.

Η

προγράμματος

2010

και

η

ημερομηνία
ήταν

λήξη

η

του

1η
είναι

προγραμματισμένη για την 30η Ιουνίου 2014.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακή
Καστοριάς

263.901

του

Οκτωβρίου

2013)

Ενότητα

των

με

την

ενέργειες


Καστοριάς

πλαίσιο

του

προγράμματος

‘ΑΡΚΤΟΣ

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Θέσπιση

και

συγκεκριμένων

παρακολούθηση

μέτρων

ελαχιστοποί-

του

ησης των κινδύνων θνησιμότητας από

Προγράμματος LIFE+2009. Η πρόταση με αριθμό

την κυκλοφορία των οχημάτων, όπως

LIFE+09 NAT/GR000333 και τίτλο ΆΡΚΤΟΣ που

προειδοποιητικές πινακίδες και ειδικοί

υποβλήθηκε στο σκέλος του προγράμματος “φύση

ανακλαστήρες φωτός.

και βιοποικιλότητα” εγκρίθηκε με απόφαση της
Ευρωπαϊκής

Επιτροπής.

Υλοποίηση προληπτικών μέτρων, όπως

του

η δημιουργία ενός δικτύου με καλά

προγράμματος είναι “η βελτίωση των συνθηκών

σκυλιά φύλαξης, η εγκατάσταση ειδικά

συνύπαρξης της αρκούδας με τον άνθρωπο στην

τροποποιημένων κάδων απορριμμάτων

περιοχή καθώς και η διάδοση καλών πρακτικών”.

ώστε να μην ανοίγονται από αρκούδες,

Η πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας Δυτικής

και

Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

περιφράξεων για την αποτροπή των

υπήρξε απόρροια των πολλαπλών κρουσμάτων

αρκούδων

με

γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες, μελίσ-

αρκούδες

(ατυχήματα,

Στόχος



εμφάνιση

σε

κατοικημένες περιοχές, επιθέσεις κ.λπ.) που είχαν
παρουσιασθεί

στην

Περιφερειακή

Ενότητα

αναγκαία

τη

λήψη

μέτρων

για

την

τοποθέτηση
από

το

ηλεκτροφόρων
να

πλησιάζουν

σια και κατοικημένες περιοχές.


Καστοριάς το 2009 και καθιστούσαν περισσότερο
από

η

Ίδρυση και λειτουργία Ομάδας Άμεσης
Επέμβασης για την αρκούδα.



Λειτουργία

Τοπικού

Γραφείου

του

αντιμετώπιση του φαινομένου.

έργου για την παροχή υποστήριξης και

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του

πληροφοριών

προγράμματος είναι 1.128.326 ευρώ. Η Κοινοτική

περιοχής

Χρηματοδότηση

αφορούν τις αρκούδες.

ανέρχεται

στο

75%

του

προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στο ποσό
των 846.244 ευρώ.



στους

σχετικά

κατοίκους

με

θέματα

της
που

Υποστήριξη μακροπρόθεσμης λειτουργίας ενός μηχανισμού διευκόλυνσης της
διαδικασίας
τοπικής

ευαισθητοποίησης

κοινωνίας,

διάχυσης

της
της

πληροφορίας και υλοποίησης προληπτικών μέτρων (σκυλιά φύλαξης).
Πληροφορίες:
Περφιέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
Τμήμα Πληροφορικής
Υπόψιν Υπεύθυνου του Έργου κου Γ. Ψωμαδάκη
Τηλ.:2467350294
Ιστοσελίδα Έργου: http://arctoslife.gr/
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Βέλτιστες Πρακτικές
Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Έργων
Eco World Styria: Η Κοιλάδα των Πράσινων
Τεχνολογιών της Αυστρίας

σύστασή του, έως και σήμερα, διαγράφει μια
σημαντικότατη

πορεία

ανάπτυξης.

Σήμερα

ο

αριθμός των μελών ξεπερνά τους 130 φορείς
Η Αυστρία φιλοξενεί έναν από τους ηγετικούς

(μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, πανεπιστη-

συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) πράσινης

μιακά εργαστήρια, ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα,

τεχνολογίας στον κόσμο– τον Eco World Styria. Στη

τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα, ενώσεις, σύνδεσμοι,

Styria

πάροχοι

έχει

συγκεντρωθεί

μεγάλος

αριθμός

υπηρεσιών,

οργανισμοί

μεταφοράς

χρηματοπιστωτικοί

οργανισμοί,

περιβαλλοντικών εταιριών ήδη από τη δεκαετία

τεχνογνωσίας,

του 1970. Η τοπική υπηρεσία παροχής υποστήρι-

εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες
που

ασχολούνται

με

περιφερειακή,

ερευνητική

ανάπτυξη

πολιτική

και

τη

βιομηχανική,

ή
και

τεχνολογική
μέσα

μαζικής

επικοινωνίας) σε όλη την Ελλάδα.
Πληροφορίες:
http://www.corallia.org/el/innovation-clusters/micluster-knowlegde-base.html

Εξοικονόμηση ενέργειας σε εργατικές
κατοικίες
ξης σε επιχειρήσεις είχε βοηθήσει στην ανάπτυξη
ενός ευέλικτου δικτύου για την προώθηση έργων
πράσινης τεχνολογίας και μέχρι το 2005, το
δίκτυο

εξελίχθηκε

σε

έναν

Το Ταλίν αξιοποίησε το ΕΤΠΑ για να ανανεώσει
τις εργατικές κατοικίες και τις παιδικές εστίες
της πόλης. Συνολικά, κατασκευάζονται εννέα νέα

συνεργατικό

σχηματισμό με γερά θεμέλια. Επί του παρόντος,
υπάρχουν περίπου 200 εταιρίες και ερευνητικά
κέντρα που εργάζονται ενεργά στο συνεργατικό
σχηματισμό πάνω στις λύσεις περιβαλλοντικής
μηχανικής του αύριο.
Πληροφορίες:
http://www.eco.at/cms/223

Τεχνολογικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί
Corallia
Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Συστημάτων και
Εφαρμογών Νανο/Μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster),
φέρει τη σφραγίδα του πρώτου επιχειρηματικού
cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, το οποίο από τη

κτίρια

υψηλής

διαφορετικά

ενεργειακής

σημεία

της

απόδοσης,

πόλης,

τα

σε

οποία

παρέχουν ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης
για τους κατοίκους και επιτρέπουν υψηλότερο
επίπεδο

κοινωνικής

υποστήριξης

εντός

των

κτιρίων.
Πληροφορίες:
http://www.rebecee.de/tallin.html
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Πρωτότυπο σχολικό κτίριο

Αυτό το «παρκάκι/στάση πεζών» καταλαμβάνει

σε σχήμα και χρώμα

χώρο 3 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και

Στην εσθονική πόλη Valga, στα σύνορα με τη
Λετονία,

κατασκευάστηκε

ασυνήθιστο

σχολικό

πρόσφατα

κτίριο

με

12/2013

ένα

εξαιρετική

αρχιτεκτονική. Αυτό που αποσπά ιδιαίτερα την

κατασκευάστηκε από ένα παλιό container που
βάφτηκε μπλε. Στο εσωτερικό του τοποθετήθηκαν
παγκάκια και ζαρντινιέρες.

Η ιδέα ήταν να

δημιουργηθεί μια στάση για τους πεζούς που
περίμεναν το λεωφορείο σε σημεία της πόλης
που δεν υπάρχει σκιά ή κάποιο πάρκο. Ως
εγχείρημα συνεργασίας του δημόσιου και του
ιδιωτικού

τομέα

το

«παρκάκι/στάση

πεζών»

στοίχησε 40.000$.
Πληροφορίες:
http://journalmetro.com/actualites/montreal/34573
3/un-premier-parklet-dans-le-plateau/

Βοήθεια στους ηλικιωμένους δημότες
προσοχή είναι η πολύχρωμη κυψελωτή πρόσοψη.
Το κτίριο, το οποίο μεταξύ άλλων διαθέτει προς
ενοικίαση

αίθουσες

εξωτερικούς

φορείς,

εσωτερική
Ιδιαίτερα

φωτεινή,
στην

είσοδο

συνεδριάσεων
εντυπωσιάζει
ευάερη
του

με

σε
την

ατμόσφαιρα.

κτιρίου

και

στο

Η

δημοτική

αρχή

του

Bolzano

της

Ιταλίας

αποφάσισε να υιοθετήσει οικονομικότερες λύσεις
για

την

αντιμετώπιση

των

αναγκών

των

ηλικιωμένων δημοτών του οι οποίοι αποτελούν το
¼ του πληθυσμού της πόλης και για τους οποίους

κλιμακοστάσιο δεσπόζουν παράθυρα μεγάλων
διαστάσεων.
Πληροφορίες:
http://www.rehau.com/GR_el/kataskeuastikosklados/erga/1187568/profilparathiron-geneosxolikoktirio-valga.html

Πάρκο-Στάση Πεζών
Μια στάση λεωφορείου διαμορφωμένη σε μικρό
πάρκο εγκαταστάθηκε σε έναν απ’ τους δρόμους
του δημοτικού διαμερίσματος του Plateau-MontRoyal στο Μόντρεαλ του Καναδά.

δαπανά

περισσότερο

από

τον

μισό

προϋπολογισμό για κοινωνικά προγράμματα . Για
το

σκοπό

αυτό

συνεργάστηκε

με

την

IBM,

εγκαθιστώντας σε σπίτια ηλικιωμένων εξοπλισμό
με αισθητήρες που αναφέρουν τα τεκταινόμενα
σε μια βάση δεδομένων η οποία παρακολουθείται
από

ομάδα

εξειδικευμένων

στελεχών.

Στην

εμφάνιση του οποιουδήποτε προβλήματος ένας
υπεύθυνος

φροντίδας

ηλικιωμένο

που

αποστέλλεται

χρειάζεται

βοήθεια.

στον
Το

Πρόγραμμα έχει σταθεροποιήσει τα έξοδα του
δήμου ενώ δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης των
ηλικιωμένων στις ΤΠΕ.
Πληροφορίες:
http://www949.haw.ibm.com/people4smartercities/video/soluti
ons-aging-population
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Δια Βίου
Μάθηση 2013
(Βρυξέλλες, 2-6 Δεκεμβρίου)
Η φετινή ευρωπαϊκή εβδομάδα για τη δια βίου
μάθηση επικεντρώνεται στις προσεχείς εκλογές για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς τούτο θα διορ-

των πολιτικών. Η Συνδιάσκεψη έρχεται την
κατάλληλη

στιγμή

απαιτώντας

από

τους

αρμόδιους φορείς να εστιάσουν, αλλά και να
επενδύσουν

στη

λήψη

ανάλογων

αποτελεσματικών μέτρων κατά της απάτης,
συνυπολογίζοντας
εντοπίζονται.

τους

Θα

κινδύνους

παρουσιαστούν

που
καλές

πρακτικές μετριασμού της διαφθοράς και της
απάτης που συνδέονται με τη διαχείριση των
Ταμείων.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/a
nti_corruption/index_en.cfm

8ο Διεθνές Συνέδριο για την Αστική
Ανάπλαση και Αειφορία
(Μαλαισία, 3-5 Δεκεμβρίου)
γανωθούν

πολλές

εκδηλώσεις

με

θέμα

τον

εκσυγχρονισμό της παιδείας και των συστημάτων
κατάρτισης στην Ευρώπη.

Το

εν

θέματι

συνέδριο

αποβλέπει

στην

προσέγγιση αλληλοσυσχετιζόμενων όψεων του
αστικού περιβάλλοντος, από τις μεταφορές και
την κινητικότητα μέχρι την πρόληψη παραβατι-

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/anti_
corruption/index_en.cfm

Συνδιάσκεψη για τη λήψη μέτρων ενάντια
στη διαφθορά και την απάτη σε σχέση με
τους πόρους των Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων
(Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου)
Η διαφθορά και η απάτη τόσο ευρύτερα όσο και σε
σχέση

με

τη

διαρθρωτικών

διαχείριση
Ταμείων

των

πόρων

συγκεντρώνει

των
την

αυξανόμενη προσοχή τόσο των πολιτών, όσο και
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κών συμπεριφορών. Οι σύνεδροι ουσιαστικά θα
κεφαλαιοποιήσουν
προηγούμενων
διεθνή

τα

συνεδρίων

όψη

των

συμπεράσματα
που

παρέχουν

προβλημάτων

μια
που

αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις.

12/2013

Ετήσιο Συνέδριο POLIS
(Βρυξέλλες, 4-5 Δεκεμβρίου)
Η φετινή διοργάνωση του POLIS αποτελεί ιδανική
ευκαιρία για τις πόλεις και τις περιφέρειες της

Πληροφορίες:

Ευρώπης να επιδείξουν βέλτιστες πρακτικές

http://www.wessex.ac.uk/13conferences/sustainable-city-2013.html

Εξόρυξη ορυκτών και Βιώσιμη Ανάπτυξη
στην Ευρώπη
(Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου)
Το δυναμικό των ευρωπαϊκών πρώτων υλών και η
συνεισφορά τους στην αποβιομηχανοποίηση, η
δημιουργία

πλούτου

για

τους

εθνικούς

προϋπολογισμούς και τις τοπικές κοινότητες, ο

στον τομέα των μεταφορών σε ένα ευρύ κοινό.
Πληροφορίες:
http://www.polisnetwork.eu/2013conference

2η Σύνοδος Έξυπνων Πόλεων
της Μέσης Ανατολής
(Ντόχα, 9-10 Δεκεμβρίου)
Το μελλοντικό όραμα της έξυπνης πόλης, η
ενσωμάτωση

των

ΤΠΕ

και

των

έξυπνων

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις έξυπνες πόλεις,
οι επενδυτικές ευκαιρίες συνιστούν τις κυριότε-

ρόλος

των

ορυχείων

περιφερειακής

στην

ανάπτυξης,

υποστήριξη
τα

της

ευρωπαϊκά

πρότυπα για την προστασία της δημόσιας υγείας
και

του

περιβάλλοντος,

η

δημιουργία

νέων

μορφών εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ όλων
των εμπλεκόμενων φορέων, και η καινοτομία
μέσω της εξόρυξης ορυκτών είναι μερικά από τα
ζητήματα που θα εξετάσει το εν θέματι συνέδριο.
Πληροφορίες:
http://www.euromines.org/event/wealth-creationmineral-extraction-europe

16

ρες θεματικές ενότητες της ετήσιας συνόδου των
έξυπνων πόλεων στη Μέση Ανατολή.
Πληροφορίες:
http://infra.fleminggulf.com/middle-east-smartcities-2013
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Επικοινωνώντας το έργο των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων 2014-2020
(Βρυξέλλες, 9-10 Δεκεμβρίου)

Για πρώτη φορά, επαγγελματίες της επικοινωνίας
από όλη την Ευρώπη, εθνικού, περιφερειακού και
τοπικού επιπέδου, θα συναντηθούν με υπηρεσιακά
στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για τη
διαχείριση των πόρων των 5 διαρθρωτικών και
επενδυτικών

Ταμείων

(ΕΤΠΑ,

ΕΚΤ,

ΤΑΜΕΙΟ

ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ). Το σύνολο των Ταμείων

Λόγω της έλλειψης γνώσης και συγκριτικής
ανάλυσης για τις αναπτυξιακές τροχιές των
ιταλικών πόλεων, το εν θέματι σεμινάριο θα
συνεισφέρει

στην

καλύτερη

κατανόηση

της

κατάστασης των ιταλικών τοπικών αρχών, της
εξέλιξης του ιταλικού αστικού συστήματος και
των

αναδυόμενων

ανισορροπιών

και

συγκρούσεων.
Πληροφορίες:
http://www.gssi.infn.it/index.php/en/theresilience-of-european-city-structural-changesand-economic-development-2

Πρωτεύουσες Πόλεις: Υιοθετώντας την
αλλαγή και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες
(Ρίγα, 13 Δεκεμβρίου)

αυτών αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 1/3
του συνολικού ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού ενώ
αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών της

Το τρίτο σεμινάριο του

Ευρωπαϊκής

της

αντίκτυπος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης

ανάπτυξης και της απασχόλησης. Μεταξύ άλλων

στις πρωτεύουσες» της Ένωσης Περιφερειακών

θα επιχειρηθεί η δημιουργία μιας σταθερής βάσης

Σπουδών

για

άρχισαν κατά τα προηγούμενα δύο σεμινάρια

τις

Ένωσης

στρατηγικές

για

την

προώθηση

επικοινωνίας

που

θα

θα

συνεχίσει

Δικτύου Έρευνας "Ο

τις

συζητήσεις

που

συνοδεύουν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατά την περίοδο 2014-2020, ενώ θα
υπάρξει

ανταλλαγή

επικοινωνία

και

καλών

πρακτικών

διευκόλυνση

της

στην

αμοιβαίας

μάθησης μεταξύ των διαφόρων χωρών αλλά και
των Ταμείων.
στη Βαρσοβία (2011) και το Κίεβο (2012). Θα

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/tell
ing/index_en.cfm

Οι Αναδυόμενες Ανισορροπίες και
Συγκρούσεις στις Ιταλικές Πόλεις
(Ακούιλα, 10-11 Δεκεμβρίου)

αναδειχθούν οι περιπτώσεις πρωτευουσών που
υιοθέτησαν τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν
από τις αλλαγές στο παγκόσμιο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, ενώ θα συζητηθούν οι
βασικοί

παράγοντες

απαιτούνται

για

και
τη

εργαλεία

που

σταθεροποίηση

τα

της

οικονομίας τους και την ανάπτυξή τους.
Η ετερογένεια του ιταλικού αστικού συστήματος –

Πληροφορίες:

πολυκεντρικότητα και μεγάλος αριθμός μικρο-

http://www.regionalstudies.org/events/event/capit

μεσαίων πόλεων – καθιστά τη διαδικασία της

al-cities-embracing-the-change-and-tapping-

διαρθρωτικής αλλαγής τοπικά επικεντρωμένη.

into-opportunities
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Οι βάσεις της νέας Πολιτικής Συνοχής:
Γνώση, Αειφορία και Απασχόληση
Μετά

από

πολύμηνες

διαπραγματεύσεις

ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο ψηφίστηκε από την ολομέλεια του ΕΚ
η νέα πολιτική συνοχής με την οποία θα
διατεθεί ποσό ύψους 325 δισ. ευρώ στα κράτη
μέλη της ΕΕ, στις περιφέρειες και στις πόλεις
τους, ώστε να επιτευχθούν οι πανευρωπαϊκοί
στόχοι για την ανάπτυξη και την απασχόληση,
καθώς και για να αντιμετωπιστούν η κλιματική
αλλαγή,

η

ενεργειακή

εξάρτηση

και



ο

< 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27)

κοινωνικός αποκλεισμός. Αν ληφθούν υπόψη η



εθνική συνεισφορά των κρατών μελών και η



μέσα, ο συνολικός αντίκτυπος είναι πιθανόν να
συνοχής θα εξασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση

2.

των

προσαρμοσμένες

επενδύσεων,
στις

που

ανάγκες

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
(ΑΕΠ > 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27)

υπερβεί τα 500 δισ. ευρώ. Η νέα πολιτική
λόγω

Περιφέρειες μετάβασης (ΑΕΠ 75% έως
90 % του μέσου όρου της ΕΕ-27)

μόχλευση που παρέχουν τα χρηματοπιστωτικά

εν

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (ΑΕΠ

Διοχέτευση

πόρων

θα

είναι

ανάπτυξης:

Οι

της

κάθε

πραγματοποιηθούν

σε

καίριους

επενδύσεις
στο

τομείς

που

πλαίσιο

θα
του

περιφέρειας και της κάθε πόλης. Τα βασικά

Ευρωπαϊκού Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

στοιχεία της νέας πολιτικής συνοχής είναι τα

(ΕΤΠΑ)

εξής:

προτεραιότητες: την καινοτομία και την έρευνα,

1. Επενδύσεις σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και
προσαρμογή του επιπέδου στήριξης και της
εθνικής συνεισφοράς (ποσοστό συγχρηματοδότησης) στα επίπεδα ανάπτυξής τους:

το

θα

ψηφιακό

μικρομεσαίων

εστιάζονται
θεματολόγιο,

σε
τη

επιχειρήσεων

4

βασικές

στήριξη

(ΜΜΕ)

και

των
την

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα,

ανάλογα

περιφέρειας

με

την

(λιγότερο

κατηγορία

της

αναπτυγμένες

περιφέρειες: 50%, περιφέρειες μετάβασης: 60%,
και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες:
80%). Περίπου 100 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε
αυτούς

τους

τομείς,

από

τους

οποίους

τουλάχιστον 23 δισ. ευρώ θα στηρίξουν τη
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (ενεργειακής απόδοσης
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). Ως προς
αυτό, υπάρχουν ξεχωριστές υποχρεώσεις για τη
διάθεση

πόρων

από

το

ΕΤΠΑ

(λιγότερο

αναπτυγμένες περιφέρειες: 12%, περιφέρειες
μετάβασης: 15%, και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 20%).
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,, Θα σημαίνει ότι, προς το τέλος της περιόδου,
επιπλέον κονδύλια θα μπορούν να διατεθούν σε
προγράμματα με καλύτερες επιδόσεις (μέσω
του λεγόμενου «αποθεματικού επίδοσης»).
4. Καθιέρωση όρων πριν από τη διοχέτευση
κονδυλίων

ώστε

να

αποτελεσματικότερες
παράδειγμα,

οι

εξειδίκευσης»

με

εξασφαλίζονται
επενδύσεις.

στρατηγικές
σκοπό

Για

«έξυπνης

τον

εντοπισμό

ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων,
οι

φιλικές

προς

μεταρρυθμίσεις,
Περίπου 66 δισ. ευρώ θα διατεθούν ειδικά για
διευρωπαϊκές μεταφορικές συνδέσεις προτεραιότητας και βασικά έργα περιβαλλοντικής
υποδομής μέσω του Ταμείου Συνοχής. Μέσω του
Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού

Ταμείου

(ΕΚΤ),

η

πολιτική για τη συνοχή θα συμβάλει σημαντικά
στις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της
απασχόλησης, π.χ. μέσω της κατάρτισης και
της διά βίου μάθησης, της εκπαίδευσης και της
κοινωνικής ένταξης (κάθε κράτος μέλος θα
πρέπει να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το 20%
του ΕΚΤ για την υλοποίηση αυτού του στόχου). Η
συνδρομή του ΕΚΤ θα καθορίζεται ανάλογα με
τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους, με την
επιφύλαξη ενός προκαθορισμένου ελάχιστου
ποσού,

και

θα

ανέρχεται

συνολικά

σε

τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ. Η νέα πρωτοβουλία
για την απασχόληση των νέων που συνδέεται με
το ΕΚΤ και χρηματοδοτείται με τουλάχιστον 6
δισ. ευρώ θα υποστηρίζει την εφαρμογή της
«Εγγύησης για τη νεολαία».
3. Καθορισμός σαφών, διαφανών, μετρήσιμων
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
όσον

αφορά

τη

λογοδοσία

και

οι

τις

επιχειρήσεις

στρατηγικές

για

τις

μεταφορές, τα μέτρα για τη βελτίωση των
συστημάτων δημοσίων συμβάσεων, η τήρηση
της

περιβαλλοντικής

στρατηγικές
ανεργίας

για

των

την
νέων

νομοθεσίας,

οι

καταπολέμηση

της

και

της

πρόωρης

αποχώρησης από το σχολείο ή οι στρατηγικές
για την προώθηση της ισότητας των φύλων και
της απαγόρευσης των διακρίσεων συνιστούν
όλα απαραίτητες προϋποθέσεις.
5.

Κατάρτιση

μεγαλύτερο
επικαλύψεις:

κοινής

στρατηγικής

συντονισμό
Το

κοινό

και

στρατηγικό

για

λιγότερες
πλαίσιο

συνιστά τη βάση για τον καλύτερο συντονισμό
μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων
και επενδυτικών κεφαλαίων (το ΕΤΠΑ, το Ταμείο
Συνοχής και το ΕΚΤ, ως τα τρία ταμεία στο
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και
το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο
Αλιείας). Το εν λόγω πλαίσιο συνδέεται επίσης
καλύτερα με άλλα μέσα της ΕΕ, όπως το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η διευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη» ή το πρόγραμμα για
την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία.

τα

αποτελέσματα: Οι χώρες και οι περιφέρειες θα
πρέπει να ανακοινώνουν εκ των προτέρων τους
στόχους που προτίθενται να επιτύχουν με τους
διαθέσιμους

πόρους

και

να

προσδιορίζουν

επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα μετράται
η πρόοδος προς την επίτευξη αυτών των
στόχων.

Αυτό

θα

επιτρέψει

την

τακτική

παρακολούθηση και συζήτηση σχετικά με τη
χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων.
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διευκόλυνση της χρήσης των επενδύσεων της ΕΕ
μέσω μιας κοινής δέσμης κανόνων για όλα τα
ευρωπαϊκά

διαρθρωτικά

ταμεία

και

τα

επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και απλούστεροι
λογιστικοί

κανόνες,

απαιτήσεις

πιο

στοχοθετημένες

υποβολής

εκθέσεων

και

εντατικότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας
(«ηλεκτρονική συνοχή»).
7.

Ενίσχυση

της

αστικής

διάστασης

της

πολιτικής, με τη διάθεση ενός ελάχιστου ποσού
των πόρων του ΕΤΠΑ το οποίο θα δαπανάται για
ολοκληρωμένα έργα σε πόλεις – πέραν των
άλλων δαπανών σε αστικές περιοχές.
8. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και
διευκόλυνση

της

δημιουργίας

περισσότερων

διασυνοριακών έργων. Επιπλέον, η διασφάλιση
στρατηγικών για μακροπεριφέρειες, όπως ο
Δούναβης

και

η

Βαλτική

Θάλασσα,

υποστηρίζεται από εθνικά και περιφερειακά
προγράμματα.
9. Διασφάλιση της καλύτερης διασύνδεσης της
πολιτικής

για

οικονομική

τη

συνοχή

με

διακυβέρνηση

μια

της

ευρύτερη
ΕΕ:

Τα

προγράμματα θα πρέπει να συνάδουν με τα
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και θα
πρέπει

να

περιλαμβάνουν

τις

σχετικές

μεταρρυθμίσεις που έχουν προσδιοριστεί μέσω
ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να
ζητήσει από τα κράτη μέλη –στο πλαίσιο της
ρήτρας «μακροοικονομικών προϋποθέσεων»– να
τροποποιήσουν προγράμματα προκειμένου να
στηριχθούν

βασικές

διαρθρωτικές

μεταρρυθ-

μίσεις. Ως έσχατη λύση, μπορεί να αναστείλει τη
χορήγηση των κονδυλίων, εάν έχουν διαπιστωθεί
επανειλημμένες και σοβαρές παραβιάσεις των
οικονομικών συστάσεων.
10.

Ενθάρρυνση

της

εντατικότερης

χρήσης

χρηματοδοτικών μέσων ώστε να δοθεί στις ΜΜΕ
μεγαλύτερη
πιστώσεις:

στήριξη
Δάνεια,

και

πρόσβαση

εγγυήσεις

και

σε
ίδια

κεφάλαια/κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
θα στηρίζονται από κονδύλια της ΕΕ χάρη σε
κοινούς κανόνες, στη διεύρυνση της χρήσης τους
και στην παροχή κινήτρων (π.χ. υψηλότερα
ποσοστά συγχρηματοδότησης). Η έμφαση στα
δάνεια παρά στις επιχορηγήσεις αναμένεται ότι
θα βελτιώσει την ποιότητα των σχεδίων και θα
αποθαρρύνει την εξάρτηση από επιδοτήσεις.
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu
bRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bPV%2b20131120%2bTOC%
2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014
Τους επόμενους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα έχουν ως
απώτερο σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το 2014, θα
δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της
ανεργίας των νέων και θα εστιάσει την προσοχή
της

σε

26

ολοκλήρωση

θέματα
της

που

αποβλέπουν

τραπεζικής

ένωσης,

στην
στην

ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, καθώς
και στην περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής
και νομισματικής ένωσης. Επίσης, θα έχει ως

Η μελέτη εκτιμά ότι η Πολιτική Ανταγωνισμού
συμβάλει

καθοριστικά

στην

οικονομική

ανάκαμψη της Ε.Ε., στην επίτευξη των στόχων
της "Στρατηγικής 2020" και προτείνει, μεταξύ
άλλων,

την

απελευθέρωση

αερομεταφορών,

τη

του

τομέα

δημιουργία

των
ενός

ευρωπαϊκού συστήματος παροχής ταχυδρομικών
υπηρεσιών, καθώς και την προώθηση μιας
ενιαίας ενεργειακής αγοράς.
βασικό μέλημα να εξασφαλίσει την έγκαιρη
λειτουργία των χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Πληροφορίες:
http://regioeuropa.net/files/EST97390_1.pdf

της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014 –
20).

Νέο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε.
για το Περιβάλλον

Πληροφορίες:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/EN/genaff/139110.pdf

Η Πολιτική Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη
Σε

πρόσφατη

μελέτη

του

Στις

24

Οκτωβρίου

Ευρωπαϊκού

τ.ε.,

Κοινοβουλίου

η

ολομέλεια

ενέκρινε

το

του
7ο

Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. για το Περιβάλλον
που αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας κοινής ευ-

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου καταδεικνύεται ότι η υλοποίηση
της ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανταγωνισμού έχει
οδηγήσει στη λήψη αντιμονοπωλιακών μέτρων
και στο συστηματικό έλεγχο των συγχωνεύσεων
και των κρατικών ενισχύσεων.
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Σε γενικές γραμμές, όπως επισημαίνεται στην
τελευταία έκθεση για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,

η

κρίση

έχει

αντιστρέψει

τη

διαδικασία σύγκλισης των περιφερειακών κατά
κεφαλήν ΑΕγχΠ εντός της ΕΕ, έχει διευρύνει τις
ανισότητες μεταξύ των περιφερειών στον τομέα
της ανεργίας και έχει καταστήσει, για πολλές
περιφέρειες, ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση την
επίτευξη προόδου ως προς τους στόχους της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Περισσότερα από τρία χρόνια από την έναρξή
της, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν φαίνεται να
έχει ακόμη λάβει υπόψη της τις εδαφικές αυτές
διαφορές. Η έλλειψη αυτού που η Επιτροπή των
Περιφερειών ορίζει ως «εδαφική διάσταση» της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι εμφανής τόσο
στο επίπεδο της ΕΕ όσο και στα επίπεδα των κρατών
ρωπαϊκής προσέγγισης για την αντιμετώπιση
των

περιβαλλοντικών προκλήσεων, μέχρι το

2020. Το πρόγραμμα προσδιορίζει 9 θεματικές
προτεραιότητες και προτείνει μια σειρά μέτρων

μελών,

προσπάθειες

γεγονός
που

που

περιπλέκει

καταβάλλουν

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» –με τη
συμβολή των Διαρθρωτικών Ταμείων, καταρτίζον-

προστασία των φυσικών πόρων, στη μετάβαση
σε μία αποτελεσματική οικονομία με χαμηλή
εκπομπή CO2, καθώς και στην προστασία της
δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των
πολιτών.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP
_Proposal/el.pdf

Απουσία Εδαφικής Διάστασης στη
Στρατηγική ΕΕ2020
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης
Περιφερειών

για

της
τη

Επιτροπής

Στρατηγική

των

ΕΕ2020,

η

τελευταία δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη της
τις εδαφικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών
περιφερειών.
Όπως

κατέδειξαν

τα

πλέον

πρόσφατα

διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, η οικονομική
κρίση επηρέασε με άνισο τρόπο τις περιφέρειες
της ΕΕ, αυξάνοντας τις υπάρχουσες ανισότητες.

22

διάφορες

περιφέρειες και πόλεις για την επίτευξη των

που αποβλέπουν στη βιώσιμη διαχείριση και

παρακολούθησης

τις

22
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Νέο Πρόγραμμα για την Απασχόληση και
την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)
Το

πρόγραμμα

υποστηρίξει

τα

EaSI

έχει

κράτη-μέλη

ως

στόχο

να

στην

κατάρτιση

κοινωνικών πολιτικών και στην υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων, που είναι αναγκαίες στην αγορά εργασίας, προκειμένου να ανταποκριθούν
στις νέες προκλήσεις, όπως η υψηλή ανεργία, η
δημογραφική
τας

σε

ορισμένες

περιπτώσεις,

πλήρεις

«περιφερειακές στρατηγικές "Ευρώπη 2020"». Η
έλλειψη

εδαφικής

διάστασης

είναι,

επίσης,

εμφανής στη διακυβέρνηση της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» και στο σύνολο του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου, δηλ. στη διαδικασία μέσω της οποίας
επιδιώκεται ο συντονισμός των οικονομικών
πολιτικών των κρατών μελών σύμφωνα
κατευθυντήριες

γραμμές

της

ΕΕ

για

με
τις

διαρθρωτικές και δημοσιονομικές πολιτικές. Στο
επίπεδο των επιμέρους κρατών μελών, 27 από

γήρανση,

η

φτώχεια

και

ο

κοινωνικός αποκλεισμός. Το πρόγραμμα θα τεθεί
σε

ισχύ

την

1η

Ιανουαρίου

2014

και

θα

προικοδοτηθεί με 815 εκατ. ευρώ για τη χρονική
περίοδο 2014-20, προκειμένου
δράσεις

που

θα

αφορούν

να ενισχύσει

στην

κοινωνική

καινοτομία και στην εφαρμογή πειραματικών
κοινωνικών πολιτικών (61%), στην ενθάρρυνση
της επαγγελματικής κινητικότητας των νέων 1830 ετών (18%), καθώς και στη διευκόλυνση της
πρόσβασης

των

ανέργων

σε

μικρο-

χρηματοδότησεις (21%).

τα 28 Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων
(ΕΠΜ) για το 2013 αναγνωρίζουν το ρόλο των
τοπικών

και

των

περιφερειακών

αρχών,

περισσότερο όμως ως συμβολή στην υλοποίηση
της στρατηγικής παρά στο σχεδιασμό και στην
παρακολούθηση των πολιτικών με τις οποίες
επιδιώκεται η επίτευξη των σκοπών και των
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι
συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ), που σήμερα
αποτελούν

αντικείμενο

διαπραγμάτευσης

μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής

Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές
στην ΕΕ θα λαμβάνουν:


2020». Για να μπορέσει η στρατηγική «Ευρώπη

αφηρημένου χαρακτήρα, προσέγγιση από τη
βάση να αντικατασταθεί με μια πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση που να αξιοποιεί τον ρόλο και την
πιθανή

συμβολή

των

πόλεων

και

των

περιφερειών της ΕΕ.
Πληροφορίες:
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pa
ges/4th-CoR-Monitoring-Report.aspx

κατάρτιση

για

εφαρμογή

την
της

νομοθεσίας της ΕΕ˙


στήριξη

για

την

αποτελεσματική

αναμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής

2020» να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα
έως το 2020, είναι σημαντικό η τρέχουσα,

και

αποτελεσματική

Επιτροπής, συνιστούν μιαν άλλη ανάλογη δοκιμή
για τη διακυβέρνηση της στρατηγικής «Ευρώπη

οδηγίες

και της πολιτικής για την απασχόληση˙


αξιόπιστα στοιχεία και στατιστικές σε
επίπεδο ΕΕ˙



ενημέρωση για βέλτιστες πρακτικές και
χρηματοδοτική

στήριξη

για

την

αναμόρφωση της αγοράς εργασίας και
των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&cat
Id=89&newsId=1093
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Εν κινήσει «φόρτιση» Ηλεκτρικού

Η πρώτη Οικολογική Γειτονιά της

Λεωφορείου

Ευρώπης
Με τη χρήση ενός έξυπνου συστήματος θέρμανσης,

Η Μάλαγα διαχειρίζεται πιλοτικό πρόγραμμα

ψύξης και ανανεώσιμης ενέργειας, το διαμέρισμα

φόρτισης

Västra Hamnen στο Μάλμοε της Σουηδίας (γνωστή

ηλεκτρικών

βρίσκονται

σε

λεωφορείων

κίνηση

μέσω

που

ασύρματων

επαγωγικών συστημάτων φόρτισης. Η ισπανική
πόλη θα γίνει η πρώτη τοπική αρχή παγκοσμίως
που χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα φόρτισης,
επιτρέποντας τα οχήματα να τηρούν με ακρίβεια
τα δρομολόγιά τους, να μειώνουν το χρόνο
φόρτισής τους, να απεξαρτητοποιούνται από
την ανάγκη για μεγάλες μπαταρίες, μειώνοντας

και ως ‘Πόλη του Αύριο’) αποτελεί την πρώτη
ευρωπαϊκή γειτονιά που παρουσιάζει μηδενικές
εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Η περιοχή
χρησιμοποιεί

ένα

αποθήκευσης

υδροφόρο

θερμικής

σύστημα

ενέργειας

για

την

αποθήκευση νερού που συλλέγει κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού 70 μέτρα (230 πόδια) υπόγεια και
το αντλεί με την αιολική ενέργεια για τη θέρμανση
των σπιτιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το
παγωμένο

νερό

στη

συνέχεια

επαναχρησιμο-

ποιείται για την ψύξη των κτιρίων το καλοκαίρι
Πληροφορίες:
http://www.energy-cities.eu/Europe-s-first-carbonneutral?pmv_nid=2

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης
οδηγός για τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες
έτσι τη σχετική δαπάνη. Το έργο με τίτλο
‘Victoria Project’ θα λειτουργήσει για 21 μήνες με
προϋπολογισμό ύψους 3,7 εκατ. ευρώ. Δύο
μικρο-μεσαίες

επιχειρήσεις,

τρεις

τοπικοί

ερευνητικοί οργανισμοί και η εταιρεία Endesa
που

αναπτύσσει

φόρτωσης

τεχνολογία

συνιστούν

τη

ηλεκτρικής

σύμπραξη

που

υποστηρίζει το έργο.
Πληροφορίες:
http://www.energetica21.com/noticia/se-presentaen-mlaga-un-sistema-para-cargar-un-autobselctrico-en-movimiento-y-sin-cables

24

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης «Οι περιφέρειες
ως κινητήριες δυνάμεις για μια νέα ανάπτυξη
μέσα

από

την

έξυπνη

εξειδίκευση»

που

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, οι
ευρωπαϊκές

περιφέρειες

κλήθηκαν

να

προσδιορίσουν

τα κύρια

στοιχεία στα

οποία

υπερτερούν και να διοχετεύσουν πόρους σε αυτά
με σκοπό να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους
πλεονέκτημα.

Στην

πολύ

σημαντική

αυτή

εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τη Γενική
Διεύθυνση

Περιφερειακής

και

Πολεοδομικής

Πολιτικής της Επιτροπής και την Περιφέρεια της
Φλάνδρας, εξετάστηκε η πορεία των λεγόμενων
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Βασικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι η
εισαγωγή προϋποθέσεων οι οποίες θα πρέπει να
πληρούνται

πριν

από

τη

χορήγηση

των

κεφαλαίων. Μία από αυτές είναι η ανάπτυξη μιας
σαφούς

και

στρατηγικής

προσεκτικά

«έξυπνης

σχεδιασμένης

εξειδίκευσης»

για

την

έρευνα και την καινοτομία. Η στρατηγική αυτή θα
πρέπει να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο
στρατηγικών «έξυπνης εξειδίκευσης» σε όλες τις
χώρες και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Οι
στρατηγικές αυτές αποτελούν κεντρικό στοιχείο
της νέας πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ, καθώς
και προϋπόθεση για τη χρήση των επενδύσεων
στο

πλαίσιο

του

Ευρωπαϊκού

Ταμείου

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μάλιστα ο αρμόδιος
Επίτροπος,

κ.

Johannes

προσδιορισμός,
εκμετάλλευση

η

Hahn

τόνισε

αξιοποίηση

των

ότι

και

πλεονεκτημάτων

ο
η

κάθε

περιφέρειας είναι στοιχεία απαραίτητα για την
επίτευξη

εξυπνότερων

και

κατάλληλα

στοχευμένων επενδύσεων που θα αποφέρουν
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και θα αυξήσουν
τον

αντίκτυπό

δυνατότητα

να

τους.

Έτσι

επιτύχουμε

θα

έχουμε

τη

περισσότερα

με

λιγότερα και να ενεργοποιήσουμε το δυναμικό
καινοτομίας κάθε περιφέρειας της Ευρώπης. Οι
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να
αναπτύσσονται

παράλληλα

με

τον

ιδιωτικό

χρησιμοποιούνται οι επενδύσεις κατά τα επόμενα
7

έτη

και

ξεκάθαρων

να

εξασφαλίζει

στόχων

την

επίτευξη

Η

Επιτροπή

επιτόπου.

υπογραμμίζει επίσης ότι η χρηματοδότηση της
πολιτικής για τη συνοχή και η χρηματοδότηση της
έρευνας από την ΕΕ αλληλοσυμπληρώνονται για
την ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες.
Το νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την
καινοτομία «Ορίζοντας 2020» θα στηρίξει την
αδελφοποίηση
ιδρυμάτων,
σύσταση

αναδυόμενων

την

ομαδική

κέντρων

και

προηγμένων

συνεργασία

αριστείας,

τις

για

τη

ανταλλαγές

προσωπικού και τις συμβουλές και τη συνδρομή
εμπειρογνωμόνων, καθώς και νέες «έδρες ΕΧΕ» με
σκοπό την προσέλκυση κορυφαίων επιστημόνων.
Η υποχρέωση για τη χάραξη μιας στρατηγικής
έξυπνης εξειδίκευσης ανακοινώθηκε το 2010 στο
πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση
καινοτομίας» του προγράμματος δράσης «Ευρώπη
2020». Το 2011 η Επιτροπή δημιούργησε την

τομέα, τους ερευνητές και την κοινότητα της
καινοτομίας. Μόνον τότε θα μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε στις ανάγκες της πραγματικής
οικονομίας, των επιχειρήσεων, αλλά και των
ατόμων. Οι υπάρχουσες στρατηγικές, όπως η
επικέντρωση

στη

γαλάζια

ανάπτυξη

στα

Κανάρια Νησιά, η στρατηγική καινοτομίας για
την υγειονομική περίθαλψη στη Φλάνδρα ή ο
εκσυγχρονισμός

της

ιταλικής

βιομηχανίας

υποδημάτων στην περιφέρεια Μάρκε (Marche)
της Ιταλίας, είναι παραδείγματα περιφερειών
που πέτυχαν, χάρη στη συνεργασία με τους
ενδιαφερόμενους φορείς, να προαγάγουν τους
κοινούς στόχους για την ανάπτυξη και την
καινοτομία.
Η συζήτηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, μετά
τη ψήφιση από το ΕΚ των προτάσεων για τη νέα
πολιτική συνοχής 2014-2020 (βλ.ανωτέρω).

πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης για να στηρίξει
τα

κράτη

μέλη

και

τις

περιφέρειες

που

αναπτύσσουν τη δική τους στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης (RIS3). Σήμερα περιλαμβάνει 140
εγγεγραμμένες περιφέρειες από 13 κράτη μέλη.
Πληροφορίες:
http://en.vleva.eu/smartspecialisation
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θα πρέπει να γίνει περισσότερο παγκόσμια,

Διεθνή Θέματα

ασπαζόμενη

την

πολυμορφία,

το

παγκόσμιο

εμπόριο και τον τουρισμό. Τρίτον, θα πρέπει να

Πόλεις με Παγκόσμιες Φιλοδοξίες

χαρακτηρίζεται

από

μια

κουλτούρα

όπου

επιχειρήσεις, πολίτες και κυβέρνηση συμβάλουν
Το ίδρυμα Brookings και η δεξαμενή γνώσης

από κοινού για να συμμετέχει η πόλη στον

Centre for London δημοσίευσαν πρόσφατα

παγκόσμιο ανταγωνισμό.

μια 58σέλιδη έκθεση για τα χαρακτηριστικά

Πληροφορίες:

που

διαθέτουν

εκείνες

οι

πόλεις

που

http://centreforlondon.org/wp-

αντιλαμβάνονται ότι σε έναν κόσμο που οι
τεχνολογίες
μικρότερος,

τον

κάνουν

εκείνες

θα

να

content/uploads/2013/10/The-Ten-Traits-of-

φαντάζει

πρέπει

Globally-Fluent-Metro-Areas.pdf

να

ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η

Η Ανταγωνιστικότητα των Πόλεων

έκθεση ορίζει την έννοια της παγκόσμιας
ευρυμάθειας ως «το επίπεδο κατανόησης,

Στο πλαίσιο του προγράμματος των Ηνωμένων

ικανότητας, πρακτικής και προσέγγισης που

Εθνών

μια μητροπολιτική περιοχή επιδεικνύει σε

HABITAT) εκδόθηκε πρόσφατα οδηγός με θέμα την

μια

ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων πόλεων.

αυξανόμενα

παγκόσμια

οικονομία»

αλληλοσυνδεόμενη
και

θέτει

για

τους

Ανθρώπινους

Οικισμούς

(UN-

τρεις

προϋποθέσεις για την κατάκτησή της:
Πρώτον, η πόλη θα πρέπει να είναι ενήμερη
για το τί συμβαίνει παγκοσμίως. Δεύτερον,

Οι

στρατηγικές,

η

αξιολόγηση

της

αστικής

ανταγωνιστικότητας, οι καλές πρακτικές αλλά και
οι

προκλήσεις,

κυρίως

για

τα

αστικά

κέντρα

αναπτυσσόμενων χωρών (Αφρική, Λατινική Αμερική,
Ασία) είναι μερικά από τα θέματα που καλύπτει το
εν λόγω εγχειρίδιο.
Πληροφορίες:
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?p
ublicationID=3514
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Συνδεσιμότητα: μεταφορές, διευκόλυνση
εμπορίου, διασύνδεση με διευρωπαϊκά
δίκτυα μεταφορών, συνδυασμένες μεταφορές κλπ.



Διατήρηση, προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος: προστασία βιοποικιλότητας, καλύτερη διαχείριση αποβλήτων
για παράκτιες περιφέρειες κλπ.



Αύξηση

της

ελκυστικότητας

της

Περιφέρειας: τουρισμός, παράκτιος και
εσωτερικός
διάρκεια

τουρισμός
του

καθ'

έτους,

όλη

τη

τουρισμός

κρουαζιέρας, πολιτιστικής κληρονομιάς,
τουρισμός υγείας κλπ.
Προθεσμία: 13 Δεκεμβρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/e
usair/index_en.cfm

Μακροπεριφερειακή Στρατηγική
Μείωση ποσότητας θαλάσσιων

Αδριατικής-Ιονίου

απορριμμάτων
Σκοπός της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη
Μακροπεριφέρεια Ιονίου – Αδριατικής είναι η
προώθηση

της

κοινωνικής

ευημερίας,

δημιουργία

θέσεων

βελτίωση

βιώσιμης

ανάπτυξη

εργασίας

της

μέσα

και

και
από

και

της

ταυτόχρονα

η
τη

ελκυστικότητας,

ανταγωνιστικότητας
προστατεύοντας

η

οικονομικής

της

διασύνδεσης,

το

περιβάλλον,

διατηρώντας υγιή και ισορροπημένα παράκτια
οικοσυστήματα.
αποσκοπεί

Η

δημόσια

στην

διαβούλευση

προσέγγιση

σχετικών

ενδιαφερόμενων μερών ώστε να συλλεχθούν
απόψεις

με

σκοπό

η

προαναφερόμενη

στρατηγική να ξεκινήσει, πατώντας πάνω σε
ρεαλιστικές

βάσεις,

πραγματικές

ανάγκες

ανταποκρινόμενη
των

στις

κατοίκων

της

Μακροπεριφέρειας.


Σκοπός

αυτής

της

διαβούλευσης

είναι

να

κατανοήσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων σε
μια σειρά δράσεων και πολιτικών που θα
μπορούσαν

να

αναληφθούν

έτσι

ώστε

να

αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των θαλάσσιων
απορριμμάτων.

Στη

καλούνται

συνεισφέρουν

να

αντιπρόσωποι

διαβούλευση

διαχείρισης

αυτή

πρωταρχικά
απορριμμάτων,

ανακύκλωσης πλαστικών του αλιευτικού και του
ναυτιλιακού

τομέα,

καθώς

επίσης

και

καταναλωτές, ΜΚΟ και αρχές με τομέα ευθύνης
τους

τη

διαχείριση-αντιμετώπιση

των

θαλάσσιων απορριμμάτων. Τα αποτελέσματα
αυτής της διαβούλευσης θα χρησιμοποιηθούν
σαν

βάση

για

τη

μείωση

των

θαλάσσιων

απορριμμάτων, σε ολόκληρη την Eυρωπαϊκή
Ένωση.

Οι τομείς / πυλώνες της στρατηγικής για
την

Μακροπεριφέρεια

Καινοτόμος

θαλάσσια

ανάπτυξη:

αλιεία,

είναι
και

οι

εξής:

παράκτια

ιχθυοκαλλιέργεια,

γαλάζια ενέργεια, ορυκτοί πόροι κλπ.

Προθεσμία: 18 Δεκεμβρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/m
arine_litter_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Managing Cutbacks in the National Public Services:

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 16-17 Δεκεμβρίου

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

What Priorities to Maintain Organisational Capacity?
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5188

e-Government: The X-factor for Government
Ημερομηνία: 16-17 Δεκεμβρίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5388

Mastering Evaluation Skills: Strategies, Methods
and Tools
Ημερομηνία: 16-18 Δεκεμβρίου
Public Sector Budgeting: Introduction and Advanced
Modules
Ημερομηνία: 2-4 Δεκεμβρίου

Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5393

Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5315

The New Regulations for Financial Management and
Audit of EU Structural Funds - Comparing 20142020 with 2007-2013
Ημερομηνία: 3-4 Δεκεμβρίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5302

Understanding the EU Budget: Less of the Same
Until 2020?
Ημερομηνία: 5-6 Δεκεμβρίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5169

Evaluation and Monitoring of the European
Agricultural Fund for Rural Development and the
European Maritime and Fisheries Fund
Ημερομηνία: 10-11 Δεκεμβρίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5337
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Περιφερειακή

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

Επιστήμη

12/2013
και

Πολιτική:

Ελλάδα και Βαλκάνια

Αυτοδιοίκησης
Regional Development in Rural Areas:
Analytical Tools and Public Policies

Σελ.426
Γ.Ν.Φώτης, Χ. Κοκκώσης (επιμ.)
Εκδ. Γκοβόστης, 2010
Το εν ανωτέρω έργο καλύπτει ένα μεγάλο εύρος
της θεματολογίας της συγχρονης περιφερειακής
επιστήμης

αντικατοπτρίζοντας

δραστηριότητα

της

παράλληλα

ελληνικής

τη

επιστημονικής

κοινότητας. Αναλύονται ζητήματα που αφορούν
τη διαδικασία της οικονομικής και πολιτικής

Σελ.110

μετάβασης των Βαλκανικών Χωρών, ζητήματα

A. Torre & F. Wallet (επιμ.)
Εκδ. Springer, υπό έκδοση (Απρίλιος 2014)
Το εν λόγω έργο παρέχει αναλυτικά εργαλεία για
τη διερεύνηση του ζητήματος της ανάπτυξης σε
αγροτικές και περιαστικές περιοχές. Σκοπός του
βιβλίου είναι να φωτίσει το δεσμό ανάμεσα σε
θέματα περιφερειακής/εδαφικής ανάπτυξης και
αγροτικής ανάπτυξης. Παράλληλα, παρουσιάζονται

σενάρια

για

τις

μελλοντικές

αγροτικές

περιοχές με ιδιαίτερη έμφαση στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο.

Περιφερειακής

Οικονομικής

Ανάπτυξης

και

Πολιτικής της Ελλάδας σε σχέση με τα Βαλκάνια,
ζητήματα

Ανάπτυξης,

Περιβάλλοντος

και

Τουρισμού σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο.
Επίσης,

αναλύονται

Ολοκλήρωσης
στην

περιοχή

και

ζητήματα

Διασυνοριακής
των

Χωρικής
Συνεργασίας

Βαλκανίων,

ζητήματα

αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τις
Περιφερειακές
Συνοχής,

Ανισότητες

ζητήματα

και

Χωρικής

τις

Πολιτικές

Ανάλυσης

και

Σχεδιασμού σε Αστικό και Περιφερειακό Επίπεδο
και ζητήματα Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και
Τεχνολογικών Δικτύων.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λλη νικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Συντακτική ομάδα: Άννα Φαρούπου, Μ.Α., Ε.Σ.Δ.Δ.,
Νάγια Παπαλιάκου, D.E.A.
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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