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1. ‘Erasmus+, 2014-2020’

Ευρωπαϊκά και
Διεθνή Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες

Erasmus+ is designed to support Member
States’ efforts to use efficiently the potential
of

Europe’s

human

capital

that

remains

underexploited, while confirming the principle
of lifelong learning by linking support to

European and International

formal, non-formal, and informal learning

Funding Programmes & Initiatives

throughout the education, training and youth
fields. Erasmus+ will provide opportunities

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

for over 4 million Europeans to study, train,

Call for Proposals-Deadlines

gain work experience and volunteer abroad.
The current call for proposals cover the
following actions:
(a) Mobility of individuals in the field of
education, training and youth.
(b) Large

Scale

European

Voluntary

Service Events

1. ‘Erasmus+, 2014-2020’:

(c) Strategic partnerships in the field of
education, training and youth

Tο πρόγραμμα Erasmus+ έχει σχεδιαστεί με
τρόπο ώστε να στηρίζει τις προσπάθειες
των

Κρατών

Μελών

να

χρησιμοποιούν

αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό
της

Ευρώπης,

που

παραμένει

αναξιο-

ποίητο, επιβεβαιώνοντας συγχρόνως
σύνδεση

μεταξύ

των

αρχών

δια

τη
βίου

μάθησης με τυπική και άτυπη μάθηση σε
όλο το φάσμα των τομέων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα
παρέχει την ευκαιρία σε περισσότερα από
4

εκατομμύρια

Ευρωπαίους

σπουδάσουν,

να

εκπαιδευτούν

αποκτήσουν

εργασιακή

πείρα

(d) Capacity building in the field of youth
Deadlines:
Knowledge

26 February

Alliances,
Sector

Skills

Alliances
Mobility of

4 March

individuals in
the field of
education and
training

να

και

να

ή

να

εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό.
Η

τρέχουσα

πρόσκληση

υποβολής

προτάσεων αφορά τις κάτωθι δράσεις:
(α) Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας.
(β)

Εκδηλώσεις

ευρωπαϊκής

εθελοντικής

υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας.

2

2
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της

νεολαίας.
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http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014/34

(δ) Συμμαχίες γνώσης.

4/10&from=EN

(στ) Συμμαχίες στον τομέα δεξιοτήτων.
(ζ) Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της
νεολαίας.
Προθεσμίες:
Συμμαχίες

26 Φεβρουαρίου

γνώσης/Τομεακές
συμμαχίες
δεξιοτήτων
Κινητικότητα των

4 Μαρτίου

ατόμων στον
τομέα της
εκπαίδευσης και

2. HORIZON 2020

της κατάρτισης
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

The general objective of Horizon 2020 is to

plus/index_el.htm

build a society and a world-leading economy
based on knowledge and innovation across
the

2. HORIZON 2020

οικοδόμηση

παγκοσμίως

μιας

κοινωνίας

πρωτοπόρας

και

οικονομίας

βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία
σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας
παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα
στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και
άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την
επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας.
Οι

τρέχουσες

προσκλήσεις

Union,

while

contributing

to

sustainable development. It will support the

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο
την

whole

υποβολής

προτάσεων αφορούν τα κάτωθι θεματικά
πεδία:

(α) Υγειονομικές Συντονιστικές Δράσεις

Europe

2020

strategy

and

other

Union

policies as well as the achievement and
functioning of the European Research Area.
The current calls for proposals cover, among
else, the following thematic fields:
(a) Health Co-ordination Activities
Call Total Budget: €29,000,000.
(b) Personalising Health and Care
Call Total Budget: €88,000,000
(c) Sustainable and Resilient Agriculture For
Food And Non-Food Systems
Call Total Budget: €235,000,000
Deadlines:
Health Co-ordination

24 February

Activities
Personalising Health and

24 February

Care
Sustainable and Resilient

4 March

Agriculture For Food And
Non-Food Systems

3

3
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Information:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/h2020/index.
html

3. ‘Rights, Equality and Citizenship,
2014-2020’: Action grants to support
national and transnational projects
projects
The Rights and Citizenship Programme is the
successor of three 2007-2013 programmes:
Συνολικός

Προϋπολογισμός

Πρόσκλησης:

Fundamental Rights and Citizenship, Daphne

€29,000,000.

III,

(β) Εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη

Diversity"

Συνολικός

Programme

Προϋπολογισμός

Πρόσκλησης:

the

Sections
and
for

"Antidiscrimination

"Gender

Equality"

Employment

of

and

Social

Solidarity

(γ) Αειφόρος Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων

supports the following activities: Analytical

και Κλιματικές Αλλαγές

activities, such as collection of data and

Προϋπολογισμός

Πρόσκλησης:

statistics,

The

the

€88,000,000

Συνολικός

(PROGRESS).

and

development

€235,000,000

methodologies

Προθεσμίες:

indicators

or

and,

programme

of

common

where

appropriate,

benchmarks,

studies,

researches, analyses and surveys; Training
Υγειονομικές

24 Φεβρουαρίου

as

staff

exchanges,

24 Φεβρουαρίου

Mutual learning,
cooperation,
awareness
raising
and
dissemination activities, such as identification

4 Μαρτίου

of,

υγειονομική περίθαλψη
Αειφόρος Γεωργία,

such

workshops,

Συντονιστικές Δράσεις
Εξατομικευμένη

activities,

and

seminars;

exchanges

Ασφάλεια Τροφίμων και

innovative

Κλιματικές Αλλαγές

organisation

on,

approaches
of

peer

good
and

review

practices,

experiences,
and

mutual

learning;
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/h2020/index.
html

3. Δικαιώματα, Ισότητα και
Ιθαγένεια, 2014-2020’: Επιδοτήσεις
δράσεων για εθνικά και διακρατικά
έργα
Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια
αποτελεί

συνέχεια

των

τριών

προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013:

4

4
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Support for main actors, such as support for
Member States when implementing Union law
and policies, support for key European level
networks whose activities are linked to the
implementation

of

the

objectives

of

the

Programme; networking among specialised
bodies and organisations, national, regional
and

local

authorities

at

European

level;

funding of experts' networks, funding of
European level observatories etc.
Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του

The current calls for proposals will support

προγράμματος

the following themes:

Απασχόλησης

και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS).
Οι

τρέχουσες

προσκλήσεις

υποβολής

(a) National or transnational projects to
support victims of violence and crime

προτάσεων αφορούν τα εξής θέματα:

This call for proposals firstly aims to co-fund

(α) Διεθνικά σχέδια που υποστηρίζουν τα
θύματα της βίας

transnational projects that support the victims

Η

παρούσα

υποβολής

of Rights, Equality and Citizenship Programme

προτάσεων αποσκοπεί, πρώτον, στο να

to prevent and combat all forms of violence

συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που

against children, young people and women,

υποστηρίζουν

τα

βίας,

as well as violence against other groups at

σύμφωνα

τον

του

risk, in particular groups at risk of violence in

Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την

close relationships, and to protect victims of

Ισότητα και την Ιθαγένεια που αφορά στην

such violence.

πρόληψη

των

Secondly, it aims to co-fund transnational and

μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων

national projects that enhance the rights of

και

crime

των

πρόσκληση

of violence in line with the specific objective

με

και

θύματα

της

ειδικό

στόχο

καταπολέμηση

γυναικών,

καθώς

όλων
και

τη

βία

victims

in

line

with

the

specific

εναντίον άλλων ομάδων που διατρέχουν

objective

κίνδυνο,

που

facilitate effective access to justice for all,

πλαίσιο

including to promote and support the rights

ιδίως

κινδυνεύουν

των

από

τη

βία

ομάδων
στο

of

the

Justice

Programme

στενών σχέσεων, καθώς και την προστασία

of victims of crime.

των θυμάτων αυτής της βίας. Δεύτερον,

Call Total Budget: €5,500,000.

έχει

ως

στόχο

να

to

συγχρηματοδοτήσει

διεθνικά και εθνικά έργα που ενισχύουν τα
δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του
Προγράμματος Δικαιοσύνη που αφορά στην
διευκόλυνση της αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους, συμπεριλαμβανομένης

και

της

στήριξης

των

δικαιωμάτων των θυμάτων της εγκληματικότητας.
Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:
€5,500,000.

5

5
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(β)
Διεθνικά σχέδια που συνδέονται με
τα παιδιά ως θύματα εκφοβισμού στο
σχολείο
Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να
συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που
συνδέονται

με

εκφοβισμού

στο

τα

παιδιά

σχολείο,

ως
σε

θύματα
συνθήκες

φροντίδας κατοικιών και όταν βρίσκονται
υπό κράτηση , σύμφωνα με τον ειδικό στόχο
την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των
μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων
και

των

γυναικών,

καθώς

και

η

βία

εναντίον άλλων ομάδων που διατρέχουν
κίνδυνο, ιδίως οι ομάδες που κινδυνεύουν
από τη βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων,
καθώς και την προστασία των θυμάτων
αυτής της βίας (Δάφνη).
Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:
€1,500,000

(b) Transnational projects linked to children
as victims of bullying

Προθεσμίες:

This

call

aims

to

co-fund

transnational

projects linked to children as victims of
Διεθνικά σχέδια που

10 Φεβρουαρίου

bullying at school, in residential care settings

υποστηρίζουν τα

and in detention, in line with the specific

θύματα της βίας

objective to prevent and combat all forms of

Διεθνικά σχέδια που

10 Μαρτίου

violence against children, young people and

συνδέονται με τα

women, as well as violence against other

παιδιά ως θύματα

groups at risk, in particular groups at risk of

εκφοβισμού στο σχολείο

violence in close relationships, and to protect
victims of such violence (Daphne).

Πληροφορίες:

Call Total Budget: €1,500,000.

http://ec.europa.eu/justice/grants1/opencalls/index_en.htm

Deadlines:
National or transnational

10 February

projects to support victims
of violence and crime
Transnational projects

10 March

linked to children as
victims of bullying
Information:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/opencalls/index_en.htm

6

6
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4. Βραβεία για τις Καινοτόμες

4. RegioStars Awards 2015

Περιφέρειες και Πόλεις της

The objective of the RegioStars Awards is to

Ευρώπης 2015

identify

Στόχος των ετήσιων βραβείων «RegioStars»
είναι να αναδείξουν καλές πρακτικές στην
περιφερειακή

ανάπτυξη

2-3/2015

και

να

good

practices

in

regional

development and to highlight original and
innovative projects which could be attractive
and inspiring to other regions and cities.

υπογραμμίσουν τα πιο καινοτόμα έργα που
δυνητικά είναι ελκυστικά και αντικείμενο
έμπνευσης

για

άλλες

περιφέρειες

και

πόλεις. Για το 2015 έχουν επιλεγεί οι
κάτωθι πέντε κατηγορίες για τις οποίες οι
ενδιαφερόμενοι

φορείς

μπορούν

να

υποβάλλουν αίτηση:
1. ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Απελευθέρωση
του δυναμικού ανάπτυξης των ΜΜΕ
για μια ψηφιακή οικονομία.
2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ
ποίηση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

των

Κινητο-

επενδύσεων

στην

ενεργειακή απόδοση προς όφελος
των πολιτών και της κοινωνίας.
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΩΡΙΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ:

Ενσωμάτωση στην κοινωνία εκείνων
που

κινδυνεύουν

από

1. SMART

Μεταμόρφωση

πόλεων

2. SUSTAINABLE

αιτήσεις

γερμανική

στην

ελληνική,

γλώσσα

θα

γαλλική
πρέπει

ή
να

Μαΐου. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στη διάρκεια των
OPEN DAYS στις 13 Οκτωβρίου 2015.

SME

GROWTH:

Mobilizing

the benefit of citizens and society.
3. INCLUSIVE
society

GROWTH:

those

at

Integrating
risk

of

in

social

exclusion.
4. CITYSTAR:

Transforming

cities

for

future challenges.

αποσταλούν από τις διαχειριστικές αρχές.
Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν μέχρι τέλη

Unleashing

investments in energy efficiency for

για μελλοντικές προκλήσεις.
Οι

GROWTH:

growth potential for a digital economy.

κοινωνικό

αποκλεισμό.
4. CITYSTAR:

The Award Categories for 2015 are:

Application forms can be filled in English,
French or German. Applications should be
sent by the regional or local Managing
Authority, or with the endorsement of this
Managing Authority. The selected finalists will
be informed by the end of May 2015. The
Award ceremony itself will take place in
Brussels during the OPEN DAYS on 13 October
2015.

Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/
regiostars/regiostars_en.cfm

Deadline: 28 February
Information:
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/
regiostars/regiostars_en.cfm
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5. Ευρώπη για τους Πολίτες,
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5. Europe for Citizens, 2014-2020:

2014-2020: Αδελφοποιήσεις

Town-twinnings, city networks, Civil

και Δίκτυα Πόλεων, Κοινωνία

Society and European Remembrance

Πολιτών & Ευρωπαϊκή Μνήμη
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση
της ενεργούς Ευρωπαϊκής ιδιότητας του
πολίτη και τη μείωση του χάσματος μεταξύ
πολιτών και της ΕΕ, μέσα από τη χρήση
χρηματοδοτικών
είναι

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

η

εργαλείων.

ενθάρρυνση

Σκοπός

της

του

συνεργασίας

πολιτών-οργανισμών από διάφορες χώρες
και η προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής.
(α) Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη. Τα
έργα του σκέλους αυτού αναμένεται
να

περιλαμβάνουν

Europe for Citizens aims to promote active
European citizenship with the main scope of
bridging the gap between citizens and the
European Union through financial instruments
that promote active European citizenship. It
intends to encourage cooperation between
citizens and organisations from

different

countries and facilitate the development of a
sense of belonging to common European
ideals

and

to

promote

the

process

of

European integration.

διαφορετικούς

τύπους οργανισμών (αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης,
οργανώσεις,

μη

κυβερνητικές

ερευνητικά

ιδρύματα

κ.λπ.) ή να αναπτύσσουν διάφορες
μορφές

δραστηριοτήτων

άτυπη

εκπαίδευση,

(έρευνα,
δημόσιες

συζητήσεις, εκθέσεις κ.λπ.) ή να
εντάσσουν πολίτες που προέρχονται
από

διάφορες

ομάδες-στόχους.

(a)

Strand 1: European remembrance.

Επιπλέον, τα έργα θα πρέπει να

The projects under this strand are

υλοποιηθούν σε διακρατικό επίπεδο

expected to include different types

(δημιουργία

λειτουργία

of organisations (local authorities,

διακρατικών εταιρικών σχέσεων και

NGOs, research institutes, etc.) or

δικτύων)

developing

ή

και
με

σαφή

ευρωπαϊκή

διάσταση.

activities

different

types

of

(research,

nonformal

public

debates,

education,
exhibitions,

etc.)

or

involving

citizens coming from different target
groups. Moreover, projects should
be implemented on a transnational
level

transnational

(β) Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή

που υλοποιούνται από διακρατικές
εταιρικές

σχέσεις

οι

οποίες

προωθούν ευκαιρίες για αλληλεγγύη

8

and

operation

partnerships

of
and

networks) or with a clear European

– Μέτρο για την Κοινωνία Πολιτών.
Το μέτρο αυτό υποστηρίζει έργα

(creation

dimension.
(b)

Strand 2: Democratic engagement
and civic participation - Measure
Civil Society Projects.

8
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κοινωνική δέσμευση και εθελοντισμό σε

This

επίπεδο Ένωσης.

implemented

(γ) Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή –

partnerships

Μέτρο Αδελφοποιήσεων

opportunities for solidarity, societal

και

Δικτύων

measure

2-3/2015

Πόλεων. Η αδελφοποίηση είναι ένας

engagement

ισχυρός δεσμός για τους δήμους. Ως εκ

Union level.

τούτου, το δυναμικό των δικτύων που

(c)

supports
by

projects

transnational
promoting

and

volunteering

at

Strand 2: Democratic engagement

δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών

and

αδελφοποίησης πόλεων θα πρέπει να

practices. Twinning is a strong link

χρησιμοποιηθεί

ανάπτυξη

that binds municipalities; therefore,

μακροχρόνιας

the potential of the networks created

θεματικής

για

την

και

συνεργασίας των πόλεων.

civic

participation.

of

good

by a series of town twinning links
should

be

thematic

used

for

developing

and

cooperation

long-lasting

between

towns.

The

European Commission supports the
development

of

such

networks,

which are important for ensuring
structured, intense and multifaceted
cooperation, therefore contributing
to maximizing the impact of the
Programme.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την

πολύπλευρης

και

συνεργασίας,

συμβάλ-

given

to

themes.

είναι σημαντικά για την εξασφάλιση
έντονης

is

networks targeting annual priority

ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, τα οποία
διαρθρωμένης,

Priority

λοντας έτσι στη μεγιστοποίηση του
αντίκτυπου του προγράμματος. Δίνεται
προτεραιότητα σε δίκτυα με στόχο τα
θέματα ετήσιας προτεραιότητας.
Δικαιούχοι:


Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης



Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί



Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί



Σύνδεσμοι/Σωματεία

Budget (maximum amount per measure):

Προϋπολογισμός (μέγιστο ποσό):

25.000€ (Town-twinnings)

25.000€ (Αδελφοποιήσεις Πόλεων)

100.000€ (European Remembrance)

100.000€ (Ευρωπαϊκή Μνήμη)

150.000€ (Networks of

150.000€ (Δίκτυα Πόλεων και Κοινωνία

Society)

Πολιτών)

Deadline: 2 March

Προθεσμία: 2 Μαρτίου

Information:

Πληροφορίες:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_

Towns and Civil

en.php

en.php
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6. Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική

2-3/2015

6. The European Entrepreneurial

Περιφέρεια 2016

Region 2016

Η «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια»

The European Entrepreneurial Region (EER)

(ΕΕΠ) είναι πρωτοβουλία της Επιτροπής

Award is an initiative of the Committee of the

των

Regions identifying and rewarding EU regions

Περιφερειών

που

αναδεικνύει

και

βραβεύει περιφέρειες της ΕΕ με εξαιρετικές,

with

μελλοντοστραφείς

επιχειρηματικές

entrepreneurial strategies, regardless of their

στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους,

size, wealth or specific competences. The

της

regions

οικονομικής

ευρωστίας

και

των

outstanding,

with

the

future-oriented

most

credible,

promising

political

ικανοτήτων τους. Οι περιφέρειες με την πιο

forward-looking

αξιόπιστη, προβεβλημένη, μελλοντοστραφή

vision

και

Entrepreneurial Region” (EER) for a specific

υποσχόμενη

λαμβάνουν

τον

πολιτική
τίτλο

της

στρατηγική
Ευρωπαϊκής

are

and

visible,

granted

the

label

“European

year.

Επιχειρηματικής Περιφέρειας (ΕΕΠ) για ένα
συγκεκριμένο έτος.

The aim of this initiative is twofold:


to contribute to the implementation of
the

Small

Business

Act

(SBA)

in

partnership;


to demonstrate optimal use of EU and
other public funds oriented towards

Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι

the development of an entrepreneurial

διττός:

policy within the region.



να συνεισφέρει στην υλοποίηση της
Small Business Act (SBA) σε εταιρική
σχέση και



να αναδείξει τη βέλτιστη χρήση των
ενωσιακών και λοιπών δημοσίων
πόρων προς την κατεύθυνση της
ανάπτυξης

επιχειρηματικής

πολιτικής στην περιφέρεια.
Οι

αιτήσεις

υποψηφιότητας

των

επιλέξιμων φορέων θα αξιολογηθούν με τα
κάτωθι

κριτήρια:

δέσμευση,

πολιτικό

πολυεπίπεδη

όραμα

διακυβέρνηση,

υλοποίηση, επικοινωνία.
Προθεσμία: 16 Μαρτίου
Πληροφορίες: www.cor.europa.eu/eer

10

και

The

application

forms

of

the

eligible

participants will be evaluated against the
backdrop of the following criteria: political
vision

and

commitment;

multilevel

governance; implementation; communication.
Deadline: 16 March
Information: www.cor.europa.eu/eer
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7. 13η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα

7. 13th European Week of Regions

Περιφερειών και Πόλεων:

and Cities: Call for Proposals for

Πρόσκληση υποβολής

Regional Partnerships

αιτήσεων συμμετοχής

The Committee of the Regions (CoR) and the

συμπράξεων
Η

Επιτροπή

των

Ευρωπαϊκή

Περιφερειών

Επιτροπή

πρόσκληση

για

την

European
και

η

απηύθυναν

υποβολή

αίτησης

συμμετοχής εταίρων στην 13η Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (Open
Days 2015). Οι ενδιαφερόμενες τοπικές και
περιφερειακές αρχές από ολόκληρη την
Ευρώπη πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική
αίτηση

2-3/2015

προκειμένου

να

συμμετάσχουν

επισήμως

ως

εταίροι

στην

εκδήλωση

που

πραγματοποιείται

Commission

issued

a

call

for

proposals for regional partnerships in the
context

of

the

13th

European

Week

of

Regions and Cities (Open Days 2015). The
local and regional authorities from all over
Europe

should

submit

an

electronic

application form in order to take part as
partners in the annual event in the framework
of the EU regional policy to be held on 12-15
October in Brussels.

ετήσια
στο

πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της
ΕΕ στις 12-15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
T
he three priorities for OPEN DAYS 2015 will be
grouped

under

one

general

headline:

“Europe's regions and cities: partners for
investment and growth' 2015”:

Υπό τον τίτλο "Οι περιφέρειες και οι πόλεις
της Ευρώπης: Εταίροι στην τόνωση των
επενδύσεων

και

της

ανάπτυξης",

η

εκδήλωση OPEN DAYS 2015 θα εστιαστεί σε
τρεις θεματικές προτεραιότητες:
(α)

«Εκσυγχρονισμός

της

Ευρώπης»:

Οι

(a) 'Modernising Europe': The regions in

περιφέρειες στην ενεργειακή Ένωση και η

the energy Union and the single digital

ενιαία ψηφιακή αγορά.

market.

(β) «Περιφέρειες ανοικτές στην επιχειρηματικότητα»:

Ανάπτυξη

των

ΜΜΕ,

καινοτομία και δημιουργία απασχόλησης.
(γ) «Τόποι και χώροι»: Αστική και αγροτική
ανάπτυξη, αστική-αγροτική ενσωμάτωση.

(b) Regions

open

development,

for

business:

innovation

and

SME
job

creation.
(c) Places and spaces: Urban and rural
development, urban-rural integration.

Προθεσμία: 27 Μαρτίου

Deadline: 27 Μarch

Πληροφορίες:

Information:

http://ec.europa.eu/regional_policy/openday

http://ec.europa.eu/regional_policy/openday

s/od2015/index.cfm

s/od2015/index.cfm
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Planning Sustainable Mobility

Επιχειρησιακός και

Together

Αναπτυξιακός

Poly-SUMP,

Σχεδιασμός

Polycentric

Sustainable

Urban

Mobility Plans, aims to develop a sustainable
mobility planning methodology in polycentric

Business & Development Planning

regions - areas characterised by several
centres,

where

services

and

goods,

and

therefore transport needs, are scattered in
different towns.

Σχεδιάζοντας μαζί για τη Βιώσιμη
Κινητικότητα
Το έργο Poly-SUMP, Πολυκεντρικό Σχέδιο
Βιώσιμης

Αστικής

Κινητικότητας

(ΣΒΑΚ),

έχει σκοπό να αναπτύξει μια μεθοδολογία
σχεδιασμού

βιώσιμης

κινητικότητας

σε

πολυκεντρικές Περιφέρειες - περιοχές που
χαρακτηρίζονται

από

την

ύπαρξη

περισσότερων του ενός κέντρων – πόλων. Η
μεθοδολογία Poly-SUMP αναπτύσσεται σε
τρεις φάσεις. Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό
να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά
μετακίνησης σε αυτές τις περιοχές. Αυτό
πραγματοποιείται με την εφαρμογή του
εργαλείου για τη διαμόρφωση του προφίλ
της

περιφέρειας.

Στη

συνέχεια,

αναπτύσσεται ένα κοινό όραμα και σχέδιο
δράσης για ολόκληρη την περιφέρεια μέσω
μιας

συμμετοχικής

συμμετοχή

όλων

διαδικασίας
των

με

τη

ενδιαφερόμενων

The Poly-SUMP Methodology works along
three

stages.

Firstly,

it

is

important

to

understand the regions mobility behaviour.
Insights into this are obtained through the
application

of

a

regional

profile

tool.

Secondly, a common vision and action plan is
developed for the entire region through a
participatory

process

involving

all

key

stakeholders. The basis of this is the Future
Search Workshop technique. Finally, follow-up
activities are carried out in order to refine the
identified actions and commence a formal
coordination process that may lead to a
Sustainable Urban Mobility Plan covering the
whole region.

φορέων. Η βάση για την πραγματοποίηση
αυτής της δεύτερης φάσης είναι η τεχνική
του

Εργαστηρίου

Οράματος.

Τέλος,

Αναζήτησης
διεξάγονται

παρακολούθησης

Κοινού
δράσεις

προκειμένου

να

βελτιωθούν οι δράσεις που προέκυψαν από
το

εργαστήρι

και

να

ξεκινήσει

ο

συντονισμός που θα οδηγήσει σε ένα Σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το

Πληροφορίες/Information:
http://www.poly-sump.eu/

σύνολο της περιφέρειας.
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.
The Voice of E.G.T.C.s
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Municipal Waste ManagementEuropean Union’s New Targets-Tools
and Solutions
The

European

Grouping

of

Territorial

Cooperation EFXINI POLI-Network of European
Cities

for

Sustainable

Development-

SolidarCity Network organized a transnational
conference and a transnational workshop
under the title: “Municipal Waste Management

ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων οι Νέοι Στόχοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης- Εργαλεία και Λύσεις
Ο

Ευρωπαϊκός

Συνεργασίας

Όμιλος

ΕΥΞΕΙΝΗ

Ευρωπαϊκών

ΠΟΛΗ

Πόλεων

για

Εδαφικής
–

Δίκτυο
Βιώσιμη

Ανάπτυξη διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα:
«Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων - οι

- European Union’s New Targets-Tools and

Νέοι

Ένωσης-

Solutions” in the framework of ZEROWASTE

Εργαλεία και Λύσεις» στο πλαίσιο του

PRO project which is co-financed through

έργου ZEROWASTE PRO το οποίο εντάσσεται

European Territorial Cooperation Programme

στο πρόγραμμα MED 2007-2013.

MED 2007-2013.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν λύσεις και

The Conference presented solutions and tools

εργαλεία

available for local authorities with regard to

Στόχοι

της

στη

Αυτοδιοίκησης

Ευρωπαϊκής

διάθεση
για

τη

της

Τοπικής

μείωση

των

municipal waste minimization.

δημοτικών απορριμμάτων.

Πληροφορίες:
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη
E-mail: epolis@efxini.gr

Information:
EGTC Efxini Poli-SolidarCity Network
E-mail: epolis@efxini.gr
Web: www.efxini.gr

Ιστοσελίδα: www.efxini.gr
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Municipality of Piraeus

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

SMILE workshop on Innovative solutions

European Programmes

for energy efficient urban logistics

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ
EU funded Projects of Greek Local Authorities

Δήμος Πειραιά
Εργαστήριο του έργου SMILE σχετικά με
Καινοτόμες λύσεις για ενεργειακά
αποδοτικές αστικές εμπορευματικές

(MED Programme, 2007-2013)
On 10 December 2014, the city of Montpellier
hosted the SMILE project’s 4th workshop.
SMILE is a European project funded by the
MED Programme aiming at finding and testing

μεταφορές

new smart and green solutions for urban

(Πρόγραμμα MED, 2007-2013)

logistics. Τhe representatives of the project’s
partnership, encompassing actors from 6

Στις 10 Δεκεμβρίου 2014, η πόλη του

Mediterranean

Montpellier φιλοξένησε το 4ο εργαστήριο

Bologna, Barcelona, Rijeka and Montpellier)

του έργου SMILE. Το

exchanged

SMILE είναι ένα

cities

their

(Valencia,

opinions

Piraeus,

about

the

ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από

difficulties and the envisaging solutions on

το Πρόγραμμα MED με στόχο την εξεύρεση

the complicated but strategic issue of urban

και δοκιμή νέων έξυπνων και πράσινων

distribution.

λύσεων για την αστική εφοδιαστική. Oι
εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, που
περιλαμβάνει φορείς από 6 πόλεις της
Μεσογείου (Βαλένθια, Πειραιάς, Μπολόνια,
Βαρκελώνη,

Rijeka

και

Montpellier),

αντάλλαξαν απόψεις για τις δυσκολίες
τους και το σχεδιασμό λύσεων, για το
περίπλοκο, αλλά στρατηγικής σημασίας,
ζήτημα της αστικής εφοδιαστικής. Κύριο
συμπέρασμα του εργαστηρίου ήταν ότι η
αστική εφοδιαστική περιλαμβάνει πολλούς
φορείς, και το κύριο πρόβλημα είναι συχνά
η έλλειψη κοινών γνώσεων σχετικά με τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι
εμπλεκόμενοι παράγοντες της αλυσίδας.
Μία από τις προτάσεις που προτάχθηκαν
ήταν

η

ανάγκη

εκπαίδευσης

των

πολεοδόμων ώστε να γίνουν ουσιαστικοί
γνώστες

των

θεμάτων

σχεδιασμού

μεταφορών˙ και το αντίστροφο ισχύει για
τους ειδικούς που ασχολούνται με τις
μεταφορές.
Πληροφορίες:
Δήμος Πειραιά
Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Email: mariapoulou40@gmail.com

14

The conclusion reached was that, as in many
other fields, urban logistics involve many
players, and the main problem is often the
lack of shared knowledge on the problems
faced by all the other actors of the chain. One
of the propositions brought forward was
therefore that urban planners should be
seriously trained to become knowledgeable
on transport issues, and vice versa.
Information:
Μunicipality of Piraeus
Directorate of Planning and Development
E-mail: mariapoulou40@gmail.com
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50% για επιδοτήσεις των σημείων



επαφής.

Ευρώπη για τους Πολίτες

Στις

2014-2020

αδελφοποιήσεις

πόλεων

δεν

προβλέπεται προχρηματοδότηση.

Europe for Citizens 2014-2020

Extention of Eligibility Period for
Town-Twinnings and Cuts in
Prefinancing
The

Επιμήκυνση της Επιλέξιμης

twinning

Πόλεων και Μειώσεις στις

μέτρου των αδελφοποιήσεων πόλεων έχει
Έτσι, για το 2015, τα έργα
το

μέτρο

των

αδελφοποιήσεων πόλεων στο σκέλος για τη
δημοκρατική

συμμετοχή

δύνανται

να

ξεκινήσουν από την 1η Μαΐου 2015, αντί
της 1ης Ιουλίου 2015

όπως αναφέρεται

στον οδηγό του προγράμματος. Επίσης, και
φέτος η τοπική αυτοδιοίκηση προσδοκάται
να υποβάλει και να υλοποιήσει έργα που
αφορούν τη συμμετοχή των πολιτών στις
διαδικασίες
κοινοτικό

λήψης

επίπεδο

και

αποφάσεων
να

σε

φέρει

τους

πολίτες πιο κοντά στα όργανα της ΕΕ.
Περαιτέρω, όπως είχε ανακοινωθεί στην
πρόσφατη συνάντηση με τα εθνικά σημεία
επαφής του προγράμματος στις Βρυξέλλες
τον περασμένο Οκτώβριο και επιβεβαίωσε
ο

Εκτελεστικός

Οργανισμός

για

την

Εκπαίδευση, τον Οπτικοακουστικό Τομέα
και

τον

Πολιτισμό

(EACEA),

town

twinning
extended.

projects

under

the

Democratic

the Programme may now start on 1 May 2015,

Η επιλέξιμη περίοδος για τα έργα του

αφορούν

for
been

engagement and civic participation strand of

Προχρηματοδοτήσεις

που

period

has

With regards to the 2015 period, town

Περιόδου για Αδελφοποιήσεις

επιμηκυνθεί.

eligibility

projects

λόγω

instead

of

1

July

2015

as

previously

mentioned. Local government is expected in
2015

to

submit

and

set

up

projects

addressing the question of the involvement of
the citizens in the policy-making processes of
EU and the role that local government can
play to bring citizens closer to the EU
institutions.
Furthermore, as it was announced at the last
meeting
October,

with

the

EACEA

ECPs

in

confirms

Brussels
that,

due

last
to

budgetary constraints and the level of the
available credits for the time being, the rates
of pre-financing for the different grants
awarded

under

the

Europe

for

Citizens

Programme in 2015 are the following:


40 % for action grants;



50% for operating grants;



50% for ECPs' grants;



As usually, no pre-financing payment
is

applicable

for

Town

Twinning

projects.

δημοσιονομικών περιορισμών θα υπάρξει
μείωση του ποσοστού προχρηματοδότησης
για τις δράσεις του προγράμματος. Πιο
συγκεκριμένα, για το 2015 ορίζονται ως
εξής τα ποσοστά προχρηματοδότησης:


40 % για επιδοτήσεις δράσεων˙



50% για λειτουργικές επιδοτήσεις˙

15
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Smart City Forum

Εκδηλώσεις-Συνέδρια
(Διεθνή και Ευρωπαϊκά)

(Warsaw, 18-19 February)

International and

Presently, we experience transformation at a

European Conferences

global level. Cities in which we live are
becoming smart, regardless of their level of
development. In order to maintain our growth

Φόρουμ Έξυπνων Πόλεων

and leadership position we have to properly

(Βαρσοβία, 18-19 Φεβρουαρίου)
Σε

2-3/2015
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παγκόσμιο

επίπεδο

βιώνουμε

react to ever-changing environment.

ένα

μετασχηματισμό. Οι πόλεις στις οποίες
εργαζόμαστε

και

ζούμε

γίνονται

περισσότερες έξυπνες, ανεξαρτήτως του
επιπέδου ανάπτυξής τους. Προκειμένου να
διατηρήσουμε το επίπεδο ανάπτυξης θα
πρέπει να αντιδράσουμε κατάλληλα στο
ολοένα μεταλλασσόμενο περιβάλλον.

Η πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας
μεταξύ επιχειρήσεων και εκπροσώπων της
κεντρικής

διοίκησης

και

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης που προσφέρει το εν θέματι
Φόρουμ

καθιστά

ευχερή

την

αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών για την ανάπτυξη των έξυπνων

Platform
between

for

dialogue

business

and

and
central

cooperation
and

local

administration enables effective exchange of
opinions and experiences on development of
smart cities in Poland.

πόλεων στην Πολωνία.
Πληροφορίες:
http://en.smartcityforum.pl/smartcity/about-the-forum/

16

Information:
http://en.smartcityforum.pl/smartcity/about-the-forum
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Πόλεις για Όλους – Παγκόσμιο

Cities for All – World Bike Forum

Φόρουμ Ποδηλάτου

(Medellín, 25 February)

(Μεντεγίν, 25 Φεβρουαρίου)

The theme for the 2015 edition of the World
Bike Forum is “Ciudades para Todos – Cities

Η

θεματική

του

φετινού

φόρουμ

ποδηλάτου

είναι

Όλους’,

αναφερόμενη

σε

παγκόσμιου
‘Πόλεις
όλους

για

for All”, relating to ideas geared for humans
and living spaces.

τους

ανθρώπινους και ζωντανούς χώρους. Το
φόρουμ θα αναδείξει για συζήτηση τον
τρόπο με τον οποίο οι πόλεις μπορούν να
οργανωθούν

προς

όφελος

όλων

των

κατοίκων της.

The forum will discuss how cities can be
organized to the benefit of all it’s citizens.
After all, it is not just an event for cyclists, but
for the entire population

Άλλωστε, δεν πρόκειται για μια εκδήλωση
αποκλειστικά για ποδηλάτες αλλά
ολόκληρο τον αστικό πληθυσμό.

για

Information:
http://www.fmb4.org/en/home/

Smart Cities Week

Πληροφορίες:

(Salzburg, 4-6 March)

http://www.fmb4.org/en/home/

The Austrian Ministry of Transport, Innovation

Εβδομάδα Έξυπνων Πόλεων

and Technology (bmvit) and the Austrian

(Σάλτσμπουργκ, 4-6 Μαρτίου)
Το

Αυστριακό

Καινοτομίας

και

Υπουργείο

Μεταφορών,

Τεχνολιογίας

και

το

Αυστριακό Ταμείο για το Περιβάλλον και

την Ενέργεια διοργανώνουν σύνοδο με τίτλο

Climate

and

Energy

Fund

ogranise

Εβδομάδα Έξυπνων Πόλεων 2015.

symposium “Smart Cities Week 2015”.

Πληροφορίες:

Information:

the

http://www.smartcities.at/service-en-

http://www.smartcities.at/service-en-

us/events/smart-cities-week-2015-en-us/

us/events/smart-cities-week-2015-en-us/
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Ευρωπαϊκή Σύνοδος Καινοτομίας για

European Summit on Innovation for

Ενεργή και Υγιή Γήρανση

Active and Healthy Ageing

(Βρυξέλλες, 19-10 Μαρτίου)

(Brussels, 9-10 March)

Η

Σύνοδος

σκοπεύει

υπηρεσίες,

τις

να

εμπλέξει

πολιτικές

και

τις

The Summit aims to engage Europe's policy,

τους

services and market leaders to co-create a

επικεφαλής της αγοράς σε ένα κοινό όραμα

shared vision on how Europe can address the

που αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώ-

πη

μπορεί

να

προκλήσεις

αντιμετωπίσει

και

να

ευκαιρίες από τη
μέσω

των

ΤΠΕ

συμβάλλοντας,

τις

αξιοποιήσει

δημογραφική
και

της

έτσι,

τις

αλλαγή

καινοτομίας,

στην

οικονομική

ανάκαμψη.

challenges and seize the opportunities arising
from demographic change through ICT and
innovation and in that way contribute to
economic recovery.
Information:

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthyageing&pg=2015-summit-agenda-d2

http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthyageing&pg=2015-summit-agenda-d2

4th Meeting on Public Procurement

Δημόσιες Συμβάσεις

(Cardiff, 18 March)

(Κάρντιφ, 18 Μαρτίου)
Η

εν

θέματι

συνάντηση

αποτελεί

μια

πρώτης τάξεως ευκαιρία για ενημέρωση
επί

των

νομοθετικό

τελευταίων
επίπεδο

για

εξελίξεων
τις

This meeting will be an excellent chance to
learn

more about

procurement

directives

σε

δημόσιες

συμβάσεις στην ΕΕ.

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα για

newest developments, to get into contact with

δικτύωση,

και

talented people, to share experiences and

υλοποίηση

κοινών πρωτοβουλιών.

identify
partners
for
potential
public
procurement projects and related initiatives.

More Info:

Information:

εντοπισμό

ανταλλαγή
εταίρων

για

εμπειριών
την

http://digitalflow.pt/18-mar-2015-4th-

http://digitalflow.pt/18-mar-2015-4th-

fappe-meeting-experience-sharing-on-

fappe-meeting-experience-sharing-onpublic-procurement-cardiff-uk/en_US/

public-procurement-cardiff-uk/en_US/
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Πράσινες Πόλεις 2015

Green Cities 2015

(Μελβούρνη, 17-19 Μαρτίου)

(Melbourne, 17-19 March)

Οι Πράσινες Πόλεις είναι το σημαντικότερο

Green

Cities

is

Australia’s

συνέδριο της Αυστραλίας για την αειφορία.

sustainability

Στη φετινή διοργάνωση, το συνέδριο θα

conference explores the theme Connect –

εξετάσει το ζήτημα της σύνδεσης, διότι οι

because

conference.

sustainable

In

cities

premier
2015

are

the

connected

cites.

They

connect

people,

places

and

opportunities.
βιώσιμες

πόλεις

είναι

οι

συνδεδεμένες

πόλεις που συνδέουν ανθρώπους, χώρους
και ευκαιρίες.
Πληροφορίες:
http://greencities.org.au/16/about.aspx

Information:
http://greencities.org.au/16/about.aspx

Smart specialisation strategies: State
of Implementation and Prospects for

Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης:

Cooperation between Regions

Υφιστάμενη κατάσταση και

(Brussels, 17 March)

προοπτικές για συνεργασία μεταξύ
περιφερειών

Representatives

of

the

European

Commission's DG for Regional and Urban

(Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου)

Policy (DG REGIO) and of the Commission’s

Εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης για
την Περιφερειακή και Αστική Πολιτική της
Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

καθώς

και

του

Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Επιτροπής

θα

παρουσιάσουν

τις

σχεδιαζόμενες

στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης για την
περίοδο 2014-2020 και θα συζητήσουν
τρόπους συνεργασίας μεταξύ τους.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Smart
-specialisation-strategies0129-8433.aspx

Joint Research Centre (JRC) will present an
overview

on

the

planned

2014-2020

strategies and discuss way of cooperation
between them.
Information:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Smart
-specialisation-strategies0129-8433.aspx
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Σύνοδος για τον Πολιτισμό του

UCLG Culture Summit 2015:

διεθνούς δικτύου πόλεων UCLG

Culture and Sustainable Cities

2015: Πολιτισμός και Βιώσιμες

(Bilbao,18-20 March)

Πόλεις

The first UCLG 2015 Culture Summit is a new

(Μπιλμπάο, 18-20 Μαρτίου)

event to promote knowledge-sharing and

Η πρώτη σύνοδος για τον πολιτισμό του
διεθνούς

δικτύου

πόλεων

UCLG

networking of cities and local governments,

θα

προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και τη
δικτύωση

μεταξύ

πόλεων

και

τοπικών

αρχών, αναγνωρίζοντας τη σημασία του
πολιτισμού για τις βιώσιμες πόλεις.

recognizing the important place of culture in
sustainable cities. It envisages gathering all
key stakeholders in the promotion of cultural
policies, with special emphasis on cities, local
governments, and urban actors.
Σ
την

εκδήλωση

θα

συγκεντρωθούν

σημαντικοί παράγοντες του πολιτισμού για
την

προώθηση

πολιτιστικών

Information:
http://www.uclgculturesummit2015.org/index.php/en/

πολιτικών,

Smart City Expo

κυρίως στις πόλεις, τις τοπικές αρχές και

(Montreal, 25-27 March)

τους τοπικούς φορείς.
Πληροφορίες:
http://www.uclg-

The event aims to examine how citizens can

culturesummit2015.org/index.php/en/

play a more active role in their city. A meeting

Διεθνής Έκθεση Έξυπνων Πόλεων
(Μόντρεαλ, 25-27 Μαρτίου)
Η εκδήλωση θα εξετάσει τον τρόπο με τον
οποίοι

οι

πολίτες

μπορούν

να

διαδραματίσουν έναν περισσότερο ενεργό
ρόλο

στην

πόλη

τους.

Συνάντηση

εμπειρογνωμόνων θα αναδείξει βέλτιστες
πρακτικές για το σχεδιασμό πολιτικών για
την ευημερία των αστικών κέντρων.
Πληροφορίες:
http://www.smartcityexpomtl.com/en/home
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of experts to discuss and identify best
practices to build strong and prosperous
urban policies
Information:
http://www.smartcityexpomtl.com/en/home
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The European year for Development:

Ευρωπαϊκά Θέματα

Εveryone's Year

European Affairs

2015 is both a new beginning and a
deadline

Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη:
υπόθεση όλων μας

2015 is a special year for development. It is

2015 - Νέα αφετηρία και νέος

the first ever European Year to deal with the

προορισμός

European

Union's

external

action

and

Europe’s role in the world. 2015 is also the
Το 2015 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την

year in which the Millennium Development

ανάπτυξη. Είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό Έτος

Goals that the world agreed to reach in 2000,

που ασχολείται με την εξωτερική δράση

and in which the international community will

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο της

agree on the future global framework for

Ευρώπης

poverty

στην

παγκόσμια

σκηνή.

eradication

and

sustainable

development.

Το 2015 είναι η χρονιά ορόσημο για την
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της
χιλιετίας. Είναι επίσης η χρονιά κατά την
οποία η διεθνής κοινότητα θα συμφωνήσει
για ένα μελλοντικό παγκόσμιο πλαίσιο
εξάλειψης της φτώχειας και δημιουργίας
βιώσιμης ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα, το Έτος θα επικεντρωθεί
σε τρεις στόχους που στοχεύουν στην
προσέλκυση των πολιτών στη συζήτηση
για την ανάπτυξη: ενημέρωση των πολιτών
της

ΕΕ

σχετικά

με

την

συνεργασία˙

υποστήριξη

συμμετοχής,

της

αναπτυξιακή
της

εμπλοκής

ενεργούς
και

του

ενδιαφέροντός τους˙ και ευαισθητοποίηση
του πολίτη για τα αμοιβαία οφέλη της
αναπτυξιακής συνεργασίας , τόσο για τις
χώρες εταίρους όσο και για τους πολίτες
στην

Ευρώπη.

Για

το

σκοπό

αυτό,

η

εκστρατεία έχει ως σύνθημα «ο κόσμος μας,

More concretely, the EYD will focus on three
objectives which aim to draw citizens into the
development debate: inform EU citizens about
development cooperation; foster their active
involvement, engagement and interest; and
raise awareness of the mutual benefits of
development cooperation, both for partner
countries and for citizens in Europe. For this
purpose, the campaign will be placed under

η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας».

the motto "our world, our dignity, our future".

Πληροφορίες:

Information:

https://europa.eu/eyd2015/el/content/about
-2015

https://europa.eu/eyd2015/en/content/abou
t-2015
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Δημιουργία συμβουλευτικής

The launch of an advisory platform for

πλατφόρμας για τη χρήση των

European Structural and Investment

χρηματοπιστωτικών μέσων

Funds and related EU instruments

Στις 19 Ιανουαρίου 2015, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, έθεσε σε λειτουργία
την πλατφόρμα «fi-compass», προκειμένου
να

ενθαρρύνει

τη

χρηματοδοτικών

χρήση

καινοτόμων

εργαλείων

που

θα

διαθέτουν τους διαρθρωτικούς πόρους με
τη μορφή δανείων και εγγυήσεων.

On

19

January

2015

the

European

Commission (EC), in partnership with the
European Investment Bank (EIB) launched ficompass,

a

new

advisory

service,

an

integrated platform providing comprehensive
advice and learning opportunities to the
benefit of Member States, their Managing
Authorities but also a wider public in order to
significantly increase the overall EU support
from these funds to leverage-based financial
instruments.
Fi-compass is designed to meet the needs of
ESIF managing authorities, EaSI microfinance
providers and other interested parties, by
providing practical know-how and learning
tools on financial instruments. These will

Η
πλατφόρμα θα παρέχει ενημερωτικό υλικό
και διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης στις
διαχειριστικές

αρχές

και

include

"how-to"

manuals,

factsheets

for

quick reference, e-learning modules, face-toface training seminars and networking events.

στους

δικαιούχους. Επίσης, προβλέπεται ότι στο
τέλος του 2015, θα παρέχει υποστήριξη
στις

διαχειριστικές

αρχές

και

τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τη
διαμόρφωση

κοινών

διευρωπαϊκών

επενδυτικών προτεραιοτήτων.

T
he

Πληροφορίες:

fi-compass

website

will

progressively

become the knowledge hub for ESIF Financial

http://www.fi-compass.eu/

Instruments.
Information:
http://www.fi-compass.eu/

Πραγματοποίηση του πρώτου
Ευρωπαϊκού φόρουμ για τη

European Migration Forum - first

Μετανάστευση

meeting

Στις 26-27 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε
στις

Βρυξέλλες

το

πρώτο

Ευρωπαϊκό

φόρουμ για τη μετανάστευση και είχε ως
βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των
προκλήσεων

που

προκύπτουν

από

The European Migration Forum – the dialogue
platform on migration, asylum and migrant
integration – has met for the first time on 26

την

αύξηση των μεταναστών, στην περιοχή της

22
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and 27 January 2015. The event was held at
the EESC premises. The main theme of this
meeting was: 'Safe routes, safe futures. How
to manage the mixed flows of migrants across
the
Μεσογείου. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν
τις απόψεις τους για τη βελτίωση των
διαδικασιών

παροχής

ασύλου,

για

την

ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης όσων
δικαιούνται διεθνή προστασία, για την
αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης
μεταναστών, καθώς και για την καλύτερη
παροχή πληροφοριών στους υποψήφιους
μετανάστες, αναφορικά με τους κινδύνους,
τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις

Mediterranean?'

discussions

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.even
ts-and-activities-european-migrationforum-1

Προεδρίας
Λετονία

ανέλαβε

την

Προεδρία

του

2015, για τους επόμενους έξι μήνες. Στις
προτεραιότητες

της

Λετονικής

Προεδρίας περιλαμβάνονται η προώθηση
της

απασχόλησης

και

in

four

the borders; integration of beneficiaries of
international

protection;

comprehensive

approach to countering migrant smuggling;
providing adequate information in countries
of origin and transit.
Information:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.even
ts-and-activities-european-migrationforum-1

Priorities of the Latvian Presidency
Latvia took over the Presidency of the EU
months. Key priorities of Latvian Presidency
include the promotion of employment and
sustainable

Συμβουλίου της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου
βασικές

streamlined

Forum,

Council from January 1, 2015, for the next six

Οι προτεραιότητες της Λετονικής

Η

this

directions: Access to the asylum procedure at

νόμιμες διαδικασίες.
Πληροφορίες:

were

During

της

development,

as

well

as

strengthening competitiveness. In addition,
the new Presidency will seek to continue the
work of the Italian Presidency concerning the
completion of the European single market,
strengthening the Union's role at international

βιώσιμης

ανάπτυξης, καθώς και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας.

Επιπλέον,

η

νέα

προεδρία θα επιδιώξει τη συνέχιση του
έργου της Ιταλικής Προεδρίας αναφορικά
με

την

ολοκλήρωση

ευρωπαϊκής

αγοράς,

την

της

ενιαίας

ενίσχυση

του

ρόλου της Ε.Ε. σε διεθνές επίπεδο και την
επίτευξη της Διατλαντικής Εμπορικής και
Επενδυτικής Συμφωνίας (T.T.I.P.).
Πληροφορίες:
https://eu2015.lv/the-presidency-andeu/priorities-of-the-latvian-presidency

level and the achievement of the Transatlantic
Trade and Investment Agreement (TTIP).
Information:
https://eu2015.lv/the-presidency-andeu/priorities-of-the-latvian-presidency
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«Μακροπεριφέρειες της ΕΕ - ένας

'EU Μacro-regions - a way to resolve

τρόπος επίλυσης θεμάτων με τους

issues with your neighbours?'

γείτονές σας;»

EU Macro-Regional Strategies are pioneering a

Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ
πρωτοπορούν

με

ένα

νέο

πρότυπο

συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Καθώς η Επιτροπή εργάζεται επάνω σε μια
πρόταση για την τέταρτη Στρατηγική επ'
αυτού - για την περιοχή των Άλπεων - το
περιοδικό

Real

Economy

του

Euronews

new model of cooperation across Europe. As
the Commission is working on a proposal for
the fourth such Strategy - for the Alpine
Region, Euronews Real Economy magazine
looks at this new trend which is changing the
way regions work together across EU and
non-EU borders.

εξετάζει αυτή τη νέα τάση η οποία αλλάζει
τον

τρόπο

που

περιφέρειες

σε

συνεργάζονται
όλη

την

οι

Ευρώπη

διασυνοριακά εντός και εκτός της ΕΕ. Στην
έρευνα αξιολογείται η επιτυχία και οι
προκλήσεις

τις

οποίες

οι

στρατηγικές

βοηθούν να ξεπεραστούν. Με το «βιώσιμο
τουρισμό» ως έναν από τους πυλώνες της
στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο,
ο υπουργός τουρισμού της Κροατίας, Darko
Lorencin, υπογραμμίζει τη σημασία της
προώθησης της ανταγωνιστικότητας και

The

της ενίσχυσης των εθνικών διοικήσεων

challenges the Strategies are helping

ώστε να τους επιτραπεί να υλοποιήσουν

overcome. With 'Sustainable tourism' as one

αυτά τα προγράμματα των στρατηγικών.

of the pillars of the Adriatic and Ionian

episode

assesses

the

success

and
to

Strategy, Croatian Minister of Tourism, Darko
Lorencin

underlines

boosting

importance

competitiveness

strengthening

national

enable

to

them

the

realise

and

administrations
these

of
of
to

Strategies'

programmes. Regional Policy Commissioner
Η

επίτροπος

Corina

Creţu,

περιφερειακής
εξηγεί

μακροπεριφερειακή

ότι

πολιτικής,
μολονότι

προσέγγιση

η
δεν

πρόκειται για τη δημιουργία νέων θεσμών ή
νέας νομοθεσίας, παρέχει την πλατφόρμα
για κοινές δράσεις και διευκολύνει την
ανταλλαγή

πληροφοριών,

βέλτιστων

πρακτικών και εμπειριών.
Πληροφορίες:
http://gr.euronews.com/2015/01/27/eumacro-regions-a-way-to-resolve-issueswith-your-neighbours/

24

Corina Creţu explains that while the macroregional approach is not about creating new
institutions or new legislation, it provides the
platform for common actions and facilitates
an exchange of information, best practice and
experience.
Information:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cf
m/en/newsroom/news/2015/01/-eu-macroregions-a-way-to-resolve-issues-with-yourneighbours-euronews-real-economyinvestigates
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Μελέτη για τη Διασυνοριακή

INTERACT Study on Cross-Border

Συνεργασία στα Προγράμματα για

Cooperation in Maritime Programmes

τη Θαλάσσια Πολιτική

The study focuses on 14 maritime cross-

Η μελέτη επικεντρώνεται σε 14 θαλάσσια
διασυνοριακά
θαλάσσιες

προγράμματα

λεκάνες

Μεσογείου,

της

της

περιοχής

Βαλτικής

Βορειοανατολικού

στις
και

Ατλαντικού:

της
του
έχουν

εντοπιστεί 200 περίπου έργα και έχουν

border programmes in the Mediterranean,
Baltic, and North-East Atlantic sea basins: the
identified marine/maritime projects – around
200 - have been granted EUR 315,7 million
ERDF, i.e. around 25% of the programmes’
funds.

χορηγηθεί 315,7 εκατομμύρια ευρώ από το
ΕΤΠΑ,

δηλαδή

περίπου

το

25%

των

ταμειακών διαθεσίμων των προγραμμάτων.
Η μελέτη σκοπεύει να αναδείξει τη συμβολή
των διασυνοριακών έργων που σχετίζονται
με τα θέματα της ναυτιλιακής/θαλάσσιας
πολιτικής, καθώς και την υποστήριξή τους
για την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών
που υπεγράφησαν στις πληγείσες περιοχές
και στις θαλάσσιες λεκάνες.

The

study

intends

to

highlight

the

contribution of cross-border projects linked
to

the

most

relevant

themes

of

the

marine/maritime policy, as well as their
support

to

the

international
affected

implementation

agreements

areas

signed

and

in

sea

of
the

basins.

With the growing importance of EU marine
and maritime policy, cross border cooperation
Με την αυξανόμενη σημασία που αποδίδει
η ΕΕ στη θάλασσα

και τη ναυτιλιακή

πολιτική, τα προγράμματα διασυνοριακής
συνεργασίας

μπορούν

αποτελεσματικά

στην

να

συμβάλουν

εφαρμογή

της,

καθιστώντας τη θάλασσα ένα θεμέλιο για
την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
τοπικών αρχών και των χωρών. Η έκθεση
υπογραμμίζει

το

ναυτιλιακών/θαλάσσιων

δυναμικό

των

διασυνοριακών

έργων για την Ευρώπη 2020.
Πληροφορίες:
http://admin.interacteu.net/downloads/9019/INTERACT_Study_Cr
oss_Border_Cooperation_in_Maritime_Program
mes_12_2014_.pdf

projects can effectively contribute to its
implementation,
cement

and

making
ground

the
for

sea

a

new

strengthening

cooperation between local authorities and
countries. The report highlights the potential
of

marine/maritime

cross-border

projects

both within and beyond respective crossborder areas, to add value to policy and
strategy

development,

contribute

to

and

Europe

to
2020

effectively
goals.

Information:
http://admin.interacteu.net/downloads/9019/INTERACT_Study_Cr
oss_Border_Cooperation_in_Maritime_Program
mes_12_2014_.pdf
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EU’s impact on Local Government

Αυτοδιοίκηση
It is no secret that the European Institutions’
Δεν

είναι

μυστικό

ότι

τα

ευρωπαϊκά

θεσμικά όργανα και οι πρωτοβουλίες τους
έχουν καθοριστικό αντίκτυπο στις τοπικές
και περιφερειακές αρχές και στις τοπικές
υποθέσεις, είτε πρόκειται για νομοθεσία,
είτε

για

νομολογία

Δικαστήριο

που

εκδίδει

των

το

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε

actions have a decisive impact on local and
regional authorities’ matters, whether it be
legislation or jurisprudence handed down by
the European Court of Justice. And this holds
particularly true in areas such as public
services

and

transport,

public

procurement,

environment

and

urban

even

inter-

municipal agreements. According to a report

τομείς όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και οι

issued by our Finnish association (AFLRA), the

δημόσιες

EU has an effect on over a half of the

προμήθειες,

οι

αστικές

μεταφορές, το περιβάλλον και ακόμη οι
διαδημοτικές
μια έκθεση

συμφωνίες.
που

Σύμφωνα

εκδόθηκε

functions and decisions of municipalities.

με

από

τη

φινλανδική ένωση τοπικών αρχών (AFLRA) ,
η ΕΕ έχει μια επίδραση σε πάνω από το
ήμισυ

των

αρμοδιοτήτων

αποφάσεων των δήμων.

και

των

60% των

535

δημοτικών θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων
που

συμμετείχαν

στην

έρευνα

είχαν

επηρεαστεί από την ΕΕ.
Οι

λιγότερο

επηρεασμένες

ήταν

οι

αρμοδιότητες που αφορούν το Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών (μόλις για το
36% των αρμοδιοτήτων). Ο υψηλότερος
βαθμός

επηρεασμού

εντοπίστηκε

στα

θέματα του Υπουργείου Απασχόλησης και
Οικονομίας (81%). Σε μια ανάλυση των
θεμάτων

της

ημερήσιας

ατζέντας

των

δημοτικών συμβουλίων των φινλανδικών
δήμων αναφέρεται ότι πάνω από το 50%
αυτών έχουν επηρεαστεί από αποφάσεις
και δράσεις της ΕΕ. Παρόμοια, στο Ελσίνκι
φαίνεται ότι το 47% των αποφάσεων του
δημοτικού

συμβουλίου

εμφανώς

επηρεάζεται από κοινοτικές αποφάσεις.
Πληροφορίες:
http://www.localfinland.fi/en/association/int
ernational/eupolicy/EU%20impact%20on%20Finnish%20loca
l%20authorities/Pages/default.aspx
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This

report

shows

that

considerable

impact

government

functions.

the

on

EU

has

Finnish

60%

of

the

a

local
535

municipal statutory functions surveyed were
impacted by the EU. The least impacted were
the functions within the mandate of the
Ministry of Transport and Communications:
an impact was identified for 36% of the
functions. The highest EU impact, 81%, was
identified

for

the

functions

within

the

mandate of the Ministry of Employment and
the Economy. An analysis of local council
agendas indicated that the EU impacts on
slightly over 50% of the matters decided on by
Finnish municipalities. Similar results were
obtained when examining the city of Helsinki
decision-making bodies: the EU impacts on
47% of the city's decisions.
Information:
http://www.localfinland.fi/en/association/int
ernational/eupolicy/EU%20impact%20on%20Finnish%20loca
l%20authorities/Pages/default.aspx
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Διεθνή Θέματα

Study on Sustainable Cities in Latin

International Affairs

America

Μελέτη για τις Βιώσιμες Πόλεις της

In December 2014, ICLEI SAMS, ICLEI MECS

Λατινικής Αμερικής

and

the

Konrad

Adenauer

Foundation

launched the publication “Sustentabilidade

Τον περασμένο Δεκέμβριο το διεθνές δίκτυο
πόλεων για την κλιματική αλλαγή (ICLEI), το
ίδρυμα Αντενάουερ και άλλοι οργανισμοί
παρουσίασαν τη μελέτη Αστική Αειφορία:

Εμπειρίες από τη Λατινική Αμερική, στη
διάρκεια του συνεδρίου των Ηνωμένων

Urbana:

Experiências

na

América

Latina”

(Urban Sustainability: Experiences in Latin
America) at the COP20 UN climate change
conference.

The

publication

features

10

concrete examples of Latin American cities in
pursuit of sustainability.

Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Η μελέτη
περιλαμβάνει

10

παραδείγματα

λατινοαμερικανικών

πόλεων

που

στοχεύουν στην αειφορία.

ICLEI South America thanks the municipalities
that shared their experiences, and highlights
that Latin America is at a turning-point, a
crucial moment for rethinking the region’s
development model.

Η Λατινική Αμερική διέρχεται μια κρίσιμη
περίοδο, αναλογιζόμενη το αναπτυξιακό
μοντέλο

που

πρέπει

Βασικός

στόχος

του

να

ακολουθήσει.

ICLEI

είναι

να

διασφαλίσει ότι αυτά τα παραδείγματα
των υφιστάμενων καλών πρακτικών θα
διαχυθούν

και

έμπνευσης
δράσεις.

για

Οι

θα

αποτελέσουν

περαιτέρω

περιπτωσιολογικές

πηγή

αειφόρες
μελέτες

αντανακλούν τον πλούτο των εμπειριών
και των δράσεων που υλοποιούνται από τα
μέλη αυτού του δικτύου.
Πληροφορίες:
http://www.kas.de/wf/doc/kas_400001522-5-30.pdf?141217130414

Ensuring that examples of existing good
practices are disseminated and can inspire
further sustainable actions is one of ICLEI’s
key objectives. The cases in this publication
indicate the wealth of experience and actions
implemented by the cities in our network.
Information:
http://www.kas.de/wf/doc/kas_400001522-5-30.pdf?141217130414
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Βραβεία για Βιώσιμες Μεταφορές
Το

Βραβείο

για

Βιώσιμες

Μεταφορές

αναγνωρίζει τη δυναμική ηγεσία, το όραμα,
και την επίτευξη των στόχων σε βιώσιμες
μεταφορές

και

στον

τρόπο

ζωής

στα

αστικά κέντρα. Συστήθηκε το 2005 και
απονέμεται κάθε χρόνο σε μια πόλη που
έχει

εφαρμόσει

καινοτόμα,

βιώσιμα

συγκοινωνιακά έργα κατά το προηγούμενο
έτος . Οι στρατηγικές αυτές βελτιώνουν την
κινητικότητα για όλους τους κατοίκους,
μειώνουν

τις

εκπομπές

ρύπων

και

αυξάνουν την ασφάλεια και την πρόσβαση
για τους ποδηλάτες και τους πεζούς.

2-3/2015

Sustainable Transport Awards
The Sustainable Transport Award recognizes
profound leadership, vision, and achievement
in

sustainable

transportation

and

urban

livability. Established in 2005, the Sustainable
Transport Award has been given annually to a
city

that

has

implemented

innovative

sustainable transportation projects in the
preceding year. These strategies improve
mobility

for

all

residents,

reduce

transportation greenhouse and air pollution
emissions, and improve safety and access for
cyclists and pedestrians.

Κατά τη φετινή 10η απονομή των βραβείων,
τους

The Sustainable Transport Award Committee

δημάρχους του Μπελ Οριζόντε, του Ρίο Ντε

gave its tenth annual award to Belo Horizonte,

Τζανέιρο και του Σάο Πάουλο. Το Μπέλ

Rio de Janeiro, and São Paulo, the first ever

Οριζόντε αναγνωρίστηκε για την εφαρμογή

award to result in a three-way tie, giving

του

credit to the scale and substance of Brazil’s

η

αρμόδια

Επιτροπή

συστήματος

βράβευσε

ταχείας

διέλευσης

λεωφορείων (BRT) - το πρώτο ολοκληρω-

achievements

μένο σχέδιο κινητικότητας 23 χλμ που

enhancing quality of life in its major cities.

λειτουργεί σε δύο λεωφορειόδρομους. Το

Belo

Ρίο

τις

implementation of a bus rapid transit (BRT)

μεγάλες επενδύσεις του σε μέσα μαζικής

system - the first project of its comprehensive

μεταφοράς και για το άνοιγμα ενός BRT, το

mobility plan. The 23-km system operates

δεύτερο

over

ντε

Τζανέιρο

από

τα

βραβεύτηκε

τέσσερα

για

που

έχουν

in

Horizonte

two

increasing
was

corridors.

mobility

recognised

Rio

de

for

Janeiro

and
its

was

προγραμματιστεί για τους Ολυμπιακούς

awarded for its heavy investment in public

Αγώνες του 2016. Τέλος, το Σάο Πάολο

transport and for opening a BRT, the second

εντυπωσίασε

για

του

of four planned ahead of the 2016 Olympics.

ποδηλατικού

δικτύου.

θα

Finally, São Paulo impressed judges for its

δημιουργήσει ποδηλατοδρόμους μήκος 400

cycling network expansion. The city is looking

χλμ μέσα στο 2015, μέρος ενός δικτύου 500

to build 400 km of cycle lanes in 2015, part

χλμ.

of an overall 500-km network.

την

επέκταση
Η

πόλη

Πληροφορίες:
http://staward.org/winners/

Information:
http://staward.org/winners

28

28

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

No 56/57

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

2-3/2015

Review on the Working Time Directive

Διαβουλεύσεις

(Directive 2003/88/EC)

Consultations

The organisation and regulation of working
time in the public and private sector has
considerable social, economic and political
impact. At EU level, Directive 2003/88/EC (the
Working Time Directive)1 aims at providing
minimum standards common to all Member
States for protecting workers from health and
safety risks associated with excessive or
inappropriate

Αναθεώρηση της Οδηγίας για το

working

hours,

and

with

inadequate time for rest and recovery from
work. Over the last twenty years, fundamental

χρόνο εργασίας

changes have occurred in the world of work

(Οδηγία 2003/88/ΕΚ)

and the economy, which have had a clear

H οργάνωση και η ρύθμιση του χρόνου
εργασίας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό

impact on many aspects of the organisation
of working time.

τομέα έχει σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό
και πολιτικό αντίκτυπο. Στο επίπεδο της
ΕΕ, η οδηγία 2003/88/ΕΚ (οδηγία για τον
χρόνο

εργασίας)

1

αποβλέπει

στον

καθορισμό ελάχιστων προτύπων, κοινών σε
όλα τα κράτη μέλη, για την προστασία των
εργαζομένων από κινδύνους για την υγεία
και την ασφάλεια λόγω υπερβολικού ή
ακατάλληλου ωραρίου εργασίας και λόγω
ανεπαρκούς

χρόνου

για

ανάπαυση

και

ανάκτηση δυνάμεων μετά την εργασία.
Κατά

τα

τελευταία

συντελεστεί

είκοσι

θεμελιώδεις

έτη

αλλαγές

έχουν
στον

κόσμο της εργασίας και την οικονομία, έτσι
ώστε η Επιτροπή να ξεκινήσει μια διεξοδική
αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο
εργασίας για να καταλήξει σε κανόνες που
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες
των
των

εργαζομένων,
δημόσιων

των

επιχειρηματιών,

υπηρεσιών

και

των

καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ.
Προθεσμία: 15 Μαρτίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=33
3&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes
&langId=el

The Commission has therefore launched a
comprehensive review of the Working Time
Directive. The objective is to analyse what
changes to the current legal framework would
possibly be needed to arrive at working time
rules which best meet the needs of workers,
businesses, public services and consumers
across the EU.
Deadline: 15 March
Information:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=33
3&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes
&langId=en
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Funding Possibilities for Energy Efficiency

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Date: 12-13 March

Projects

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
The Seminars of the

Location: Maastricht
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5662

European Institute of Public

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed

Administration (EIPA)

Projects: Why and How? New CBA Guide
2014-2020
Date: 23-25 March
Location: Barcelona
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5681

The New Procurement Directives
Date: 26-27 March
Location: Maastricht

Strategy and Planning

Additional Information:

Date: 11-13 February

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5650

Location: Maastricht
Additional Information:

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5636

Projects: Advanced Course - Programming

Understanding

EU

Decision-Making:

Principles, Procedures, Practice

Period 2014-2020
Date: 26-27 March
Location: Barcelona

Date: 26-27 February

Additional Information:

Location: Maastricht

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5664

Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5623

Implementing

the

New

Structural

and

Investment Funds Regulations: Comparing
2014-2020 with 2007-2013
Date: 4-5 March
Location: Maastricht
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5635

Successful Preparation and Implementation of
Twinning Projects
Date: 5-6 March
Location: Maastricht
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5638
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World City

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
The Library of Local Government
Πολεοδομικός Σχεδιασμός και
Αρχιτεκτονική της Πόλης

Pages: 272
D. Massey
Publisher: Polity Press, 2007
Cities around the world are striving to be
global. This book tells the story of one of

Σελ.160

them, and in so doing raises questions which

Β. Ιωάννου

are essential for all cities. These questions

Εκδ. Επίκεντρο, 2014
Το

βιβλίο

αποτελεί

εισαγωγή

στην

πολεοδομία. Παρουσιάζει επιλεκτικά και
συνοπτικά έννοιες, θεωρητικές θέσεις και
πρακτικές που καταδεικνύουν την ευρύτητα
των παραμέτρων και το περιεχόμενο του
πολεοδομικού σχεδιασμού. Επισημαίνεται η
σημασία και ο ρόλος της αρχιτεκτονικής
της πόλης: της δομής και της μορφής του
κτισμένου περιβάλλοντος. Προβάλλεται η
υποκειμενική φύση της πολεοδομίας ως
πολιτικής

πρακτικής,

παρουσίαση

μέσα

διαφορετικών

από

την

θεωρητικών

προσεγγίσεων για την κοινωνία και τον
χώρο

της

πόλης.

Παράλληλα

γίνεται

εισαγωγή σε βασικά κεφάλαια μαθημάτων
πολεοδομίας που αφορούν στις χρήσεις,
στη δόμηση και στο αστικό περιβάλλον,
καταλήγοντας με αναφορές στις σύγχρονες
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις
του σχεδιασμού των πόλεων.

concern

identity,

place,

and

political

responsibility in the changing geographies of
our times. The book also tells the story of the
rise of a new class, of deepening inequality,
and of the geographical imaginations that are
mobilised

to

legitimate

the

increasing

dominance of these powerful metropoles. In
so doing, it sets the global city in its wider
geographical and political context. World City
focuses its account on London, one of the
greatest of these global cities. London is a
city of delight and of creativity, of the
generation of vast wealth

and of acute

poverty. It also presides over a country
increasingly divided between North and South
and over a neo–liberal form of globalisation
the

deregulation,

financialisation

and

commercialisation of all aspects of life that
results in an evermore unequal world. World
City explores how we can understand this
complex narrative .
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Το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

The Bulletin of International and European

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδεται μόνο σε

Affairs

ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε

Government of the Hellenic Ministry of Interior

προσθέσει την

is published and distributed only in digital

στη

λίστα

ηλεκτρονική σας διεύθυνση
παραληπτών

του

&

Development

Planning

of

Local

Δελτίου,

form. If you wish to subscribe to our bulletin,

μπορείτε να το κάνετε μέσω της κάτωθι

you can send us your contact details to the

ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

following e-mail address:

a.karvounis@ypes.gr

a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

Ε λ λ η ν ικ ή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF INTERIOR

Σταδίου 27

Stadiou 27
P.C.10183 Athens

Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης
και πληροφορίες:
Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr

Ιστοσελίδα Δελτίου:
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Act
ions/DiethEuroThemOTA/deltio_die
thnon_kai_europaikon_thematon/

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’
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