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1. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του ευρωπαίου
πολίτη στα κοινά αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πτυχές της ζωής της
κοινότητάς τους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να
συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμη
πιο προσιτής. Με την απόφαση 1904/2006/ΕΚ, της
12ης Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο ενέκριναν το πρόγραμμα «Ευρώπη για
τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013, το οποίο
θέσπισε το νομικό πλαίσιο για τη στήριξη ενός ευρέος
φάσματος δραστηριοτήτων και οργανώσεων που

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

προωθούν την «ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου
πολίτη στα κοινά» και, επομένως, τη συμμετοχή



Επιδότηση Αδελφοποιήσεων
Πόλεων και Οργανώσεων της
Κοινωνίας Πολιτών



Επιδότηση Διεθνών Δράσεων
Νεολαίας



Ευρωπαϊκά Βραβεία για
Καινοτόμες Δημόσιες Υπηρεσίες



Επιδότηση δράσεων πολιτισμού
και δια βίου μάθησης



Η Κατάσταση της καινοτομίας
στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες



Βέλτιστες Πρακτικές Αειφόρων
Αναπτυξιακών Πολιτικών



Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια 2014



Σεμινάρια κατάρτισης για τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και το ΕΣΠΑ

πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
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συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες ανταλλαγές
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσω της
συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων και ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ
αδελφοποιημένων πόλεων. Επομένως, το μέτρο
αφορά τους δύο ακόλουθους τύπους
δραστηριοτήτων:

Μέτρο 1.1 Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της
αδελφοποίησης πόλεων
Το πρόγραμμα συμβάλλει στους εξής γενικούς
στόχους:
 να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να
ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να
συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης
ακόμα πιο προσιτής, δημοκρατικής και με
παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο
πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας
και εμπλουτισμένης μέσω αυτής,
αναπτύσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
 να αναπτύξει αίσθημα ευρωπαϊκής
ταυτότητας, βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή
ιστορία και κοινό πολιτισμό,
 να καλλιεργήσει το αίσθημα των
ευρωπαίων πολιτών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
τους ανήκει,
 να βελτιώσει την ανοχή και την αμοιβαία
κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών,
μέσα από τον σεβασμό και την προαγωγή της
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας,
συμβάλλοντας παράλληλα στον
διαπολιτισμικό διάλογο.
Στόχος της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την
Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτομα από
τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να
συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες,
απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα
από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον.
Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις ανταλλαγές και
τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από
διαφορετικές χώρες με διάφορα μέσα:
Μέτρο 1 – Αδελφοποίηση πόλεων
Το μέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που

2

Οι συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων φέρνουν σε επαφή ευρύ
φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις,
αξιοποιώντας τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των
δήμων για την ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης και
κατανόησης μεταξύ πολιτών και μεταξύ πολιτισμών. Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι
πόλεις/δήμοι ή οι οικείες επιτροπές αδελφοποίησης
ή άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές. Το σχέδιο πρέπει να αφορά
δήμους από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ
των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος
της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά τουλάχιστον 25
προσκεκλημένους συμμετέχοντες. Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς συμμετέχοντες
οι οποίοι αποστέλλονται από τους επιλέξιμους
εταίρους. Το ήμισυ τουλάχιστον των συμμετεχόντων
δεν πρέπει να είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι τοπικής
αυτοδιοίκησης ή δημοτικοί υπάλληλοι. Οι προτάσεις
σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που
πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο. Ελάχιστη
επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: 5.000 ευρώ. Μέγιστη
επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: 25.000 ευρώ.
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Μέτρο 1.2
Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων
Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν τακτικά νέα
προβλήματα και εμπλέκονται στην εφαρμογή
διαφόρων πολιτικών, οι οποίες συνδέονται συχνά
με πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
δικτύωση δήμων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
αποτελεί σημαντικό μέσο πραγματοποίησης

Η Δράση 2 υποστηρίζει οργανώσεις της κοινωνίας

επίκαιρων συζητήσεων και ανταλλαγής

πολιτών, δεξαμενές σκέψης ως μοναδικών συν-

βέλτιστων πρακτικών. Η αδελφοποίηση

δέσμων ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες και την

δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ δήμων·

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφενός οι οργανώσεις της

επομένως, οι δυνατότητες των δικτύων που

κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό,

δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι καταλυτικά

αδελφοποιημένων πόλεων πρέπει να

στοιχεία της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη θεματικής και

στην κοινωνία και συνδράμουν στην αναζωογόνηση

μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ πόλεων. Οι

όλων των όψεων της δημόσιας ζωής. Αφετέρου, οι

αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι:

ευρωπαϊκοί οργανισμοί δημόσιας πολιτικής έρευνας

πόλεις/δήμοι ή οι επιτροπές ή τα οικεία δίκτυα

διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο, προτείνοντας

αδελφοποίησης, άλλα επίπεδα τοπικών/ περιφε-

ιδέες για τα ευρωπαϊκά θέματα, την ενεργό

ρειακών αρχών, ομοσπονδίες/ενώσεις τοπικών

ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη ή τις ευρωπαϊκές

αρχών, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που

αξίες. Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τα κάτωθι

εκπροσωπούν τοπικές αρχές. Το σχέδιο πρέπει να

μέτρα:

αφορά δήμους από τουλάχιστον 4 συμμετέχουσες
χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι



Διαρθρωτική στήριξη για ευρωπαϊκές

κράτος μέλος της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά

ερευνητικές οργανώσεις δημόσιας πολιτικής

τουλάχιστον 30 προσκεκλημένους συμμετέχοντες.

(δεξαμενές γνώσης)- Μέτρο 1

Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς



Διαρθρωτική στήριξη για οργανώσεις της

συμμετέχοντες οι οποίοι αποστέλλονται από

κοινωνίας πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο –

τους επιλέξιμους εταίρους.

Μέτρο 2

Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το
κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη



Υποστήριξη για σχέδια των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών- Μέτρο 3

επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί

Εν προκειμένω, το μέτρο 3 υποστηρίζει

ανά σχέδιο. Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα

συγκεκριμένα σχέδια που προτείνονται από οργα-

σχέδιο: 10.000 ευρώ. Μέγιστη επιλέξιμη

νώσεις της κοινωνίας των πολιτών εγκαταστημένες

επιδότηση για ένα σχέδιο: 150.000 ευρώ.

σε συμμετέχουσες χώρες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος
που συνδέονται με τις προτεραιότητες και τους
στόχους του προγράμματος. Τα σχέδια στο πλαίσιο
του παρόντος μέτρου πρέπει να στοχεύουν σε
θέματα γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο
των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τα σχέδια στο πλαίσιο
του παρόντος μέτρου αναμένεται να περιλαμβάνουν
δραστηριότητες όπως συνέδρια, σεμινάρια,
συζητήσεις, ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές,

3

Τεύχος 32

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2/2013

Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εθνικό Σημείο Επαφής: Δρ. Α. Καρβούνης
Τηλ:210-3744975
Φαξ: 210-3744713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, δημοσκοπήσεις, εφαρμογή νέων τεχνολογιών της πληροφορίας κ.λπ., καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα,

2. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας:
Επιδότηση Διεθνών Δράσεων για Νέους

η οποία εμφανίζει προοπτικές καινοτομίας, αφορά
μεγαλύτερο φάσμα κοινού και έχει σαφέστερη

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) ιδρύθηκε το

στρατηγική διάδοσης. Με σκοπό την προώθηση

1972 από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να παρέχει

καλύτερα δομημένων σχεδίων, το μέγιστο ποσό της

χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές δράσεις της

επιδότησης αυξήθηκε από 55.000 ευρώ σε 150.000

νεολαίας. Εν προκειμένω, σκοπός του Ιδρύματος

ευρώ και η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων παρατά-

είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των

θηκε από 12 σε 18 μήνες. Έτσι θα εξασφαλισθεί

νέων της Ευρώπης μέσω της επιδότησης

μεγαλύτερο περιθώριο καινοτομίας, συμμετοχή

πρωτοβουλιών του για την προώθηση της ειρήνης,

μεγαλύτερου εύρους κοινού και μια ισχυρότερη

της κατανόησης και της συνεργασίας στο πλαίσιο

στρατηγική διάδοσης.

του πνεύματος σεβασμού των θεμελιωδών αξιών

Επιλέξιμοι φορείς για το εν λόγω μέτρο είναι

του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως τα ανθρώπινα

κυρίως συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά

δικαιώματα, η δημοκρατία, η ανοχή και η αλληλεγ-

ιδρύματα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται

γύη. Το Ίδρυμα επιδοτεί κυρίως δράσεις εκπαιδευτι-

στον τομέα του εθελοντισμού και του ερασιτεχνικού

κές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ανθρωπιστικού

αθλητισμού (π.χ. ΜΚΟ, κεντρικές οργανώσεις,

χαρακτήρα, πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης της

δίκτυα, ενώσεις και ομοσπονδίες, ομάδες προβλη-

ειρήνης και της συνεργασίας στην Ευρώπη,

ματισμού, πανεπιστήμια, θρησκευτικές οργα-

ανταλλαγές πρακτικών, έρευνες και μελέτες πάνω

νώσεις).Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις

σε θέματα νεολαίας. Στην τρέχουσα πρόσκληση

από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ των

υποβολής προτάσεων προβλέπεται η επιδότηση

οποίων μία τουλάχιστον να είναι κράτος μέλος της

των λειτουργικών δαπανών διεθνών οργανώσεων

ΕΕ. Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο:

και δικτύων νεολαίας. Δικαίωμα υποβολής

10.000 ευρώ. Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα

αιτήσεων έχουν διεθνείς ΜΚΟ νεολαίας, με μέλη

σχέδιο: 150.000 ευρώ. Η επιδότηση δεν είναι
δυνατόν να υπερβαίνει το 70% των επιλέξιμων
δαπανών της σχετικής δράσης. Επομένως,
τουλάχιστον 30% των συνολικών εκτιμώμενων
επιλέξιμων δαπανών πρέπει να προέρχεται από
πηγές εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ποσό
που θα χορηγηθεί δεν θα υπερβαίνει σε καμία
περίπτωση το ποσό για το οποίο υποβλήθηκε
αίτηση.

4
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ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή
να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας,
προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε κοινό
πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

1.3. Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους
Θέλετε να συμμετάσχετε στην ενίσχυση της
δημοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, περιφερειακό
ή εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο; Η δράση
Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους σας δίνει αυτή τη
δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-30 ετών.
άνω των 100 ατόμων και δικτύωση σε
τουλάχιστον 3 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της

Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

Ευρώπης.

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

Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2013

εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του εξωτερικού
για διάστημα 2 ως 12 μηνών; Το Πρόγραμμα

Πληροφορίες:

«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» σας δίνει τη

European Youth Foundation

δυνατότητα αυτή!

Ιστοσελίδα: http://www.eyf.coe.int/fej/portal/
media-type/html/user/anon/page/How_to_grantC

Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο
3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους

3. Νεολαία σε Δράση, 2007-2013
Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο
2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και
ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της
Ευρωπακής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του
προγράμματος «Νεολαία» της περιόδου 2000-06
και του προγράμματος 2004-06 για την
προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Με σκοπό την
ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία των
πολιτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση
του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Το
πρόγραμμα στοχεύει επίσης να συμβάλλει στην
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ευρεία
έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη

Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στη
συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της
διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντας
το διαπολιτισμικό διάλογο, την αμοιβαία
κατανόηση και ανοχή μεταξύ των νέων, μέσα από
τις ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης και
δικτύωσης.

Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία
4.3. Κατάρτιση και Δικτύωση
Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, μέσα
από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών &
καλών πρακτικών και τους ωθεί στην ευρωπαϊκή
σύμπραξη προς όφελος των νέων.

της αίσθησης της αμοιβαίας αλληλεγγύης και
κατανόησης των νέων. Το πρόγραμμα με τον
τρόπο αυτό αποτελεί επίσης τη συνέχεια των
στόχων της διαδικασίας της Λισσαβόνας.

Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη
1.1. Ανταλλαγές νέων
Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες
νέων και οργανώσεις νέων και δίνουν τη
δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες
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Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της
Νεολαίας
5.1. Συναντήσεις νέων
Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την
ευρωπακή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας,
ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου
διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη
πολιτικής και των νέων.
Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Συντονίστρια Προγράμματος: κα Αναστασία Φιλίνη
τηλ. 210 2599360, 210
Ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/youth/

4. 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα
και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ:
Ευρωπαϊκά Βραβεία για Καινοτόμες
Δημόσιες Υπηρεσίες

Θα απονεμηθούν συνολικά 9 βραβεία των 100.000
ευρώ για επιτυχείς και ήδη εφαρμοζόμενες
καινοτόμες πρωτοβουλίες, οι οποίες επέφεραν
σημαντικές βελτιώσεις στη ζωή των πολιτών. Στο
διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δημόσιες
υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ ή χωρών που
συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο
για την έρευνα. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι
οποιαδήποτε κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή
που έχει συσταθεί ως δημόσιος φορέας βάσει της

Στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου για

εθνικής νομοθεσίας, όπως: υπουργεία,

την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ,

αποκεντρωμένες κρατικές αρχές, περιφέρειες και

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε διαγωνισμό για

δήμοι. Οι σχετικές πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν

την απονομή ευρωπαϊκών βραβείων με στόχο να

αρχίσει να εφαρμόζονται τα τελευταία τέσσερα (4)

ενθαρρύνει καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες της

χρόνια και να ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στη

Ευρώπης να προβάλουν τις πιο δυναμικές και

διαγωνιζόμενη υπηρεσία. Δεν μπορούν να

πρωτοποριακές τους πρωτοβουλίες. Στόχος των

συμμετάσχουν στο διαγωνισμό δημόσιες υπηρεσίες

βραβείων είναι να προωθηθεί η καινοτομία και ο

στις οποίες έχει ήδη απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο

εκσυγχρονισμός με την αναγνώριση των θετικών

για την ίδια πρωτοβουλία από όργανο της ΕΕ. Τα

αποτελεσμάτων και την ανάδειξη παραδειγμάτων

βραβεία πρέπει να αξιοποιηθούν από τις σχετικές

προς μίμηση.

υπηρεσίες για την προώθηση και περαιτέρω
επέκταση των πρωτοβουλιών τους, γεγονός που θα
δώσει σημαντική ώθηση στην αριστεία και την
καινοτομία στον δημόσιο τομέα. Με την απονομή
των βραβείων αυτών επιδιώκεται η αναστροφή των
αρνητικών στερεοτύπων που εξακολουθούν να
υπάρχουν στην κοινή γνώμη σχετικά με τις δημόσιες
δαπάνες, και η αύξηση των προσδοκιών που πρέπει
να έχουν οι πολίτες από τη δημόσια διοίκηση. Στο
πλαίσιο του εν λόγω βραβείου ζητούνται εφικτές,
αποτελεσματικές και καινοτόμες προσεγγίσεις για
τις δημόσιες δαπάνες.
Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα: www.ec.europa.eu/admin-innovators
E-mail: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
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5. PROGRESS: Δράσεις για τον κοινωνικό
πειραματισμό
Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS
είναι να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την
επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών
υποθέσεων. Το PROGRESS χρηματοδοτεί
δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας
μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης καθώς
και την ενίσχυση των βασικών συντελεστών για
την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα χωρίζεται
σε πέντε τομείς που αντιστοιχούν στους πέντε
κύριους τομείς δραστηριοτήτων: απασχόληση,
κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, συνθήκες
εργασίας, ποικιλομορφία και καταπολέμηση των
διακρίσεων, καθώς και ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών.
Στο πλαίσιο της πρόσφατης πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων το πρόγραμμα αποσκοπεί
στην προώθηση κοινωνικού πειραματισμού ως
πηγή καινοτομίας στον τομέα της κοινωνικής
πολιτικής στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου
Συντονισμού (ΑΜΣ) που εφαρμόζεται για την
κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη (η
κοινωνική ΑΜΣ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εμβληματική πρωτοβουλία της Στρατηγικής ΕΕ
2020 «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα εναντίον της
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού»
προωθεί τον κοινωνικό πειραματισμό στα πεδία
της κοινωνική καινοτομίας και πολιτικής.
Τα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν
στην ανάπτυξη και δοκιμή κοινωνικών καινοτόμων
προσεγγίσεων στο πλαίσιο των πολιτικών
προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα έργα με επίκεντρο
την κοινωνική ένταξη των νέων και πιο
συγκεκριμένα: Στην προώθηση μέτρων για την
ενεργοποίηση των νέων, στην παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών για τη φροντίδα των παιδιών και στην
προώθηση της ενεργούς και υγιούς γήρανσης. Οι
αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς,
περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, φορείς
παροχής υπηρεσιών, κλπ. Επισημαίνεται η ανάγκη
δημιουργίας συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων
μεταξύ δημόσιων αρχών και κοινωνικών εταίρων,
παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών και ΜΚΟ, καθώς
θεωρούνται κρίσιμα εργαλεία για την επιτυχή
υλοποίηση ενός πειράματος κοινωνικής πολιτικής.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης
ανέρχεται συνολικά στα 4,2 εκατ.€ και οι
επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 700.000€
(ελάχιστη) και 1.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό
της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα υπερβαίνει
το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Οι
δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν μετά την
υπογραφή της σύμβασης με την Επιτροπή, μέσα
σε διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της πρότασης, και να έχουν μέγιστη
διάρκεια 36 μηνών και ελάχιστη διάρκεια 24
μηνών.
Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής: Υπουργείο Απασχόλησης,
Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας (υπόψιν κ.κ.
Α. Κρητικού, 2105271409 & Σ. Καραγιάννη,
2105240503)
Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&f
urtherCalls=yes
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6. Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια 2014
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων
για την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια
(European Entrepreneurial Region –EER) για το 2014.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα
εντοπισμού και βράβευσης των περιφερειών της
ΕΕ που διαθέτουν εξαιρετικό επιχειρηματικό
όραμα, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της
οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν
δυναμικές, οικολογικές και επιχειρηματικές
περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη και να
υλοποιηθεί η "Small Business Act για την Ευρώπη"
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για να
λάβουν τον τίτλο της EER οι περιφέρειες πρέπει
να προωθήσουν ένα σχέδιο οράματος που να

2/2013

δ) περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία
μεταξύ όλων των φορέων εντός της περιφέρειας
αλλά και μεταξύ των περιφερειών EER, καλύτερη
ένταξη της περιφέρειας στην αγορά της γεωγραφικής περιοχής που την περιβάλλει.
ε) βιωσιμότητα, ήτοι συμβολή στην επίτευξη των
στόχων «20-20-20» της Ευρώπης.
στ) υλοποίηση, διακυβέρνηση και επικοινωνία:
εξασφάλιση της υλοποίησης των προτεινόμενων
δράσεων, κατά προτίμηση βάσει ενός συνόλου
δεικτών, παρουσίαση κατάλληλης επικοινωνιακής
στρατηγικής.
Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα:http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pa
ges/eer.aspx.
E-mail: eer-cdr@cor.europa.eu

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

ανταποκρίνεται σε έξι κριτήρια. Εν προκειμένω, οι

ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας

περιφέρειες θα πρέπει να προτείνουν μέτρα

των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού·

στους ακόλουθους τομείς:

ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των

(α) "Small Business Act" για την Ευρώπη και κύριες

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και

πολιτικές πρωτοβουλίες και μέσα της ΕΕ, όπως

προϊόντων·

π.χ. η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η Πράξη για

ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.


την Ενιαία Αγορά.
(β) προώθηση της επιχειρηματικότητας με την
εγγύηση της πλήρους συνέπειας μεταξύ των
θεματολογίων για την επιχειρηματικότητα της
περιφέρειας και της ΕΕ.
(γ) διατομεακά ζητήματα/ενωσιακή διάσταση, π.χ.
βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και των λοιπών
δημοσίων χρηματοδοτήσεων, προορατικότητα και
προώθηση του έτους EER καθαυτού, αφού ληφθούν
υπόψη και όσα πρόκειται να συμβούν μετά το έτος
EER.
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Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο
πλαίσιο του προγράμματος ανήκουν σε τρεις
κύριες τυπολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα
σκέλη του προγράμματος. Στην τρέχουσα περίοδο,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προτάσεις για τα εξής Σκέλη:

Σκέλος 1.2.1: Σχέδια συνεργασίας (διάρκειας έως
είκοσι τέσσερις μήνες)
Πρόκειται για δράσεις στις οποίες συμμετέχουν
τρεις τουλάχιστον πολιτιστικοί παράγοντες,
συνεργαζόμενοι σε τομεακό και διατομεακό
επίπεδο, από τρεις τουλάχιστον χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα για μέγιστο
διάστημα δύο ετών. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται σε
δράσεις που προωθούν μέσα μακροπρόθεσμης
συνεργασίας. Διατίθενται κονδύλια ύψους από
τουλάχιστον 50.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ
κατά το μέγιστο, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού
επιλέξιμου κόστους.

Σκέλος 2: Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό
τομέα
Πολιτιστικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται,
ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον τομέα του πολιτισμού μπορούν να
λάβουν στήριξη για τις λειτουργικές τους
δαπάνες. Η επιδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο
αυτού του σκέλους έχει τη μορφή στήριξης
των λειτουργικών δαπανών των εν λόγω
δικαιούχων οργανισμών για την υλοποίηση
του προγράμματος εργασίας τους.

Στο πλαίσιο αυτού του σκέλους είναι επιλέξιμες
τρεις κατηγορίες οργανισμών:
α) Πρεσβευτές
β) Δίκτυα προώθησης
γ) Πλατφόρμες δομημένου διαλόγου
Τα όρια επιδοτήσεων κυμαίνονται από 100.000
έως 600.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η
κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το
80% του συνολικού επιλέξιμου κόστους ή του
εκτιμώμενου κόστους που αντιστοιχεί στο
προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας.

Σκέλος 3.2: Σχέδια συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που συμμετέχουν στην ανάλυση πολιτιστικής
πολιτικής
Αυτή η κατηγορία έχει στόχο τη στήριξη σχεδίων
συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών ή δημόσιων
οργανισμών, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στην
ανάλυση, εκτίμηση ή αξιολόγηση του αντικτύπου
των πολιτιστικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι
δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον
τρεις οργανισμούς που έχουν την έδρα τους σε
τουλάχιστον τρεις χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα. Το μέγιστο ποσό επιδότησης
ανέρχεται σε 120.000 € ετησίως, το οποίο
αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των
επιλέξιμων δαπανών.
Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας: κα Ειρήνη
Κομνηνού
Τηλ: 2103313848
Ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/culture/
funding/2013/index_en.php
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8. Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013
Το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Διά
Βίου Μάθησης [Programme for ΕU Action in the Field
Of Lifelong Learning (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης
- LLP)] αποσκοπεί στο να συμβάλει μέσω της διά
βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ως προηγμένης κοινωνίας της
γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη,
περισσότερη και καλύτερη εργασία και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Πιο συγκεκριμένα,
αποσκοπεί στο να προάγει τις ανταλλαγές, τη

2/2013

(β) Δίκτυα
Στόχος αυτής της δράσης είναι η υποστήριξη της
δημιουργίας εγκάρσιων δικτύων που προάγουν
την αμοιβαία μάθηση στον τομέα της χάραξης
πολιτικών και την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με ορθές πρακτικές και κρίσιμους παράγοντες με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση
συνεκτικών και περιεκτικών προσεγγίσεων όσον
αφορά τη διά βίου μάθηση. Τα εν λόγω δίκτυα
πρέπει να φέρουν σε επαφή παράγοντες από
διάφορους συναφείς τομείς και επίπεδα χάραξης
και εφαρμογής πολιτικών (εθνικό, περιφερειακό,
τοπικό) από 8 τουλάχιστον χώρες και να παρέχουν ένα φόρουμ/μια πλατφόρμα για κοινό
προβληματισμό και ευρωπαϊκή συνεργασία και
προώθηση της καινοτομίας και της βέλτιστης
πρακτικής. Η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ σε σχέδια
θα ανέρχεται σε 400.000 ευρώ (75%ΕΕ).
(γ) Δίκτυα για τους Ρομά

συνεργασία και την κινητικότητα μεταξύ των
ευρωπαϊκών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης εντός της Ε.Ε έτσι ώστε να μπορέσουν
να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως
προς την ποιότητα. Κατά την τρέχουσα περίοδο οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις
προτάσεις τους για τις τέσσερις βασικές
δραστηριότητες του εγκάρσιου προγράμματος με
έμφαση στα Πολυμερή Σχέδια, τα Δίκτυα και τα
συνοδευτικά μέτρα:
ΚΔ1-Συνεργασία σε θέματα πολιτικής και

καινοτομία
(α) Πολυμερή Σχέδια για Ρομά
Ο στόχος αυτής της Δράσης είναι η στήριξη της
δημιουργίας σχεδίων διακρατικής συνεργασίας
για την ανάπτυξη μέτρων διά βίου μάθησης για
την ενσωμάτωση των Ρομά, συγκεντρώνοντας
εκπαιδευτικά και άλλα κοινωνικά μέτρα (υγεία,
περιβάλλον, στέγαση) ώστε να αυξηθούν το
επίπεδο συμμετοχής και το μορφωτικό επίπεδο
των μαθητών Ρομά. Σε αυτά τα πολυμερή σχέδια
θα πρέπει να συμμετέχουν βασικοί συντελεστές
από σχετικούς τομείς σε επίπεδο λήψης
αποφάσεων και εφαρμογής (εθνικό, περιφερειακό,
τοπικό) από 3 τουλάχιστον χώρες. Η μέγιστη
συνεισφορά ΕΕ για τα σχέδια θα είναι ύψους
150.000 ευρώ ετησίως (75% η κοινοτική συνδρομή).
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Στόχος αυτής της Δράσης είναι η στήριξη της
δημιουργίας δικτύων για τη διάδοση και την
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις
πλέον επιτυχημένες εμπειρίες κοινωνικής
ενσωμάτωσης των Ρομά μέσω της εκπαίδευσης. Η
μέγιστη συνεισφορά ΕΕ για τα σχέδια θα είναι
ύψους 150.000 ευρώ ετησίως (75%ΕΕ).

ΚΔ 2 – Γλώσσες
(α) Πολυμερή Σχέδια
Η Κύρια Δραστηριότητα Γλωσσών παρέχει
υποστήριξη για Πολυμερή Σχέδια που προωθούν
την κατανόηση της γλώσσας και την πρόσβαση σε
πόρους εκμάθησης γλωσσών. Η μέγιστη κοινοτική
συμβολή σε σχέδια θα ανέρχεται σε 400.000 ευρώ
(75%ΕΕ).
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(β) Πολυμερή Δίκτυα
Η Κύρια Δραστηριότητα Γλωσσών υποστηρίζει
Δίκτυα που συμβάλλουν στην προώθηση της
εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής
πολυμορφίας. Στόχος είναι η στήριξη της
ανάπτυξης γλωσσικών πολιτικών μέσω της
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με καινοτόμα
παραδείγματα και εργαλεία μεταξύ φορέων
λήψης αποφάσεων και επαγγελματιών της
εκπαίδευσης. Η μέγιστη συνεισφορά ΕΕ για τα
σχέδια θα είναι ύψους 150.000 ευρώ ετησίως
(75%ΕΕ).
(γ) Συνοδευτικά Μέτρα
Θα αναπτυχθούν έργα στο πλαίσιο της δράσης
'Συνοδευτικά Μέτρα’ για την προώθηση των
στόχων και των αποτελεσμάτων των γλωσσικών
έργων. Τα σχέδια δύνανται συνεπώς να
καλύπτουν δραστηριότητες επικοινωνίας,
θεματική παρακολούθηση σχεδίων και διάδοση και
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σχεδίων. Η
μέγιστη συνεισφορά ΕΕ για τα σχέδια θα είναι
ύψους 150.000 ευρώ ετησίως (75%ΕΕ).

ΚΔ3 – ΤΠΕ
(α) Πολυμερή Σχέδια
Τα Πολυμερή Σχέδια ΤΠΕ υποστηρίζουν την
ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών,
παιδαγωγικών και πρακτικών ΤΠΕ για διά βίου
μάθηση. Συμπληρώνουν τις δραστηριότητες και τα
έργα ενισχυμένης μάθησης ΤΠΕ στο πλαίσιο των
τομεακών προγραμμάτων Comenius, Erasmus,
Grundtvig και Leonardo da Vinci, ανταποκρινόμενα
σε ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης ΤΠΕ σε
δύο ή περισσότερους τομείς. Η μέγιστη
συνεισφορά ΕΕ για τα σχέδια θα είναι ύψους
400.000 ευρώ ετησίως (75%ΕΕ).

(β) Πολυμερή Δίκτυα
Τα Δίκτυα οφείλουν να υποστηρίζουν την κοινή
χρήση γνώσεων, οφείλουν να αυξάνουν την
ορατότητα και την ευαισθητοποίηση των οφελών
και του αντίκτυπου των ΤΠΕ για μάθηση, και να
συμβάλουν στην αποδοχή και την αποτελεσματική
της χρήση. Η μέγιστη συνεισφορά ΕΕ για τα σχέδια
θα είναι ύψους 150.000 ευρώ ετησίως (75%ΕΕ).

ΚΔ4 – Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων
Πολυμερή Σχέδια
Ο πρωτεύων σκοπός της Κύριας Δραστηριότητας
4 είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός
πλαισίου για την αποτελεσματική αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων του Προγράμματος Διά Βίου
Μάθησης σε τοπικό, τομεακό, περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με
δραστηριότητες επικοινωνίας. Καθώς το
πρόγραμμα πλησιάζει στη λήξη του, καθίσταται
διαρκώς σημαντικότερο να γίνουν επενδύσεις σε
δραστηριότητες που βασίζονται στα αποτελέσματα του προγράμματος LLP τα οποία έχουν
επιτευχθεί προς το παρόν, καθώς και σε
δραστηριότητες που φέρνουν σε επαφή τα
αποτελέσματα του προγράμματος LLP και τους
αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων
(mainstreaming). Η μέγιστη συνεισφορά ΕΕ για τα
σχέδια θα είναι ύψους 300.000 ευρώ ετησίως
(75%ΕΕ).
Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_life
long_learning_2013.php
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Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2036
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αγίου Βασιλείου:
«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Οικισμών και της
ευρύτερης περιοχής του Όρους Κέδρους»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ιεράπετρας: «Ανάδειξη Ορεινών
Οικισμών Δήμου Ιεράπετρας ως Περιοχών
Κατοικίας, Αναψυχής και Εναλλακτικού
Τουρισμού»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2037
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μινώα Πεδιάδας:
«Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Προβολή
Πολιτιστικών Στοιχείων Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2038
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Δημόσιων
Χώρων, Ποιότητας Ζωής και Ανάπτυξης
Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Αγίου Νικολάου
Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2035
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αποκορώνου: «Οι Δρόμοι του
Νερού»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
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Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2041
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων:
«Οικοτουριστικές Διαδρομές στο Δήμο Αρχανών
- Αστερουσίων»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2039
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μαλεβιζίου: «Πολιτιστικές
Διαδρομές Ορεινού Μαλεβιζίου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2040
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Φαιστού: «Από το Φαράγγι των
Μύθων στο Φαράγγι των Αγίων»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2043
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Χερσονήσου: «Βιώσιμη Ανάδειξη
του Οικοπολιτισμικού και Φυσικού Αποθέματος
της Ενδοχώρας ή Βιώσιμη Ενδοχώρα»
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 28/2/2013

Προθεσμία: 28/2/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2045

x?item=2051

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Γόρτυνας: «Αστερίων (Γόρτυς -

Υπαίθρου Δήμου Καντάνου – Σελίνου:

Αστερούσια)»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πολιτιστικού

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Αποθέματος Ορεινής Ζώνης Σελίνου»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 28/2/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 28/2/2013

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=2048

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

x?item=2052

Υπαίθρου Δήμου Χανίων: «Ορεινά Χανιά: Φύση-

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Πολιτισμός»

Υπαίθρου Δήμου Σφακίων: «Σφακιά Περιβάλλον

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

- Πολιτισμός»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 28/2/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 28/2/2013

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=2046

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

x?item=2053

Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Υπαίθρου Δήμου Κισάμου: «Κίσαμος Περιβάλλον

Νήσων Αιγαίου"

Οριζόντια Δράση»

Προθεσμία: 28/2/2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Πληροφορίες:

Νήσων Αιγαίου"

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Προθεσμία: 28/2/2013

x?item=2047

Πληροφορίες:

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Υπαίθρου Δήμου Γαύδου: «Ανάπτυξη και

x?item=2054

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων Δήμου Γαύδου»

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Υπαίθρου του Συνδέσμου «Τα όμορφα χωριά της

Νήσων Αιγαίου"

Κρήτης»: «Παράδοση και Πολιτισμός: Εργαλείο

Προθεσμία: 28/2/2013

Αειφόρου Ανάπτυξης»

Πληροφορίες:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Νήσων Αιγαίου"

x?item=2044

Προθεσμία: 28/2/2013

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Πληροφορίες:

Υπαίθρου Δήμου Σητείας: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Τοπικής

x?item=2056

Κοινότητας Ζάκρου Δήμου Σητείας»

.
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Προθεσμία: 28/2/2013

Υπαίθρου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου:

Πληροφορίες:

«Αγροξένιος Ζευς: Ολοκληρωμένο Σχέδιο

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου Δήμου

x?item=2060

Οροπεδίου Λασιθίου»

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Υπαίθρου Δήμου Αμαρίου: «Ανοικτό Φυσικό και

Νήσων Αιγαίου"

Πολιτιστικό Πάρκο Αμαρίου»

Προθεσμία: 28/2/2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Πληροφορίες:

Νήσων Αιγαίου"

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Προθεσμία: 28/2/2013

x?item=2055

Πληροφορίες:

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Υπαίθρου Δήμου Πλατανιά «Κοινωνική και

x?item=2062

Πολιτιστική Ανάπτυξη Ενδοχώρας Δήμου

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Πλατανιά»

Υπαίθρου Δήμου Ηρακλείου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 28/2/2013

Προθεσμία: 28/2/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2057

x?item=2061

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Βιάννου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο

Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης

Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Βιάννου»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 28/2/2013

Προθεσμία: 28/2/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2047

x?item=2058

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

κλίμακας στην περιοχή Σταυρού του Δήμου Αγ.

Υπαίθρου Δήμου Μυλοποτάμου: «Αποκατάσταση

Νικολάου Κρήτης

και Ανάδειξη Δομημένου Περιβάλλοντος

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Περιοχών Δήμου Μυλοποτάμου»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 28/2/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 28/2/2013

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Πληροφορίες:

x?item=1257

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

x?item=2059

κλίμακας στον Δήμο Γαζίου Κρήτης

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Υπαίθρου Δήμου Ανωγείων: «ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Νήσων Αιγαίου"

ΟΡ.Α.Μ.@: ΟΡ.ΕΙΝΗ Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ΡΧΕΣ»

Προθεσμία: 28/2/2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1261
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Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Προθεσμία: 28/2/2013

κλίμακας για το αστικό κέντρο του Δήμου

Πληροφορίες:

Ιεράπετρας Κρήτης

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

x?item=1255

Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1259
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στην περιοχή Ξεροκάμαρες του Δήμου
Σητείας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1258
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στον Δήμο Χανίων Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1256
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1260
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
Προθεσμία: 28/2/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=1254
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στον Δήμο Ρεθύμνου Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού:
Πολυγλωσσία στις Αστικές Κοινότητες
(«LUCIDE»)
(Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013)
Με επικεφαλής εταίρο το London School of
Economics, o Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού
συμμετέχει στο έργο ‘Γλώσσες στις Αστικές
Κοινότητες-Ένταξη και Πολυμορφία στην
Ευρώπη’ (LUCIDE), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος ‘Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013’. Το
LUCIDE, στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 16
φορείς, κυρίως πανεπιστήμια, ερευνητικά

Η συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο συνίσταται

ινστιτούτα και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού

στη διεξαγωγή έρευνας σε τοπικό επίπεδο με

τομέα που ειδικεύονται σε θέματα πολυγλωσ-

θέμα την υφιστάμενη πολιτική που ακολου-

σίας, αποτελεί ερευνητικό έργο που σκοπό έχει τη

θείται στο θέμα εκμάθησης γλώσσας από τους

δικτύωση ξένων πόλεων με θέμα τη σημασία της

μετανάστες, στην παρακολούθηση σεμιναρίων

πολυγλωσσίας στον 21ο αιώνα και περιλαμβάνει

και συνεδρίων που θα διεξάγονται στις

τη διοργάνωση σεμιναρίων και workshops, καθώς

πόλεις-μέλη του δικτύου, στην ενημέρωση της

και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για

σχετικής ιστοσελίδας αναφορικά με τις

τις πόλεις που συμμετέχουν στο δίκτυο στον

εξελίξεις μας στον τομέα αυτό και στην

τομέα της εκπαίδευσης, του δημοσίου τομέα, της

διοργάνωση workshop με συμμετέχοντες τους

οικονομίας, κλπ. Αντικείμενο προς εξέταση

εκπροσώπους των μελών του δικτύου

για κάθε πόλη που θα συμμετέχει στο δίκτυο, θα

αλλά και των φορέων της τοπικής κοινωνίας.

αποτελέσουν ο τρόπος εκμάθησης της γλώσσας

Από τη συνεργασία αυτή, θα προκύψουν

από τους μετανάστες της περιοχής, η υφιστάμενη

πολλαπλά θετικά οφέλη για την τοπική

καθώς και η προγραμματισμένη πρακτική που θα

κοινωνία και οικονομία. Η συμμετοχή αυτή θα

ακολουθήσει ο φορέας στο θέμα της γλωσσικής

βοηθήσει το Δήμο να διαχειριστεί τη

και γενικότερης προσαρμογής των μεταναστών.

διαφορετικότητα παραγωγικά και να

Σκοπός του έργου είναι οι συμμετέχοντες φορείς

ενδυναμώσει την κοινωνική συνοχή

να διαχειριστούν τη διαφορετικότητα παραγω-

υιοθετώντας καλύτερους τρόπους

γικά και να ενδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή

επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης και

υιοθετώντας καλύτερους τρόπους επικοινωνίας

χαράσσοντας νέες κατευθυντήριες

και αλληλοκατανόησης.

γραμμές. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες
(από 01-12-2011 έως 30-11-2014).
Πληροφορίες:
Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού
Υπόψιν κας Ιωάννας Λεγάκη
E-mail: ilegaki@0087.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα έργου: http://www.urbanlanguages.eu/
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2. Περιφέρεια Κρήτης:
«Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
στον 21ο Αιώνα» (eEnviPer)
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο
‘Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία,
2007-2013’-CIP)

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματοςπλαισίου για την «Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία 2007-2013», η Περιφέρεια Κρήτης
συμμετέχει στο έργο «eEnviPer», που αποσκοπεί
στη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής
πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων για την
παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής
αδειοδότησης μέσα από εφαρμογές ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Στο έργο συμμετέχουν δώδεκα
εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα,
Ιταλία, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Τουρκία). Το
έργο, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και θα
διαρκέσει δύο χρόνια, εξετάζει, συνδυάζει, και
αξιοποιεί την ψηφιακή πληροφορία, τις
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud
computing), λογισμικά και υποδομές, προκειμένου
να αναπτύξει μια εύχρηστη, ολοκληρωμένη και
αποτελεσματική ψηφιακή - διαδικτυακή
πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να
βασιστούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής
αδειοδότησης. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι
χρήσιμη σε όλους όσους εμπλέκονται, άμεσα ή
έμμεσα, με την εκπόνηση, την υποβολή, την
αξιολόγηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων
(επενδυτές, μελετητές, αρμόδιες υπηρεσίες,
πολίτες).

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης (18-19 Οκτωβρίου
2012) συνάντησης των εταίρων στο Ζάγκρεμπ
παρουσιάστηκαν με διαγράμματα ροής οι
διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι
οποίες εφαρμόζονται στις χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κάθε «βήμα» των
διαδικασιών θα μπορεί να ακολουθείται μέσω της
ψηφιακής - διαδικτυακής πλατφόρμας, εξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη στην εξοικονόμηση
πόρων και ενέργειας, απλουστεύοντας τις
απαιτούμενες ενέργειες και συντομεύοντας το
απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης,
συζητήθηκε εκτενώς ο σχεδιασμός της
πλατφόρμας, ώστε να επιτευχθεί η εύκολη
πρόσβαση των χρηστών, καθώς και η
αποτελεσματική αξιοποίησή της από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στην ανάγκη διάδοσης των στόχων του
ευρωπαϊκού έργου eEnviper, ώστε η ανάπτυξη της
ψηφιακής-διαδικτυακής πλατφόρμας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να γίνει όσο το
δυνατόν περισσότερο γνωστή σε όσους
εμπλέκονται με την εκπόνηση, την υποβολή, την
αξιολόγηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων, με σκοπό την εμπλοκή όσο το
δυνατό περισσότερων χρηστών στην πιλοτική
φάση ελέγχου της πλατφόρμας που θα ξεκινήσει
τον Απρίλιο του 2013.
Πληροφορίες:
Περιφέρεια Κρήτης
Υπόψιν κας Ε. Χατζηγιάννη
E-mail: elhatziyanni@pkr.gov.gr
Ιστοσελίδα έργου: http://www.eenviper.eu/
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Τρόφιμα, Πόλεις και Καινοτομία
(Ώστιν, 1-2 Φεβρουαρίου 2013)
Το Πανεπιστήμιο του Τέξας φιλοξενεί διήμερο

εμπειρίες και τις πρακτικές τους πάνω στις

στρογγυλό τραπέζι με θέμα την καινοτομία στον

διαπολιτισμικές στρατηγικές τους, στους

τομέα των τροφίμων και τη διερεύνηση των ευκαι-

τρόπους διαμόρφωσης των αστικών πολιτικών
μέσω της διαπολιτισμικής προσέγγισης κ.α.
Πληροφορίες:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/
Cities/Dublin/event_en.asp

Δημιουργώντας Ασφαλείς, Υγιείς και
Ευημερούσες Κοινότητες
(Κάνσας, 7-9 Φεβρουαρίου 2013)
Οι νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων για την αειφόρο ανάπτυξη αποτεριών αξιποίησής από τις συμπράξεις ανάμεσα σε
πανεπιστήμια και τοπικές αρχές.
Πληροφορίες:
http://foodincubator.wordpress.com/conference/

Διαπολιτισμικές Πόλεις
(Δουβλίνο, 6-8 Φεβρουαρίου 2013)
λεί το βασικό θέμα του 12ου συνεδρίου της
Πάνω από 60 ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν στις

πλατφόρμας των αμερικανικών εταίρων για την

Διαπολιτισμικές Πόλεις, μια πρωτοβουλία του

έξυπνη ανάπτυξη.

Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής

Πληροφορίες:

Επιτροπής που εγκαινιάστηκε το 2008. Φέτος στο
Δουβλίνο οι ανωτέρω πόλεις θα μοιραστούν τις

http://www.newpartners.org/about/about-theevent/

Ενεργειακή αποδοτικότητα
στις δημόσιες μεταφορές
(Βρυξέλλες, 7-8 Φεβρουαρίου 2013)
Καθώς ο τομέας των μεταφορών είναι
υπεύθυνος για το 31% της ενεργειακής
κατανάλωσης και το 21% των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου, το συνέδριο για την
ενεργειακή αποδοτικότητα στις δημόσιες
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Η Διαχείριση και η Ανταγωνιστική
Ταυτότητα των Πόλεων
(Μάντσεστερ, 14-15 Φεβρουαρίου 2013)
Μετά την επιτυχία των διεθνών συνεδρίων για
τη διαχείριση του χώρου στο Βερολίνο και στη
Μποκοτά αλλά και του 1ου διεθνούς συνεδρίου
για την ανταγωνιστική ταυτότητα του χώρου
στο Λονδίνο, η Μητροπολιτική Σχολή
Επιχειρήσεων του Μάντσεστερ φιλοξενεί διεθνές

μεταφορές που φιλοξενείται στην έδρα της ΕΕ
καλείται να αποτυπώσει στρατηγικές και
δημιουργικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη
ανταγωνιστικών, έξυπνων, βιώσιμων και
οικονομικά αποδοτικών δημόσιων μεταφορών στις
ευρωπαϊκές πόλεις.
Πληροφορίες:

συνέδριο όπου αναπτύσσονται περαιτέρω οι

http://www.globalmasstransit.net/conference_jan20

θεωρητικές και πρακτικές συνιστώσες των

13.php

Αποκέντρωση και Υποδομές
(Ουάσινγκτον, 13-14 Φεβρουαρίου 2013)
Την επαύριον της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες
αντιμετωπίζουν πιέσεις για καλύτερες υπηρεσίες

συμπερασμάτων των προηγούμενων ανάλογων
σχετικών εκδηλώσεων.
Πληροφορίες:
http://www.business.mmu.ac.uk/place/informatio
n.php

8ο

Φόρουμ της Παγκόσμιας Συμμαχίας

για τη μείωση της φτώχειας και για ανάπτυξη. Το

των Πόλεων κατά της Φτώχειας

εν θέματι συνέδριο που διοργανώνει η Παγκόσμια

(Δουβλίνο, 20-21 Φεβρουαρίου 2013)

Τράπεζα, εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην

Ο ρόλος της τεχνολογίας στη δημιουργία
συνθηκών ασφάλειας για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες των αστικών κέντρων αποτελεί

αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την παροχή
δημοσίων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίες:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPIC
S/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMD
K:23295796~pagePK:148956~piPK:216618~theSiteP
K:286305,00.html

το βασικό θέμα του φετινού φόρουμ της
παγκόσμιας συμμαχίας των πόλεων κατά της
φτώχειας.
Πληροφορίες:
http://www.dublin2013.ie/conference/conferencetheme.html

19

Τεύχος 32

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις
(Φλωρεντία, 25-26 Φεβρουαρίου 2013)
Καθώς, η σημασία της αστικής μετεωρολογίας
καθίσταται εμφανής σήμερα αφού άνω του 50%
του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί στα αστικά
κέντρα, το διεθνές συνέδριο για το αστικό κλίμα

2/2013

Η διάσκεψη αυτή θα είναι η δεύτερη εκδήλωση
μιας σειράς εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών
παρακολούθησης που θα πλαισιώσουν την
ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» το 2014.
Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικοί στόχοι της
«Ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις
εργασίας» είναι οι εξής:


αποτελεσματικότερες αγορές εργασίας,
κυρίως μέσω πολιτικών ευελιξίας με
ασφάλεια, στόχος που θα επιτευχθεί με
την αλλαγή του νομικού πλαισίου στο
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·



πιο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, μέσω
της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της
αντιστοίχισης των δεξιοτήτων με τις
θέσεις εργασίας·

πραγματεύεται τους τρόπους αξιοποίησης της
επιστημονικής γνώσης και της σύγχρονης
τεχνολογίας ώστε να καταστεί η πόλη χώρος για



την εξοικονόμηση ενέργειας, φιλικός προς το
περιβάλλον και προσβάσιμος για όλες τις

καλύτερη ποιότητα των θέσεων εργασίας
και καλύτερες συνθήκες εργασίας·



ισχυρότερες πολιτικές για την προώθηση

κοινωνικές ομάδες.

της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της

Πληροφορίες:

ζήτησης εργατικού δυναμικού.

http://web.fi.ibimet.cnr.it/urbanclimate/

Στρατηγική ΕΕ2020: Ατζέντα για Νέες
Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης
(Δουβλίνο, 28 Φεβρουαρίου 1 Μαρτίου 2013)
Περισσότερα από δύο χρόνια μετά την προώθηση
της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ατζέντα για
νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», η Επιτροπή
των Περιφερειών θα προβεί σε αξιολόγηση της
εφαρμογής της κατά τη διάρκεια διάσκεψης που
θα πραγματοποιηθεί την 28η Φεβρουαρίου και την
1η Μαρτίου 2013, στο Δουβλίνο.

Στις ειδικές πρωτοβουλίες και μέσα στο επίπεδο
της ΕΕ περιλαμβάνονται το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για τη στήριξη της
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων
Χωρών, για την ένταξη των εν λόγω ατόμων
στην αγορά εργασίας, το Πρόγραμμα διά βίου
μάθησης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για τη στήριξη των
εκπαιδευτικών υποδομών κλπ.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/el/news/events/Pages/europ
e-2020-conference-agenda-for-new-skills-andjobs.aspx
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Οι προτεραιότητες
της Ιρλανδικής Προεδρίας
Η Ιρλανδία, αναλαμβάνοντας από την 1η
Ιανουαρίου τ.ε., την Προεδρία του Συμβουλίου
της Ε.Ε., θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της
στην αύξηση της απασχόλησης και στην
επαναφορά της Ε.Ε. σε τροχιά ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, η Ιρλανδία θα αναλάβει
πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, στην
ενσωμάτωση της ψηφιακής οικονομίας στην
ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, καθώς και στην
προαγωγή της χρήσης νέων τεχνολογιών και
καινοτόμων πρωτοβουλιών από τις ΜμΕ, με
απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητάς τους. Επίσης, θα
επιδιώξει την ολοκλήρωση των νομοθετικών
πλαισίων που θα διέπουν την Πολιτική Συνοχής,
την Κοινή Αγροτική Πολιτική κατά την επόμενη
προγραμματική περίοδο (2014 -2020).

προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα
υποδομής που χρηματοδοτούνται από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία. Η μελέτη αναλύει την
υφιστάμενη κατάσταση και διατυπώνει
συστάσεις που αφορούν την ανάληψη
πρωτοβουλίας από το Ε.Κ. για την απλούστευση
των διαδικασιών, την ανάπτυξη καθηκόντων
ελέγχου σε πολιτικό επίπεδο, την ενίσχυση των
διατάξεων ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων
από τις διαχειριστικές αρχές, καθώς και τον
εκσυγχρονισμό τους με την προσθήκη νέων
στοιχείων, όπως των οικολογικών, των
κοινωνικά υπεύθυνων ή των ηλεκτρονικών
δημόσιων συμβάσεων.
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/re
gi/studiesdownload.html?languageDocument=EL&f
ile=79196

Σημαντικές οι διαφορές μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Περιφερειών στον τομέα
της καινοτομίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα
Πληροφορίες:
http://www.eu2013.ie/news/news-

τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης
που πραγματοποίησε μεταξύ στοιχείων από 190

items/irelandseupresidencyprioritiesannouncedded

περιφέρειες της Ε.Ε.. Πρωτοπόρες στον τομέα

icatedwebsiteeu2013iegoeslive/

της καινοτομίας κατατάσσονται περιφέρειες

Καθοριστικός ο ρόλος των δημόσιων

από τη Σουηδία, τη Δανία, τη Γερμανία και τη

συμβάσεων στην υλοποίηση της
Πολιτικής Συνοχής
Σε πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου επισημαίνεται η επιτακτική
ανάγκη για διοικητική απλούστευση των
κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις,

Φινλανδία. Στην Ελλάδα παρατηρούνται καλές
επιδόσεις μόνο στην Περιφέρεια Αττικής.
Η μελέτη επισημαίνει ότι το 90% των
χρηματοδοτήσεων του 7ου Προγράμματος
Πλαισίου για την προαγωγή της έρευνας και της
καινοτομίας απορροφάται από τις περιφέρειες
με τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ οι άλλες περι-
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Γερουσιαστής και Δήμαρχος της Δουνκέρκης, τα
αποτελέσματα έρευνας για την αξιολόγηση του
βαθμού στον οποίο η «Νεολαία σε Κίνηση»
προσέφερε τα προσδοκώμενα οφέλη στις πόλεις
και στις περιφέρειες. Τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν ότι, από τοπική και περιφερειακή
σκοπιά, η πρωτοβουλία παρέχει προστιθέμενη
αξία αντιμετωπίζοντας πολλαπλά και
διασυνδεδε-μένα ζητήματα ταυτόχρονα (π.χ.
τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική
κατάρτιση, δια βίου μάθηση, κινητικότητα και
ανεργία). Ωστόσο, υπογραμμίζει επίσης ότι η
συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων
διακυβέρνησης είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι
η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις καθορίζουν τις
φέρειες με μέτριες και χαμηλές επιδόσεις στην
καινοτομία αναζητούν χρηματοδοτήσεις, κυρίως
στα Διαρθρωτικά Ταμεία.

ευρύτερες παραμέτρους πολιτικής, ενώ οι
λεπτομέρειες της υλοποίησης είναι καλύτερο να
καθορίζονται από τις τοπικές αρχές. Η
εκδήλωση ήταν η πρώτη από μία σειρά
διασκέψεων που θα διοργανωθούν κατά τους

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation
/files/ris-2012_en.pdf

Ανεργία των νέων: Η συμβολή των
Πόλεων και των Περιφερειών της ΕΕ

προσεχείς δώδεκα μήνες με στόχο την εξέταση
της υλοποίησης των επτά εμβληματικών
πρωτοβουλιών της στρατη-γικής «Ευρώπη
2020» σε τοπικό και περιφερεια-κό επίπεδο. Οι
πόλεις και οι περιφέρειες της ΕΕ

Κατά τη διάσκεψη «Νεολαία σε Κίνηση» που

αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες

διοργάνωσε η Επιτροπή των Περιφερειών στις

προκλήσεις για την υποστήριξη της

13 Δεκεμβρίου 2012 υπογραμμίστηκε ότι η
υποστήριξη και η ειδικευμένη γνώση των
τοπικών και των περιφερειακών αρχών είναι
ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή
μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας των νέων.
Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι, για
παράδειγμα, σε καλύτερη θέση ώστε να

απασχόλησης των νέων: οι τοπικές και οι
περιφερειακές δαπάνες για κοινωνικές
πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης
περικόπτονται, ενώ ο αριθμός των άνεργων
νέων αυξάνεται δραματικά ως αποτέλεσμα της
κρίσης. Τα συμπεράσματα της διάσκεψης θα
ενταχθούν στη συμβολή της ΕτΠ για την
ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη

αναπτύσσουν συνδέσμους με τις ΜΜΕ και οι εν

2020». Η συμβολή της ΕτΠ πρόκειται να

λόγω αρχές μπορούν να διαδραματίσουν

υιοθετηθεί κατά την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη

σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση

Κορυφής των περιφερειών και των πόλεων το

αναντιστοιχιών στις δεξιότητες, στην παροχή

2014.

της δέουσας επαγγελματικής κατάρτισης και
στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις,
ανταποκρινόμενες στις τοπικές απαιτήσεις. Η
διάσκεψη αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για να
παρουσιάσει ο κ. Michel Delebarre, συντονιστής
της Πλατφόρμας της ΕτΠ για την παρακολούθηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέρ της

Μασσαλία και Κόσιτσε:

Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής

Πολιτιστικές Πρωτεύουσες για το 2013

Αδριατικής-Ιονίου

Η Μασσαλία (Γαλλία) και το Košice (Σλοβακία) θα

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης Δεκεμβρίου
2012, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ

είναι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης
για το 2013. Το φθινόπωρο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε απονείμει το βραβείο

προσκάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

Μελίνα Μερκούρη (ύψους 1,5 εκατ. ευρώ το

διατυπώσει μια πρόταση για μια νέα

2013) στις δύο πρωτεύουσες για το 2013 ως

μακροπεριφερειακή στρατηγική της περιοχής

εύσημο για την ποιότητα της προετοιμασίας

Αδριατικής θάλασσας- Ιονίου πελάγους πριν

τους και για την τήρηση των δεσμεύσεων που

από το τέλος του 2014. Αξιοποιώντας τις

είχαν αναλάβει κατά την επιλογή τους. Το

επιτυχίες των υφισταμένων μακροπεριοχών στις
περιοχές του Δούναβη και της Βαλτικής
Θάλασσας, η Επιτροπή θα προχωρήσει στη

πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα
αρχίσει επίσημα στις 12 Ιανουαρίου στη
Μασσαλία και στις 19 Ιανουαρίου στο Košice.

σύνταξη ενός προσχεδίου στρατηγικής για τις 8
χώρες στις οποίες αφορά (Ελλάδα, Ιταλία,
Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία,
Μαυροβούνιο και Αλβανία). Ο επίτροπος

Τέσσερις εκδηλώσεις θα εγκαινιάσουν το έτος

περιφερειακής πολιτικής, Johannes Hahn είχε

εορτασμού για τη Μασσαλία-Προβηγκία 2013
στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2013: μια δημόσια
τελετή έναρξης στη Μασσαλία, στην οποία θα
παραστεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, τα εγκαίνια μιας
σύγχρονης έκθεσης τέχνης στην Aix-en-Provence,
ένα κυνήγι θησαυρού στη Μασσαλία-Προβηγκία
και, τέλος, πυροτεχνήματα στην Arles, με τα
οποία θα κλείσει το σαββατοκύριακο των
εναρκτήριων εκδηλώσεων. Το Košice θα
ξεκινήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις του,
παρουσία της επιτρόπου κ. Βασιλείου, στις 19
και 20 Ιανουαρίου σε διάφορα σημεία της πόλης,
όπως είναι το Κρατικό Θέατρο, το στάδιο Steel
Arena, η εξέδρα στο κέντρο της πόλης, καθώς
και σε διάφορα μπαρ, εστιατόρια και
πολιτιστικούς χώρους. Το Košice 2013 –

συνάντηση με τους υπουργούς εξωτερικών των
συμμετεχόντων χωρών στις 19 Νοεμβρίου 2012
για να συζητηθούν τα βασικά στοιχεία της
μελλοντικής εδαφικής συνεργασίας των χωρών
της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου
πελάγους.
Πληροφορίες:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data
/docs/pressdata/en/ec/134353.pdf

πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης θα
προβάλει την πόλη ως σταυροδρόμι παλαιών
δρόμων μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ύστερα
από τη Μασσαλία και το Košice το 2013, οι
μελλοντικές πολιτιστικές πρωτεύουσες της
Ευρώπης θα είναι οι πόλεις Ρίγα (Λετονία) και
Umea (Σουηδία) για το 2014, η Μονς (Βέλγιο) και
το Plzeň (Τσεχική Δημοκρατία) για το 2015 και η
Donostia-San Sebastian (Ισπανία) και το Wroclaw
(Πολωνία) το 2016.
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Πλατφόρμα κοινόχρηστων
αυτοκινήτων στο Άμστερνταμ
Το Άμστερνταμ εγκαινίασε πρόσφατα μια
κοινόχρηστη πλατφόρμα αυτοκινήτων (WEGO), η
οποία επιτρέπει σε μη ιδιοκτήτες οχημάτων να
δανείζονται εκείνα των γειτόνων τους από μία
ώρα μέχρι και μια ολόκληρη ημέρα. Πρόκειται
για μια πρωτοποριακή βιώσιμη πλατφόρμα που

2/2013

καινοτόμες αειφόρες πρακτικές της, ειδικότερα
στον στεγαστικό τομέα. Πρόκειται για μια
πρωτοβουλία του γερμανικού Ιδρύματος για το
Αειφόρο Βραβείο που αποβλέπει στην προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης σε συγκεκριμένα
θεματικά πεδία όπως η διακυβέρνηση, το κλίμα
και οι πόροι, η κινητικότητα και οι υποδομές, η
οικονομία, η απασχόληση, η εκπαίδευση και η
ένταξη, η ποιότητα ζωής και αστική δομή. Φέτος
ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία το βραβείο
απονεμήθηκε, όχι μόνον στις επιχειρήσεις, όπως
γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σε τοπική
αρχή, προσελκύοντας το ενδιαφέρον 119
συνολικά ΟΤΑ.
Πληροφορίες:
http://www.nachhaltigkeitspreis.de/1302-0Startseite_201211.html

Βιέννη: Κορυφαία Πόλη
στην Ποιότητα Ζωής
Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της εταιρείας
Mercer Consulting εκείνων των πόλεων που σε
δίνει την ευκαιρία σε φίλους και γείτονες να

παγκόσμιο επίπεδο παρέχουν υπηρεσίες σε

ενοικιάζουν μεταξύ τους με απόλυτη ασφάλεια

άριστο επίπεδο, συμβάλλοντας, έτσι, στη

τα αυτοκίνητά τους, μειώνοντας με αυτόν τον

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

τρόπο, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την
κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της πόλης.
Πληροφορίες:
http://amsterdamsmartcity.com/projects/detail/la
bel/WEGO%20Car%20sharing

Φράιμπουργκ: Η Αειφόρος Πόλη
της Γερμανίας
Στην πόλη του Φράιμπουργκ απονεμήθηκε
πρόσφατα το γερμανικό βραβείο αειφορίας,
στην κατηγορία των μεγάλων πόλεων, για τις
της, η Βιέννη, για ακόμη μία χρονιά,
αναδεικνύεται πρώτη μεταξύ 50 παγκόσμιων
αστικών κέντρων και μητροπόλεων. Στις πρώτες
25 θέσεις της κατάταξης, οι ευρωπαϊκές
μητροπόλεις κυριαρχούν με 15 τοπικές αρχές.
Πληροφορίες:
http://www.mercer.com/press-releases/qualityof-living-report-2011
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Βερολίνο: Φιλική προς τα άτομα με

Η Έξυπνη εξειδίκευση και τα

αναπηρία Πόλη

επιτεύγματα του Ταμείου Συνοχής

Στις 3 Δεκεμβρίου 2012, Ευρωπαϊκή Ημέρα των
Ατόμων με Αναπηρία, απονεμήθηκε στην πόλη
του Βερολίνου το βραβείο «Access City Award»
για το 2013. Το βραβείο απονεμήθηκε σε
αναγνώ-ριση της ευρείας και στρατηγικής
προσέγγισης του Βερολίνου για τη δημιουργία
μιας φιλικής για όλους πόλης. Το βραβείο
διοργανώνεται από την Επιτροπή από κοινού με
το Ευρωπαϊκό φόρουμ των ατόμων με αναπηρία
(EDF) και ανακοινώθηκε επ' ευκαιρία της
ετήσιας διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ημέρας
των ατόμων με αναπηρία. Το βραβείο στοχεύει

Η χειμερινή έκδοση του 2012 του περιοδικού
Panorama είναι αφιερωμένη στις στρατηγικές
έξυπνης εξειδίκευσης ως κινητήριες δυνάμεις
για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη,
όπου αναλύονται οι ορισμοί και οι δυνατότητες
έξυπνης εξειδίκευσης, η υποστήριξη που
παρέχεται από την Πλατφόρμα S3 και αναφορές
από το εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στο Μπάρι τον Σεπτέμβριο του 2012, το οποίο
βοήθησε τις ιταλικές περιφέρειες να προετοιμαστούν για την αξιοποίηση αυτών των στρατηγικών στην προγραμματική περίοδο 20142020. Επίσης, παρουσιάζεται η πρόοδος που
έχει σημειώσει η Πολωνία από την εισδοχή της
το 2004 στην ανάπτυξη υποδομών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση του ΑΕΠ.

να παροτρύνει τις πόλεις να ανταλλάξουν τις
εμπειρίες τους και να βελτιώσουν την προσβασιμότητα προς όφελος όλων. Η επιτροπή κρίσης
επέλεξε το Βερολίνο για τη στρατηγική και
χωρίς αποκλεισμούς πολιτική του υπέρ των
ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της οποίας
κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου
να μετατρέψει την προηγουμένως διηρημένη
πόλη σε ένα προσιτό, απαλλαγμένο εμποδίων
περιβάλλον. Η Επιτροπή επαίνεσε το σύστημα
συγκοινωνιών του Βερολίνου και τις
προσπάθειες που καταβλήθηκαν στα σχέδια
ανοικοδόμησης προκειμένου να βελτιωθεί η

Σε άλλο σημείο, αναλύεται η πρόσφατη έρευνα

προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Η

του Ευρωβαρόμετρου «Μια ματιά από τις

συνολική προσέγγιση του Βερολίνου όσον αφορά

περιφέρειες» όπου εμφανίζονται απροσδόκητα

την προσβασιμότητα ενσωματώνεται πλήρως

θετικά αποτελέσματα αναφορικά με την

στις πολιτικές της πόλης και υποστηρίζεται

ποιότητα ζωής και την προοπτική για το

ευρέως από τους φορείς λήψης αποφάσεων.

μέλλον.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disa

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docg
ener/panorama/pdf/mag44/mag44_en.pdf

bilities/award/index_en.htm
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Διεθνή Θέματα
Η κατάσταση των πόλεων της
Αυστραλίας
Η δημογραφική, παραγωγική και αειφόρα

2/2013

Η Διακήρυξη του Παγκόσμιου Φόρουμ των
Περιφερειών
Πάνω από 100 εκπρόσωποι τοπικών και
περιφερειακών αρχών από 40 και πλέον χώρες
συμμετείχαν στο πρώτο παγκόσμιο φόρουμ των

διάσταση των 18 μεγαλύτερων πόλεων (άνω
των 100.000 κατοίκων) της Αυστραλίας όπου
κατοικεί το 77% του πληθυσμού της
περιγράφεται σε σχετική έκθεση που

περιφερειών που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Ντακάρ. Στο κοινό κείμενο της
διακήρυξης του φόρουμ τονίζεται η ανάγκη για την
αύξηση της επιρροής των περιφερειών στη
διαπραγματευτική διαδικασία για τους Στόχους της
Χιλιετίας μετά το 2015.
Πληροφορίες:
http://www.uclg.org/sites/default/files/ENG_declarati
on.pdf

Βέλτιστες Πρακτικές Αειφόρων
Αναπτυξιακών Πολιτικών
Το Παγκόσμιο Ταμείο για την Ανάπτυξη των Πόλεων
δημοσίευσε πρόσφατα το Υπουργείο Υποδο-

(FMDV) δημοσίευσε πρόσφατα μια συλλογή

μών και Μεταφορών της χώρας. Στο πλαίσιο

βέλτιστων πρακτικών πόλεων που σχεδιάζουν

της ανωτέρω έκθεσης αποτυπώνεται μια
αύξηση των αντικειμενικών αξιών των
κατοικιών καθώς και του αριθμού των
οικογενειών που επιλέγουν πυκνοκατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με τους συντάκτες
της έκθεσης, η Αυστραλία διαθέτει τις
μεγαλύτερες νέες κατοικίες σε παγκόσμιο
επίπεδο. Περαιτέρω, στο κείμενο
αναλύονται 12 βασικές αρχές για τη

Δημιουργία Χώρων για Ανθρώπους, ένα
αστικό πρωτόκολλο για τον αρχιτεκτονικό

αναπτυξιακές πολιτικές, ενσωματώνοντας τις

σχεδιασμό των πόλεων.

περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις των

Πληροφορίες:

παρεμβάσεών τους.

http://www.infrastructure.gov.au/infrastructure/

Πληροφορίες:

mcu/soac/files/2012_00_INFRA1360_MCU_SOAC

http://www.metropolis.org/sites/default/files/publicat

_FULL_WEB_FA.pdf

ions/2012/publication_fmdv_veolia_eng.pdf
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Διαβουλεύσεις

2/2013

προτείνει μέτρα παρακολούθησης.
Προθεσμία: 7 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consult
ations/20130207_generation_adequacy_en.htm

Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην ΕΕ
Η πρόσφατη Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για «Μια ολοκληρωμένη αγορά
παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ» εξέτασε την
εξέλιξη των αγορών του ηλεκτρονικού εμπορίου
και της παράδοσης στην Ευρώπη και διερεύνησε
τις προϋποθέσεις δημιουργίας μιας ενιαίας
αγοράς υπηρεσιών παράδοσης. Με βάση τις
πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από την

Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά Ενέργειας
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της
ενέργειας και της αλλαγής του κλίματος και για
τη διασφάλιση οικονομικά προσιτού και
ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, οι αρχηγοί
κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης
καθόρισαν το 2014 ως απαρέγκλιτη προθεσμία
για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας. Η πρόσφατη Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Για την Εύρυθμη
Λειτουργία της των Εσωτερικής Αγοράς
Ενέργειας» υπογράμμισε τα οφέλη των
ενοποιημένων ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας

παρούσα διαβούλευση, η Επιτροπή θα
προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και
θα συναγάγει συμπεράσματα, την άνοιξη του
2013, ως προς τη δέσμη μέτρων που πρέπει να
ληφθούν για την ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς παράδοσης δεμάτων.
Προθεσμία: 22 Φεβρουαρίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations
/2012/parcels-delivery_en.htm

Κλιματική Αλλαγή και Αγορά
Δικαιωμάτων Εκπομπής
Διοξειδίου Άνθρακα

και καθόρισε τους τρόπους που θα

Ειδήμονες στον τομέα της ευρωπαϊκής αγοράς

εξασφαλίσουν ότι η αγορά θα αξιοποιήσει το

άνθρακα καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις

δυναμικό της το συντομότερο δυνατόν και θα

τους για την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες

Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς

πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ. Με την

δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα

παρούσα διαβούλευση επιδιώκεται η αποτύ-

που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10

πωση των απόψεων των ενδιαφερομένων για

παράγραφος 5 και το άρθρο 29 της οδηγίας για

την ασφάλεια εφοδιασμού με ηλεκτρική

το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής

ενέργεια, την επάρκεια παραγωγής και την

της ΕΕ. Η έκθεση προβλεπόταν από την οδηγία

εσωτερική αγορά ενέργειας. Ανάλογα με τα

ΣΕΔΕ (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων

αποτελέσματα της διαβούλευσης και τη

Εκπομπής) το 2013, πρώτο έτος της φάσης 3.

περαιτέρω δέσμευση των κρατών μελών και των

Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2013

ενδιαφερομένων, η Επιτροπή ενδέχεται να

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0017/ind
ex_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Public Sector Budget Review and Service Reform in

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 26-27 Φεβρουαρίου 2013
Τόπος: Δουβλίνο

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

a Cold Economic Climate

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5206

Evaluation of EU Structural Funds 2014-2020: Ex
Ante Appraisal of Programmes and Projects
Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5207

Introductory and Practitioners Seminar: European
Public Procurement Rules, Policy and Practice
Ημερομηνία: 20-22 Φεβρουαρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5192

Strategy and Planning in the Context of Total
Quality Management
Ημερομηνία: 20-22 Φεβρουαρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5194

Implementation of Environmental Legislation: How
to Avoid Infringements, Court Cases and Financial
Penalties
Ημερομηνία: 21-22 Φεβρουαρίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5185

Evaluation of Public Policies: Learning from
Comparative Experiences
Ημερομηνία: 21-22 Φεβρουαρίου 2013
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5195
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10-12 Ιουνίου 2013

Σεμινάρια Κατάρτισης
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

2/2013

(Αθήνα)

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ημερομηνίες/Πόλη: 4-8 Φεβρουαρίου 2013

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
(Αθήνα)

(Προγράμματα Επιμόρφωσης

18-22 Φεβρουαρίου 2013
(Θεσσαλονίκη)

Α΄ Εξαμήνου 2013)

11-15 Μαρτίου 2013
(Αθήνα)
8-12 Απριλίου 2013
(Αθήνα)
27-31 Μαΐου 2013
(Αθήνα)
3-7 Ιουνίου 2012
(Αθήνα)
3-7 Ιουνίου 2012
(Θεσσαλονίκη)
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ
Ημερομηνίες/Πόλη: 28 Ιανουαρίου1 Φεβρουαρίου 2013

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση

(Αθήνα)

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και

25 Φεβρουαρίου-

συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης

1 Μαρτίου 2013

Ημερομηνίες/Πόλη: 22-24 Ιανουαρίου 2013
(Αθήνα)

(Αθήνα)
11-15 Μαρτίου 2013

25-27 Φεβρουαρίου 2013
(Αθήνα)

(Θεσσαλονίκη)
1-5 Απριλίου 2013

26-28 Μαρτίου 2013
(Θεσσαλονίκη)

(Αθήνα)

24-26 Απριλίου 2013
(Αθήνα)

(Αθήνα)

17-19 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

8-12 Ιουλίου 2013

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Πόλη: 19-22 Μαρτίου 2013
(Αθήνα)

Ημερομηνίες/Πόλη: 4-6 Μαρτίου 2013

25-28 Ιουνίου 2013

(Θεσσαλονίκη)

(Αθήνα)

17-19 Απριλίου 2013
(Αθήνα)
14-16 Μαΐου 2013
(Θεσσαλονίκη)

Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-0906-11-30-13/2012-06-19-12-34-57
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

2/2013

Κοινωνική Γεωγραφία των Πόλεων

Αυτοδιοίκησης
Re-Imagining THE CITY
Art, Globalisation and Urban Spaces

Σελ.637
Δ. Οικονόμου
P. Knox, S. Pinch
Εκδ. Σαββάλας
Η μελέτη της κοινωνικής γεωγραφίας των πόλεων
καθίσταται επιτακτικότερη τόσο λόγω του
διαρκώς αυξανόμενου ρόλου τους στη διαχείριση
της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας αλλά
Σελ.213
E. Grierson & K. Sharp (επιμ.)

και λόγω του σημειούμενου μετασχηματισμού τους

Εκδ. University of Chicago Press

ανατίθενται. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της

ως αποτέλεσμα των νέων "καθηκόντων" που τους
εξέλιξης αυτής είναι ορατές τις τελευταίες

Ο τίτλος του ανωτέρω βιβλίου παραπέμπει σε

δεκαετίες στις πόλεις του δυτικού κόσμου και

προσεγγίσεις αναφορικά με το μετασχηματισμό

εκφράζονται ποικιλοτρόπως (στεγαστικός

των πόλεων, απόρροια των δυνάμεων της

διαχωρισμός, άστεγοι, διακρίσεις απέναντι σε

παγκοσμιοποίησης, σε σχέση με την τέχνη και

μειονότητες, συγκρούσεις, εγκληματικότητα,

δημιουργικές πρακτικές. Προσφέρει στον

καταπίεση και επιτήρηση). Εξελίξεις που

αναγνώστη μια διεπιστημονική οπτική της τέχνης

υπογραμμίζονται επιπλέον από την ανάπτυξη

στο πλαίσιο της σύγχρονης πόλης. Αποτυπώνει

κινημάτων και την προώθηση πολιτικών. Η

την πολιτιστική παραγωγή στις τέχνες, την

ελληνική έκδοση της "Κοινωνικής γεωγραφίας των

αρχιτεκτονική και στα ΜΜΕ και υπογραμμίζει τον

πόλεων" προσφέρει πλήρη εικόνα του εύρους και

τρόπο κατανόησης των πόλεων μέσα από

της ποικιλίας των θεμάτων που απασχολούν τις

πολιτιστικά προϊόντα – πώς διαμορφώνεται η

σύγχρονες πόλεις, παρουσιάζοντας με σαφή

γνώση για την πόλη, πώς μεταφέρεται και

τρόπο όλα τα ζητήματα της αστικής γεωγραφίας,

διαμεσολαβείται μέσα από αισθητικές κατασκευές

ενώ ανατρέχει συστηματικά στις διαδοχικές και

και αξίες.

παράλληλες ερμηνείες που αναπτύχθηκαν σε αυτό
τον τομέα από τις αρχές του 20ού αιώνα.
.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιο ς Καρβούνης
Τηλ: 210 3744975
Ε-mail: international@ypes.gr
a.karvounis@ypes.gr

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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