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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.

3

Τεύχος 30

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12/2012

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

Τεύχος 30

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

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"
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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.

17

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 30

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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(Αθήνα)
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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