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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
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Προσκλήσεις-Προθεσμίες
1. Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Καινοτομία
και την Ανταγωνιστικότητα (CIP):
Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη
Το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE), το οποίο
αποτελεί υπο-πρόγραμμα του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα
(CIP), συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την
Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή
Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την
προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας. Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών
εμποδίων στη διάδοση της ενεργειακής αποδοτικότη-

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

τας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους
τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών.
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων που υποστηρίζονται από το





Επιδοτούμενες δράσεις για την
ενέργεια, τον πολιτισμό και τη

ανταλλαγή εμπειριών/τεχνογνωσίας, η διάδοση καλών

νεολαία

πρακτικών, η ενίσχυση θεσμικής και διοικητικής

Συνέδρια για τις Έξυπνες,
Δημιουργικές και Αειφόρες Πόλεις



Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και
οικονομική κρίση



Κατευθυντήριες γραμμές για το
κλείσιμο των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων της περιόδου
2007-2013



Βέλτιστες πρακτικές πόλεων στο
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
της ΕΕ



πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή

Αναπτυξιακές συνεργασίες
ευρωπαϊκών ΟΤΑ

ικανότητας, η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η
δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών κ.α.
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2. Πολιτισμός, 2007-2013
Ο πολιτισμός είναι ένας σχετικά νέος τομέας
δραστηριότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),
τουλάχιστον από νομικής άποψης: η νομική βάση για
τη δράση της ΕΕ στο εν λόγω πεδίο εισήχθη μόλις το
1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η εν λόγω δράση
στοχεύει στην ενθάρρυνση και τη στήριξη της
συνεργασίας στην Ευρώπη με σκοπό την ανάδειξη της
κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η
Οι προτεραιότητας του προγράμματος για το
2013 είναι οι εξής:


Αποδοτικότητα ενέργειας και ορθολογική
χρήση των πόρων (SAVE).



Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») προάγει
τον πολιτισμό 2 με δύο τρόπους:


πολιτικής, όπως και μέσω της ενσωμάτωσης

Νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

της πολιτιστικής διάστασης σε άλλους τομείς

(ALTENER).


ενδιαφέροντος της ΕΕ όπως, για παράδειγμα, η

Ενέργεια στις μεταφορές για την

πολιτική ανταγωνισμού ή η βιομηχανική

προώθηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και τη χρήση νέων και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα μέσα
μεταφοράς (STEER).


Ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που
περιλαμβάνουν δράσεις, οι οποίες
ενσωματώνουν την ενεργειακή
αποδοτικότητα και ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας σε διάφορους τομείς της
οικονομίας και συνδυάζουν διάφορα
εργαλεία και φορείς στο πλαίσιο της ίδιας
δράσης ή πρωτοβουλίας.

Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 50
σχέδια με το συνολικό ποσό των 65 εκατομμυρίων
ευρώ. Το ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής
μπορεί να φτάσει το 75% των επιλέξιμων
δαπανών. Η δε μέγιστη διάρκεια μιας πρωτοβουλίας μπορεί να φθάσει τα 3 έτη.

μέσω πολιτικών, κυρίως μέσω της πολιτιστικής

πολιτική·και


μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης, κυρίως
μέσω του προγράμματος Πολιτισμός (20072013), αλλά και μέσω άλλων δράσεων όπως,
για παράδειγμα, δράσεων στο πλαίσιο της
περιφερειακής πολιτικής.

Τα δύο αυτά σκέλη είναι στενά συνδεδεμένα δεδομένου
ότι το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προωθεί
την ανάπτυξη της πολιτικής στο πεδίο του πολιτισμού
και, τελικά, να προωθεί τις κοινές πολιτιστικές αξίες
με στόχο την ενδυνάμωση της κοινής πολιτιστικής
κληρονομιάς των λαών της Ευρώπης. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ανήκουν σε τρεις κύριες τυπολογίες, οι οποίες
αντιστοιχούν στα σκέλη του προγράμματος. Στόχος
του σκέλους 1.3.5 είναι η στήριξη σχεδίων πολιτιστικής συνεργασίας που αφορούν τις πολιτιστικές
ανταλλαγές μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν

Προθεσμία: 8 Μαΐου 2013
Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής:
ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. (Υπόψιν κας Ευφροσύνη-Εύα Κοτσάκη
210 6969977, kotsakie@eka.ypeka.gr & κου
Δημήτρη Σοφιανόπουλου, 210 6969449,
sofianopoulosD@eka.ypeka.gr)
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/energy/intelligent
/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
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στο πρόγραμμα και τρίτων χωρών, οι οποίες
έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση
συμφωνίες σύνδεσης ή συνεργασίας, υπό την
προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν
πολιτιστικές ρήτρες.
Κάθε χρόνο επιλέγεται για το συγκεκριμένο έτος
μία τρίτη χώρα (ή και περισσότερες). Η εν λόγω
χώρα (ή χώρες) ανακοινώνεται κάθε χρόνο στον
δικτυακό τόπο του εκτελεστικού οργανισμού το
αργότερο 4 μήνες πριν από τη λήξη της. Φέτος
έχουν επιλεγεί η Αυστραλία και ο Καναδάς.
Η δράση πρέπει να δημιουργεί μια πραγματική
διάσταση διεθνούς συνεργασίας. Τα σχέδια
συνεργασίας προβλέπουν τη συμμετοχή τριών



με τουλάχιστον έναν εταίρο από την

τουλάχιστον πολιτιστικών παραγόντων από τρεις

επιλεγμένη τρίτη χώρα. Τουλάχιστον το 50%

τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο

των δραστηριοτήτων του σχεδίου πρέπει να

πρόγραμμα και πολιτιστική συνεργασία με έναν

υλοποιείται στην τρίτη χώρα. Οι δαπάνες

τουλάχιστον οργανισμό από την επιλεγείσα τρίτη

που προκύπτουν σε μια μη επιλεγμένη τρίτη

χώρα και την υλοποίηση πολιτιστικών δραστη-

χώρα δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο αυτού

ριοτήτων στην επιλεγείσα τρίτη χώρα. Είναι

του σκέλους να βασίζονται σε συμφωνία

επιλέξιμοι μόνο οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί

συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων

οργανισμοί που είναι νομικά πρόσωπα,

πολιτιστικών φορέων (συντονιστής,

ασκούν μια κύρια δραστηριότητα στον τομέα του

συνδιοργανωτής και εταίρος/ οι στην τρίτη

πολιτισμού (τομείς του πολιτισμού

χώρα/ες). Το εν λόγω έγγραφο υπογράφεται

και της δημιουργίας) και έχουν την έδρα τους σε

από το συντονιστή, τους συνδιοργανωτές και

μία από τις χώρες που συμμετέχουν

τον ή τους εταίρους στην τρίτη χώρα και

στο πρόγραμμα.
Για να είναι επιλέξιμα τα σχέδια, πρέπει:


να διαρκούν έως 24 μήνες κατά μέγιστο˙



να περιλαμβάνουν το συντονιστή και

περιγράφει τη συνεργασία τους·


που συμμετέχουν στο πρόγραμμα˙


να περιλαμβάνουν, για κάθε
συνδιοργανωτή, υπογεγραμμένη εντολή
που αναφέρει τις απαιτούμενες
δεσμεύσεις˙

να αιτούνται επιδότησης από 50.000 ευρώ
έως 200.000 ευρώ (η κοινοτική στήριξη δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού

τουλάχιστον δύο συνδιοργανωτές,
συνολικά από τρεις διαφορετικές χώρες

να περιλαμβάνουν πολιτιστική συνεργασία

επιλέξιμου κόστους)·


να παρουσιάζουν ισοσκελισμένο
προϋπολογισμό (δαπάνες = έσοδα) και να
συμμορφώνονται με το ανώτατο όριο της
κοινοτικής συγχρηματοδότησης που έχει
καθοριστεί στο 50% του συνόλου του
επιλέξιμου προϋπολογισμού. Διατίθενται
κονδύλια ύψους από 50.000 ευρώ έως
200.000 ευρώ κατά το μέγιστο.

Προθεσμία: 8 Μαΐου 2013
Πληροφορίες:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού
Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας
Πληροφορίες: κα Ειρήνη Κομνηνού
Τηλ: 2103313848
Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο
2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και
3
ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της

3
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3. Νεολαία σε Δράση, 2007-2013
Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο
2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και
ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του
προγράμματος «Νεολαία» της περιόδου 2000-06
και του προγράμματος 2004-06 για την

νεολαίας και διοργανωτών δραστηριοτήτων για

προώθηση των οργανισμών που δραστηριο-

νέους, των ίδιων των νέων και άλλων παραγόντων

ποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Με σκοπό την

που δρουν στο πλαίσιο οργανώσεων και δομών που

ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία των

απευθύνονται στη νεολαία. Οι στόχοι της

πολιτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:

του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Το
πρόγραμμα στοχεύει επίσης να συμβάλλει στην



των εργαζομένων σε δραστηριότητες

ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ευρεία

νεολαίας, καθώς και της απασχολησι-

έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη
της αίσθησης της αμοιβαίας αλληλεγγύης και
κατανόησης των νέων. Το πρόγραμμα με τον
τρόπο αυτό αποτελεί επίσης τη συνέχεια των
στόχων της διαδικασίας της Λισσαβόνας.

μότητας των νέων˙



ενίσχυση των δυνατοτήτων των οργανώσεων
και δομών που απευθύνονται στη νεολαία
προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη

τη δράση 3.2 είναι η στήριξη σχεδίων που

της κοινωνίας των πολιτών˙

προωθούν τη συνεργασία στον τομέα της


προώθηση της συνεργασίας και της
ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών

πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και άλλων χωρών

σε θέματα νεολαίας και άτυπης

εκτός των γειτονικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

εκπαίδευσης˙

(χώρες που έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή
Ένωση συμφωνία στον τομέα της νεολαίας). Τα

προώθηση της ενδυνάμωσης και της ενεργού
συμμετοχής των νέων˙

Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για

νεολαίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο

βελτίωση της κινητικότητας της νεολαίας και



συμβολή στην ανάπτυξη πολιτικών στον

σχέδια πρέπει να είναι συμπληρωματικά των

τομέα της νεολαίας, της εργασίας των νέων

δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της

και του εθελοντισμού, και

αναπτυξιακής συνεργασίας. Η παρούσα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την
επιχορήγηση σχεδίων. Απευθύνεται σε
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της νεολαίας οι οποίες ενδιαφέρονται να
υλοποιήσουν σχέδια που προωθούν τη
συνεργασία στον εν λόγω τομέα και προβλέπουν
τη σύμπραξη εργαζομένων σε δραστηριότητες



ανάπτυξη βιώσιμων συμπράξεων και
δικτύων μεταξύ οργανώσεων νεολαίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τη
συγχρηματοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 3.000.000 ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση
από τον Οργανισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών ενός
σχεδίου. Η μέγιστη επιχορήγηση δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.
Προθεσμία: 14 Μαΐου 2013
Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Συντονίστρια Προγράμματος: κα Αναστασία Φιλίνη
Τηλ. 210 2599360
Ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/youth/

4

4
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Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Βιάννου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2058

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ηρακλείου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2061
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αμαρίου: «Ανοικτό Φυσικό και
Πολιτιστικό Πάρκο Αμαρίου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2062
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ανωγείων: «ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΟΡ.Α.Μ.@: ΟΡ.ΕΙΝΗ Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ΡΧΕΣ»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2060
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μυλοποτάμου: «Αποκατάσταση
και Ανάδειξη Δομημένου Περιβάλλοντος
Περιοχών Δήμου Μυλοποτάμου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2059
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Βιάννου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Πλατανιά «Κοινωνική και
Πολιτιστική Ανάπτυξη Ενδοχώρας Δήμου
Πλατανιά»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2057
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου:
«Αγροξένιος Ζευς: Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου Δήμου
Οροπεδίου Λασιθίου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2055
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Κισάμου: «Κίσαμος Περιβάλλον
Οριζόντια Δράση»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2054
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Σφακίων: «Σφακιά Περιβάλλον
- Πολιτισμός»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2053
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Καντάνου – Σελίνου:

Υπαίθρου Δήμου Χανίων: «Ορεινά Χανιά: Φύση-

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πολιτιστικού

Πολιτισμός»

Αποθέματος Ορεινής Ζώνης Σελίνου»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 10/5/2013

Προθεσμία: 10/5/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

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

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

x?item=2046

x?item=2052

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Γόρτυνας: «Αστερίων (Γόρτυς -

Υπαίθρου Δήμου Σητείας: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο

Αστερούσια)»

Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Τοπικής

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Κοινότητας Ζάκρου Δήμου Σητείας»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 10/5/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 10/5/2013

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

Πληροφορίες:

x?item=2048

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

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

x?item=2051

Υπαίθρου Δήμου Χερσονήσου: «Βιώσιμη Ανάδειξη

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

του Οικοπολιτισμικού και Φυσικού Αποθέματος

Υπαίθρου Δήμου Γαύδου: «Ανάπτυξη και

της Ενδοχώρας ή Βιώσιμη Ενδοχώρα»

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων Δήμου Γαύδου»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 10/5/2013

Προθεσμία: 10/5/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

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

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

x?item=2045

x?item=2044

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Φαιστού: «Από το Φαράγγι των

Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης

Μύθων στο Φαράγγι των Αγίων»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 10/5/2013

Προθεσμία: 10/5/2013

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

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

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

x?item=2047

x?item=2043

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης

Υπαίθρου Δήμου Μαλεβιζίου: «Πολιτιστικές

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Διαδρομές Ορεινού Μαλεβιζίου»

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 10/5/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 10/5/2013

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

Πληροφορίες:

x?item=2047

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2040
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Προθεσμία: 10/5/2013

Υπαίθρου Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων:

Πληροφορίες:

«Οικοτουριστικές Διαδρομές στο Δήμο Αρχανών

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

- Αστερουσίων»

x?item=2037

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προστασία περιβάλλοντος και πρόληψη

Νήσων Αιγαίου"

κινδύνων στις πληγείσες από τις πυρκαγιές

Προθεσμία: 10/5/2013

περιοχές της Περιφέρειας Β. Αιγαίου

Πληροφορίες:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

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

Νήσων Αιγαίου"

x?item=2039

Προθεσμία: 10/5/2013

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Πληροφορίες:

Υπαίθρου Δήμου Αγίου Βασιλείου:

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

«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Οικισμών και της

x?item=2236

ευρύτερης περιοχής του Όρους Κέδρους»

Yποδομές στον τομέα της υγείας ειδικών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

κοινωνικών ομάδων στην Περιφέρεια Βορείου

Νήσων Αιγαίου"

Αιγαίου

Προθεσμία: 10/5/2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Πληροφορίες:

Νήσων Αιγαίου"

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

Προθεσμία: 28/5/2013

x?item=2041

Πληροφορίες:

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

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

Υπαίθρου Δήμου Αποκορώνου: «Οι Δρόμοι του

x?item=2312

Νερού»

Επεξεργασία υδάτων (λύματα) στην Περιφέρεια

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Κρήτης

Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 10/5/2013

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 31/5/2013

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

Πληροφορίες:

x?item=2036

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

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Δημόσιων

x?item=2379

Χώρων, Ποιότητας Ζωής και Ανάπτυξης
Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Αγίου Νικολάου
Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2035
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ιεράπετρας: «Ανάδειξη Ορεινών
Οικισμών Δήμου Ιεράπετρας ως Περιοχών
Κατοικίας, Αναψυχής και Εναλλακτικού
Τουρισμού»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Προθεσμία: 10/5/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2047
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Καινοτομία
και την Ανταγωνιστικότητα (CIP)
Ένα νέο ευρωπαΪκό έργο, με το όνομα
COMPASS4D, ξεκίνησε πρόσφατα με στόχο την
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων από την εφαρμογή
συνεργατικών συστημάτων κινητικότητας, δηλαδή
συστημάτων που συνδυάζουν αισθητήρες επί του
οχήματος, αλλά και επί της οδού για τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας και της ενεργειακής
αποδοτικότητας, με παράλληλη μείωση των
επιπέδων συμφόρησης στις οδικές μεταφορές.
Στο έργο συμμετέχουν, από ελληνικής πλευράς, το
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ - ΙΜΕΤ), σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, τις εταιρίες Infotrip και Eurotaxi
καθώς και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και
Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το έργο συγχρηματοδοτείται
από την Ε.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός του
ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα
διατεθούν αποκλειστικά για τη βελτίωση των
μετακινήσεων και την οδική ασφάλεια. Η
κοινοπραξία περιλαμβάνει συνολικά 31 εταίρους
από 10 χώρες και συντονίζεται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ευφυών Συστημάτων

Μεταφορών ERTICO - ITS Europe
(www.ertico.com). Οι πιλοτικές εφαρμογές θα
περιλαμβάνουν συνολικά 574 χρήστες και 334
οχήματα σε 7 Ευρωπαϊκές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Μπορντώ, Κοπεγχάγη, ΑϊντχόβενΧέλμοντ, Νιουκάστλ, Βερόνα και Βίγκο) και θα
διαρκέσουν για ένα έτος. Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση του ΕΚΕΤΑ, η υπογραφή
του συμβολαίου συνεπάγεται την επένδυση
670.650 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, όπου οι
υπηρεσίες του COMPASS4D θα παρέχονται
κατά μήκος της οδού Τσιμισκή, καθώς και σε
άλλους επτά σημαντικούς κόμβους του οδικού
δικτύου της πόλης, με τη συμμετοχή 35
οχημάτων ταξί και 7 Ι.Χ. οχημάτων. Το έργο
ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2013 και θα
διαρκέσει 3 χρόνια. Οι χρήστες των υπηρεσιών
του Compass4D είναι οδηγοί λεωφορείων,
φορτηγών, ταξί, ΙΧ οχημάτων και οχημάτων
άμεσου δράσης. Το έργο COMPASS4D θα
υλοποιηθεί με τη στενή συνεργασία τόσο των
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των
φορέων διαχείρισης οδικών δικτύων, οι οποίοι
κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο στο έργο ως οι
αρμόδιοι φορείς που διαθέτουν πρωτογενή
κυκλοφοριακά στοιχεία πραγματικού χρόνου,
τα οποία θα παρέχονται μέσω των υπηρεσιών
του έργου από την υποδομή προς τα οχήματα.
Πληροφορίες:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ - ΙΜΕΤ)
Ιστοσελίδα: http://www.compass4d.eu/en/
about/about.htm

8

8

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 35

5/2013

2. Δήμος Ικαρίας
(Πρόγραμμα Όικολογικοί Οικισμοί της
Μεσογείου’)

Στην Κοινοβουλευτική Ολομέλεια της Ένωσης για
την Μεσόγειο που έλαβε χώρα στις 11-12
Απριλίου τ.ε. στην έδρα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή
όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δώδεκα κρατών της Νότιας Μεσογείου εγκρίθηκε
μεταξύ άλλων η έναρξη του προγράμματος
"Οικολογικοί οικισμοί της Μεσογείου". Στη
συνεδρίαση της επιτροπής παρουσιάστηκε
εισήγηση από το Δήμαρχο Ικαρίας, κ. Χρ.
Σταυρινάδη για την υφιστάμενη κατάσταση στο
νησί και συγκεκριμένα για τα προβλήματα στη
διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση,
τους βιολογικούς καθαρισμούς, την παράκτια
μόλυνση, την υπερβόσκηση και ερημοποίηση του
νησιού και την κατάσταση του δάσους του Ράντη.
Παράλληλα αναλύθηκε η δυναμική, που έχει
αναπτύξει το νησί μετά τις τελευταίες έρευνες
για τη μακροζωία, που σε συνδυασμό με την
τουριστική ανάπτυξη, το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος
και την δυνατότητα ανάπτυξης ήπιων
εναλλακτικών πηγών ενέργειας καθιστούν την
Ικαρία ιδιαίτερο σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο.
Μετά την παρουσίαση ομόφωνα αποφασίστηκε η
συμμετοχή της Ικαρίας στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ακολούθησε ανάλυση εκ μέρους
του Δήμου Ικαρίας δέσμης δράσεων, οι οποίες
μπορούν να κριθούν επιλέξιμες από την επιτροπή
και να χρηματοδοτηθούν.

Η χρηματοδότηση των δράσεων στους τομείς της
διαχείρισης των υδάτινων πόρων, των απορριμμάτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της
γεωργίας, της προστασίας του δάσους και των
ακτών, και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα
γίνει μέσω κονδυλίων και πόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης χωρίς οικονομική συμμετοχή του Δήμου
Ικαρίας. Το πρόγραμμα ξεκινά άμεσα με την
επίσκεψη του νησιού σε σύντομο χρονικό
διάστημα από τη συντονίστρια του προγράμματος Δρ. Rima Tarabay. Παράλληλα θα γίνουν
στην αρχή κάποιες συμβολικές δράσεις, όπως η
δωρεάν διανομή οργανικών σπόρων για
βιολογικές καλλιέργειες και η αντικατάσταση των
πλαστικών σακουλών με χάρτινες με σκοπό την
καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και την
προώθηση υπεύθυνων πρακτικών διαχείρισης του
περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα είναι μακροπρόθεσμο και θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με
ευθύνη του δήμου και σε τομείς, που θα
θεωρήσουμε προτεραιότητα.
Περαιτέρω άμεσα θα καθιερωθεί η σήμανση της
Ικαρίας με το λογότυπο της οικολογικής πόλης
και θα προωθηθεί σε όλη τη Μεσόγειο.
Πληροφορίες:
Δήμος Ικαρίας
Υπόψιν κου Ζαχαρία Κεσσέ,
E-mail: kessesz@yahoo.gr

9

9

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 35

Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Τα Ιστορικά Κέντρα και οι Πόλεις του
Μέλλοντος
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Διεθνές Δημοτικό Φόρουμ
(Γκουανγκτζού, 9-11 Μαΐου 2013)
Το διεθνές δημοτικό φόρουμ αποβλέπει στη
δημοσιοποίηση τεχνολογιών εξοικονόμησης

(Σαβάννα, 1-4 Μαΐου 2013)
Το 2011 η 35η Γενική Συνέλευση της ΟΥΝΕΣΚΟ
υιοθέτησε τη σύσταση για το ιστορικό αστικό τοπίο,
ενθαρρύνοντας την προσέγγιση του αστικού τοπίου

ενέργειας και προωθημένων ευφυών
για τη μελέτη και συντήρηση των πόλεων. Σε αυτό
το πλαίσιο, το 16ο ετήσιο συνέδριο της
αμερικανικής επιτροπής του διεθνούς συμβουλίου
για τα μνημεία επικεντρώνει το ενδιαφέρον του
στην εξέλιξη των ιστορικών αστικών κέντρων.

διαχειριστικών συστημάτων για τον
κατασκευαστικό τομέα σε τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίες:
http://www.china-imf.com/

7ο Ετήσιο Συνέδριο των Πόλεων για τα
Παιδιά

Πληροφορίες:
http://www.usicomos.org/symposium

16ο

(Στουτγκάρδη, 13-14 Μαΐου 2013)

Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Αστικά Δάση
(Μιλάνο, 7-11 Μαΐου 2013)

Οι διαφορετικές όψεις των πράσινων υποδομών
των αστικών κέντρων αλλά και των κύριων

Το ετήσιο συνέδριο των πόλεων για τα παιδιά
αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγών εμπειριών
μεταξύ πόλεων, ευρωπαϊκών οργανισμών και
ακαδημαϊκών.

περιβαλλοντικών και κοινωνικών επωφελών
αποτελεσμάτων τους αποτελεί το βασικό θέμα του
ευρωπαϊκού φόρουμ για τα αστικά δάση.
Πληροφορίες:
http://www.emonfur.eu/pagina.php?sez=91&pag=554
&label=EFUF+2013

10

Το θέμα της φετινής εκδήλωσης αφορά την
υγιεινή διατροφή και φυσική άσκηση των
παιδιών και των εφήβων στην πόλη.
Πληροφορίες:
http://www.citiesforchildren.eu/6.0.html
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Μελλοντικές Μεγα-Πόλεις σε Δράση
(Αμβούργο, 14-16 Μαΐου 2013)
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
ερευνητικού προγράμματος ‘Μελλοντικές Μεγαπόλεις’ του Ομοσπονδιακού Γερμανικού
Υπουργείου Εκπαίδευσης και Έρευνας καθώς και

Πληροφορίες:
http://www.corp.at/index.php?id=2

14ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Οικοκαινοτομία
(Πράγα, 23-24 Μαΐου 2013)
To 14ο συνέδριο για την οικο-καινοτομία παρέχει
μια ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμπλου-

τίσουν με προτάσεις και εμπειρίες την
πρακτικές για την ενεργειακή και κλιματική
αποδοτική αστικοποίηση από την Ασία, την
Αφρική και τη Β. Αμερική αποτελούν μερικά από
τα βασικά θέματα του 2ου διεθνούς συνεδρίου για
τις Μεγα-πόλεις.

ευρωπαϊκή καινοτόμο σύμπραξη των έξυπνων
πόλεων και κοινοτήτων.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation20
13/1st_forum/index_en.html

Πόλεις και Πράσινη Ανάπτυξη

Πληροφορίες:
http://www.future-megacities-2013.org/home.html

18ο Διεθνές Συνέδριο για τον Αστικό
Σχεδιασμό και την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Κοινωνία της

(Στοκχόλμη, 23-24 Μαΐου 2013)
Η παρουσίαση της έκθεσης του ΟΟΣΑ για το
πρόγραμμα των Πράσινων Πόλεων είναι το
βασικό αντικείμενο συνεδρίου που διερευνά το

Πληροφορίας
(Ρώμη, 20-23 Μαΐου 2013)
Η σχέση μεταξύ χώρου και χρόνου και ο τρόπος με
τον οποίο είναι συναφής με αυτούς ο σχεδιασμός
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο συνιστά το
κύριο αντικείμενο του ανωτέρω συνεδρίου.
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δυναμικό των πόλεων και των περιφερειών για
την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και
μείωσης του περιβαλλοντικού αντικτύπου της
μέσω καινοτόμων πολιτικών.
Πληροφορίες:
http://urbanevolution.se/
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Σύνοδος Δημιουργικών Πόλεων
(Οττάβα, 29-31 Μαΐου 2013)
Το 11ο συνέδριο του δικτύου των δημιουργικών
πόλεων θα επικεντρωθεί στα ευρήματα των

Έκθεση και Συνέδριο για τη Διαχείριση
Απορριμμάτων, την Ανακύκλωση και το
Περιβάλλον στη Ν.Α.Ευρώπη
(Σόφια, 29-31 Μαΐου 2013)
Η Έκθεση με τίτλο ‘Σώστε τον Πλανήτη΄αποβλέπει
στη μεταφορά τεχνολογίας στην αγορά της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης στους τομείς της διαχείρισης

νέων ερευνών για τις επιπτώσεις της ψηφιακής
τεχνολογίας στις δράσεις καινοτόμων
πολιτιστικών οργανισμών.
Πληροφορίες:
http://www.creativecity.ca/networkactivities/events/2013-summit.php

των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και του
περιβάλλοντος. Παρέχει την πλατφόρμα για την
αναζήτηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
για την ελαχιστοποίηση και την ανακύκλωση των
απορριμμάτων.

Σύνοδος των Αειφόρων Πόλεων
(Κοπεγχάγη, 30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2013)
Η αλματώδης αύξηση της αστικοποίησης και οι
προκλήσεις της στους τομείς της στέγασης, της

Πληροφορίες:
http://www.eco.viaexpo.com/en/exhibition

Έξυπνες Πόλεις

απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της
πολιτιστικής κληρονομιάς, της κινητικότητας και

(Άμστερνταμ, 29-30 Μαΐου 2013)
Το διήμερο συνέδριο για τις έξυπνες πόλεις
παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις για την

αειφόρο καινοτομία. Εκπρόσωποι από
περισσότερες από 15 ευρωπαϊκές πόλεις θα
μοιραστούν τις εμπειρίες τους σε θέματα όπως τα
έξυπνα δίκτυα, την ηλεκτρονική κινητικότητα, τις
αειφόρες κατασκευές, την ηλεκτρονική υγεία κ.α.
Πληροφορίες:
http://www.smartcityevent.com/

12

του αστικού σχεδιασμού καθώς και η ανάγκη για
περισσότερη καινοτομία και συνέργειες
βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου της
ένωσης European Foundation Centre.
Πληροφορίες:
http://www.efc.be/news_events/AGA-andConference/2013-Copenhagen/Pages/default.aspx
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. συμβάλλει
στην αντιμετώπιση της κρίσης και στη
δημιουργία ανάπτυξης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα
μια επισκόπηση του τρόπου υλοποίησης των
διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. στα κράτη μέλη.
Η «στρατηγική έκθεση» σχετικά με την εφαρμογή
των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή
κατά την περίοδο 2007-2013 συγκεντρώνει τις
διαθέσιμες πληροφορίες από τα κράτη μέλη,

Η καινοτομία και οι μικρές επιχειρήσεις
λαμβάνουν τεράστια ώθηση από τις επενδύσεις
της πολιτικής για τη συνοχή, ενώ πολύ περισσότερα ακόμη έργα βρίσκονται στο στάδιο της
επεξεργασίας. Μέχρι σήμερα:


και σε 16.000 έργα επιχειρηματικής

έως τα τέλη του 2011 στις περισσότερες
περιπτώσεις. Ενώ απομένουν 4 χρόνια έως την
περάτωση των προγραμμάτων (το 2015), οι
επενδύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,
του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου έχουν ήδη οδηγήσει σε
προόδους και βελτιώσεις για πολλούς πολίτες.

έρευνας και


επιχειρήσεις.
και η υλοποίηση νέων έργων, η έκθεση
επισημαίνει:


της απασχόλησης από περίπου 10 εκατομμύρια άτομα ετησίως πριν από το

1,9 εκατομμύρια περισσότερα άτομα

2010 σε περίπου 15 εκατομμύρια άτομα

έχουν πλέον πρόσβαση σε ευρυζωνικές


2,6 εκατομμύρια περισσότερα άτομα
εξυπηρετούνται από δίκτυα ύδρευσης και
5,7 εκατομμύρια περισσότερα άτομα από
έργα επεξεργασίας λυμάτων•



Υπάρχουν 460 km οδών ΔΕΔ-Μ και 334
km σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ∙ και



2,4 εκατομμύρια άτομα που έλαβαν
βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο βρήκαν νέα θέση εργασίας.

σημαντική αύξηση του αριθμού των
ατόμων που υποστηρίζονται στον τομέα

περιλαμβάνουν:

υπηρεσίες•

υποστηρίχθηκαν 53.160 νεοσύστατες

Καθώς προχωρά η αξιοποίηση των κονδυλίων

Σε επίπεδο Ε.Ε. τα επιτεύγματα αυτά


έγιναν επενδύσεις σε 53.240 έργα Ε&ΤΑ

ετησίως έκτοτε• και


σημαντική επιτάχυνση των
αποτελεσμάτων από το 2010 και μετά
στον τομέα της στήριξης των ΜΜΕ:
δημιουργήθηκαν σχεδόν 400.000 θέσεις
εργασίας (οι μισές απ' αυτές το 2010/11),
συμπεριλαμβανομένων 15.600 θέσεων
εργασίας στον τομέα της έρευνας και
167.000 θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των
ριζικών μεταρρυθμίσεων που διαπραγματεύεται
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις κυβερνήσεις
των χωρών της Ε.Ε. σχετικά με την πολιτική
συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (μεγαλύτερη
στρατηγική συγκέντρωση των πόρων στις βασικές προτεραιότητες και τη μεγαλύτερη επικέντρωση στα αποτελέσματα και την αξιολόγηση).
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/str
ategic_report_en.cfm#sr2013
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Επιδόσεις καινοτομίας στην Ε.Ε.
Οι επιδόσεις καινοτομίας στην Ε.Ε. βελτιώθηκαν
από έτος σε έτος, παρά την συνεχιζόμενη
οικονομική κρίση, αλλά το καινοτομικό χάσμα
μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να
διευρύνεται. Αυτό προκύπτει από τον πίνακα
επιδόσεων της Ένωσης για την καινοτομία του
2013, μια κατάταξη των κρατών μελών της Ε.Ε.
που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ενώ οι πλέον καινοτόμοι χώρες βελτίωσαν
περαιτέρω τις επιδόσεις τους, άλλες δεν
σημειώνουν πρόοδο. Η συνολική κατάταξη στην

αρνητικά τις επιδόσεις στον τομέα της
καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε
επίσης μια έκθεση συμπληρωματική του πίνακα
επιδόσεων: την έκθεση σχετικά με την
κατάσταση της «Ένωσης καινοτομίας» η οποία
δείχνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό
τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση
καινοτομίας».
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation
/facts-figures-analysis/innovationscoreboard/index_en.htm

Ε.Ε. παραμένει σχετικά σταθερή με τη Σουηδία
στην κορυφή, ακολουθούμενη από τη Γερμανία,
τη Δανία και τη Φινλανδία. Η Εσθονία, η
Λιθουανία και η Λετονία είναι οι χώρες που

5/2013

Πρόταση αειφόρου διαχείρισης
θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών

σημείωσαν τη μεγαλύτερη βελτίωση από το
περασμένο έτος. Παράγοντες ανάπτυξης της

Στις 13 Μαρτίου τ.ε., η Επιτροπή υπέβαλε
πρόταση για τη βελτίωση του σχεδιασμού των
θαλάσσιων δραστηριοτήτων και της διαχείρισης
των παράκτιων περιοχών. Η πρόταση - που έχει
τη μορφή σχεδίου οδηγίας - στοχεύει στη
θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για το
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων
καινοτομίας στην Ε.Ε. αποτελούν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και η εμπορική
εκμετάλλευση των καινοτομιών, καθώς και τα
άριστα ερευνητικά συστήματα. Ωστόσο, η
μείωση των επενδύσεων των επιχειρήσεων και
των επενδύσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικού
κινδύνου κατά τα έτη 2008-2012 επηρέασε

περιοχών στα κράτη μέλη της Ε.Ε., με απώτερο
σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση των
θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων και
της χρήσης πόρων στη θάλασσα και τις ακτές
παραμένει αειφόρος. Βάσει της προτεινόμενης
δράσης τα κράτη μέλη θα πρέπει να
χαρτογραφήσουν τις εν λόγω δραστηριότητες σε
θαλάσσια χωροταξικά σχέδια για την
αποδοτικό-
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Ευρώπη. Η πολιτική συνοχής αποτελεί το
επενδυτικό σκέλος του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού, που στοχεύει στην προώθηση
της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας μέσω
της κεφαλαιοποίησης των περιφερειακών
πλεονεκτημάτων. Μελλοντικά, η πολιτική θα
ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα επιτεύγματα
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και
αποδοτικότερη χρήση των θαλασσών και να
καταστρώσουν στρατηγικές παράκτιας
διαχείρισης με τις οποίες θα συντονίζουν τα
μέτρα που λαμβάνονται σε διαφορετικά πεδία
άσκησης πολιτικής και έχουν εφαρμογή σε

θα εστιάσει στη βιώσιμη επένδυση με πιο
αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών,
εθνικών και περιφερειακών επενδύσεων.
Άλλα άρθρα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα
PEACE της ΕΕ, το οποίο ερευνά τρόπους να

δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές.
Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός
σχεδιασμός τους και η διαχείριση των
παράκτιων περιοχών τους υποστηρίζουν την
αειφόρο ανάπτυξη και παράλληλα να προωθούν
τη συμμετοχή των εμπλεκομένων παραγόντων
και τη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη. Ο
βελτιωμένος συντονισμός θα αποφέρει οφέλη σε
τομείς όπως, για παράδειγμα, η σύνδεση των
υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων με τα
χερσαία ενεργειακά δίκτυα, ή οι εργασίες στις
υποδομές για την προστασία των ακτογραμμών
από τη διάβρωση και την αλλαγή του κλίματος,
που επίσης επηρεάζουν τις δραστηριότητες στα
παράκτια ύδατα.
Με την εφαρμογή της αρχής του ενιαίου φορέα

επαναφέρει τη συμφιλίωση στις διηρημένες

εκτιμάται ότι η αύξηση της επιχειρηματικής

κοινότητες της Βορείου Ιρλανδίας και στην όμορη

βεβαιότητας και η μείωση του διοικητικού

περιοχή της Ιρλανδίας, και επίσης ένα άρθρο

φόρτου θα οδηγήσουν σε οικονομικά οφέλη

σχετικά με το ρόλο-κλειδί που παίζουν οι πόλεις

ύψους έως 1,6 δις ευρώ στο σύνολο της Ε.Ε.,

– οι μηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η

ιδίως για τις ΜΜΕ.

Επιτροπή δημιούργησε πρόσφατα μια
εκτεταμένη βάση δεδομένων των καλύτερων

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/mariti
me_spatial_planning/index_en.htm

βέλτιστων πρακτικών αστικής ανάπτυξης με το
σκοπό να παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση
των έργων, το οποίο θα μπορούσε να
αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης για πόλεις,

Φέρνοντας τις Κοινότητες πιο κοντά
Η εαρινή έκδοση του περιοδικού PANORAMA
εστιάζει στο ρόλο της πολιτικής συνοχής για την
επιστροφή της οικονομικής ανάπτυξης στην

διαχειριστικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag45/mag45_en.pdf

15

15

Τεύχος 35

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλείσιμο
των προγραμμάτων 2007-2013
Στις 20 Μαρτίου τ.ε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το
κλείσιμο των προγραμμάτων 2007-2013. Οι
κατευθυντήριες αυτές γραμμές παρέχουν ένα
πλαίσιο αναφοράς για την προετοιμασία του

5/2013

περιφερειακές αρχές και οι αντιπροσωπευτικές
ενώσεις τους συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία
των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, σε άλλες χώρες,
απλώς εκφράζουν τη γνώμη τους μαζί με μια
σειρά από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ενώ η εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης
έχει βελτιωθεί στις περισσότερες περιπτώσεις,
δυστυχώς παρατηρείται ότι ο βαθμός συμμετοχής
των δήμων, των περιφερειών και των εθνικών
ενώσεών τους διαφέρει σημαντικά από το ένα
κράτος μέλος στο άλλο. Αυτό είναι το πιο
ανησυχητικό αν λάβουμε υπόψη ότι οι διατάξεις
του κώδικα συμπεριφοράς, που περιέχει ένα
σύνολο κανόνων σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής
των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε αυτές
τις συνεργασίες, πρόκειται να καταστούν
δεσμευτικές για το εγγύς μέλλον.

κλεισίματος από τα κράτη μέλη. Λαμβάνουν
υπόψη τα διδάγματα της αντίστοιχης
διαδικασίας της περιόδου 2000-2006 και
αποσκοπούν στην αποκατάσταση των
αδυναμιών και καθυστερήσεων που
παρατηρήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi
c/official/guidelines/closure_2007_2013/guidelines
_closure_20072013_el.pdf

Η Συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Ενώσεων
των ΟΤΑ στις Συμφωνίες Εταιρικής
Σχέσης
Με τη συνδρομή των μελών του, το Συμβούλιο
των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR)
συνέταξε μια μελέτη σχετικά με το βαθμό
συμμετοχής των εθνικών ενώσεων των τοπικών
και περιφερειακών αρχών για την προετοιμασία
και τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών
εταιρικής σχέσης. Τα στοιχεία που βρέθηκαν και
παρουσιάζονται στη μελέτη δείχνουν ότι η
κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα: σε
ορισμένα κράτη μέλη, οι τοπικές και οι

16

Υπενθυμίζεται ότι μια συμφωνία εταιρικής σχέσης
μεταξύ ενός κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής συνάπτεται προκειμένου να καθορίσει
τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων
και στην οποία περιγράφονται οι προτεραιότητες
για τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων και
των σχετικών πρωτοβουλιών. Με τις νέες
διατάξεις για την αρχή της εταιρικής σχέσης, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγήσουν στη
συμφωνία για την εμπλοκή των τοπικών και των
περιφερειακών εταίρων σε αυτήν.
Πληροφορίες:
http://www.ccre.org/docs/partnership_principle_surv
ey_report_EN.pdf
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Βέλτιστες Πρακτικές Πόλεων στο
πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής
2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε πρόσφατα
μια έκθεση με 50 βέλτιστες πρακτικές πόλεων

συνεργατικών πρωτοβουλιών ανάμεσα σε
τοπικές/περιφερειακές αρχές και των ενώσεών
τους. Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται η
δέσμευση των ευρωπαϊκών ΟΤΑ στην
αναπτυξιακή συνεργασία.
Πληροφορίες:
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ της

http://www.ccre.org/docs/brochure_PLATFORMA_2

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η έκθεση

013_EN.pdf

αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται οι πόλεις σε κοινές προκλήσεις σε οχτώ
θεματικούς τομείς: έξυπνη μεγέθυνση, αειφόρος
μεγέθυνση, περιεκτική μεγέθυνση, ολοκλρηρωμένες τοπικές προσεγγίσεις, στέγαση για
μειονεκτούντες πληθυσμούς, δημόσια συμμετοχή,
συνεργασία και δικτύωση.

Οδηγός για τις Διαπολιτισμικές Πόλεις
Το τριετές πρόγραμμα Διαπολιτισμικές Πόλεις
που εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε από το
Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενθάρρυνε τις ευρωπαϊκές πόλεις, και

Πληροφορίες:
http://www.kestavaasuminen.fi/easydata/customers
/keasy/files/ltyp/final_report_21_january_2013.pdf

Αναπτυξιακές Συνεργασίες των
Ευρωπαϊκών ΟΤΑ
Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα των τοπικών και
περιφερειακών αρχών (PLATFORMA) για την

όχι μόνον, να ανασχεδιάσουν τις πολιτικές και να

αναπτυξιακή συνεργασία παρουσίασε

αναδιαμορφώσουν τις δομές διακυβέρνησης για

πρόσφατα σε ένα ενιαίο κείμενο έναν

να μετατρέψουν την πολυμορφία σε βασική

απολογισμό της πενταετούς δράσης της με

προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεών

παραδείγματα από συνεργατικά έργα

τους. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένας οδηγός που

ευρωπαϊκών δήμων για την αναδόμηση

περικλείει τις εμπειρίες των ευρωπαϊκών πόλεων

κατεστραμένων περιοχών και την

(μεταξύ των οποίων και η Πάτρα) από αυτή τη

επισιτιστική ασφάλεια σε τρίτες χώρες.

‘διαπολιτισμική συμβίωση’.

Στόχος της εν λόγω έκδοσης είναι η

Πληροφορίες:

παρουσίαση δράσεων που αντανακλούν την

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/ci
ties/ICCstepbystepAugust2012.pdf

πολυμορφία και την απήχηση των
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Διεθνή Θέματα
Οι Υπερ-Πόλεις (Super Cities)
διαμορφώνουν τις υποδομές του
μέλλοντος
Στο πλαίσιο της πλατφόρμας Global Town
Hall@Metropolitan Solutions του διεθνούς

5/2013

Βραβεία σε Αστικές Καινοτομίες
Το σχέδιο της πρωτεύουσας του Rhode Island για
την αντιμετώπιση του παιδικού αναλφαβητισμού
έλαβε το πρώτο χρηματικό βραβείο ύψους 5 εκατ.
δολαρίων του εθνικού διαγωνισμού Mayor’s
Challenge που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ από το
ίδρυμα Bloomberg Philanthropies με σκοπό την
ενθάρρυνση των αμερικανικών πόλεων να

δικτύου πόλεων για την αειφορία (ICLEI), οι
Υπερ-πόλεις, μια ομάδα φιλόδοξων και
γοργά αναπτυσσόμενων πόλεων όπως το
Γιοχάνεσμπουργκ (Ν.Αφρική), η Σουγιόν
(Ν.Κορέα), η Ρεθίφε και η Φορταλέθα
(Βραζιλία), με πληθυσμό άνω του ενός
εκατομμυρίου συζήτησαν πρόσφατα στο

παράγουν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες να επιλύουν
βασικά προβλήματα και να βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα. Εκτός από την
πρόταση του Rhode Island, άλλα τέσσερα σχέδια
βραβεύτηκαν με ένα εκατ. δολάρια: το σχέδιο του
Χιούστον για ένα νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης, το
σχέδιο της Σάντα Μόνικα για την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου δείκτη ευημερίας, το σχέδιο του
Ανόβερο της Γερμανίας με επιχειρηματίες
στρατηγικές για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων που θέτουν η κλιματική αλλαγή
και η αστικοποίηση. Για παράδειγμα, η
Φορταλέθα, η οποία θα φιλοξενήσει το 2014
αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλου,
αναπτύσσει σχέδια για τη δημιουργία νέων
υποδομών για δημόσιες μεταφορές,
επενδύοντας, όπως και οι άλλες πόλεις,
δισεκατομμύρια δολάρια, αξιοποιώντας τις
πράσινες προμήθειες. Επίσης, η νοτιοκορεατική πόλη Σογιούν έχει ήδη δοκιμάσει
έναν αριθμό οικολογικών οχημάτων,
προετοιμάζοντας τη φιλοξενία του πρώτου
παγκόσμιου φεστιβάλ οικο-κινητικότητας
τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Πληροφορίες:
http://www.iclei.org/index.php?id=664

18

Σικάγου για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη
βελτίωση των λειτουργιών της πόλης σε
πραγματικό χρόνο και τέλος το σχέδιο της
Φιλαδέλφειας για τη διευκόλυνση της δημιουργικής
επιχειρηματικότητας.
Πληροφορίες:
http://mikebloomberg.com/index.cfm?objectid=7DB3
3C3E-C29C-7CA2-F2C11AF13D49A95D
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Διαβουλεύσεις

5/2013

Διαβούλευση με σκοπό την επανεξέταση
των προγραμμάτων της ΚΓΠ για τη
διανομή γεωργικών προϊόντων σε
μαθητές
Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση
επιβεβαίωσε τη σημασία του ελέγχου των
κρατικών ενισχύσεων για την προστασία της
ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς και την
προώθηση της ανάκαμψης. Στις 8 Μαΐου 2012, η
Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση για τον
εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις
κρατικές ενισχύσεις (SAM), όπου καθορίζονται οι
στόχοι μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης του
ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, η οποία
αναμένεται να συμβάλλει τόσο στην
υλοποίηση της ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ για
την προώθηση της ανάπτυξης όσο και στις
προσπάθειες των κρατών μελών προς την

Προτεραιότητες και κατευθυντήριες

κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Στο
πλαίσιο αυτό, η πολιτική στον τομέα των

γραμμές για τα ενεργειακά δίκτυα μετά

κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει να επικεντ-

το 2014

ρωθεί στη διευκόλυνση άρτια σχεδιασμένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1
του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 (‘Κανονισμός για
την Ηλεκτρική Ενέργεια’) και του άρθρου 6 παρ.1
του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 (‘Κανονισμός για
το Φυσικό Αέριο’), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υποχρεούται να καταρτίσει κατάλογο ετήσιων
προτεραιοτήτων προσδιορίζοντας τους τομείς
οι οποίοι πρέπει να περιληφθούν στην εκπόνηση
κωδίκων δικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς
καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους
αναφορικά με τις προτεραιότητες για την
ανάπτυξη κωδίκων δικτύων και τις
κατευθυντήριες γραμμές για τα ενεργειακά
δίκτυα μετά το 2014.
Προθεσμία: 13 Μαΐου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consult
ations/20130513_network_codes_en.htm

ενισχύσεων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση αδυναμιών της αγοράς και στην προώθηση
στόχων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
(«χρηστές ενισχύσεις»). Η αναθεώρηση του
κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (κανονισμός 1998/2006) συνδέεται
άμεσα με το στόχο της ιεράρχησης των
προτεραιοτήτων και, κατά συνέπεια, αντιπροσωπεύει σημαντική συνιστώσα της πρωτοβουλίας SAM. Προκειμένου να προετοιμαστεί η
αναθεώρηση του κανονισμού για τις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας, η Επιτροπή καλεί τα κράτη
μέλη, τις δημόσιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα
μέρη να της γνωστοποιήσουν τις πληροφορίες
που διαθέτουν ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη
στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης.
Προθεσμία: 15 Μαΐου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/20
13_de_minimis/index_en.html
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Σεμινάρια Κατάρτισης
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Public Sector HRM in Times of Crisis: What Skills
and Competencies are Needed and How to Use
Them?
Ημερομηνία: 6-7 Μαΐου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5199

European e-Justice and Practical Solutions
(Beginners level)
Ημερομηνία: 23 Μαΐου 2013
Τόπος: Λουξεμβούργο
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5121

Europe Rewards Effective Negotiators - You may
know the rules but do you know how best to use
them?
Ημερομηνία: 29-31 Μαΐου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5228

Managing the Project Pipeline for EU Structural
Funds Programmes: Moving from 2007-2013 to
2014-2020
Ημερομηνία: 29-31 Μαΐου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5239
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Σεμινάρια Κατάρτισης

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ημερομηνίες/Πόλη:

5/2013

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
27-31 Μαΐου 2013

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

(Αθήνα)

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

3-7 Ιουνίου 2012
(Αθήνα)

(Προγράμματα Επιμόρφωσης

3-7 Ιουνίου 2012
(Θεσσαλονίκη)

Α΄ Εξαμήνου 2013)

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ
Ημερομηνίες/Πόλη:
8-12 Ιουλίου 2013
(Αθήνα)
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Πόλη:
25-28 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-0906-11-30-13/2012-06-19-12-34-57
Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και
συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης
Ημερομηνίες/Πόλη:

17-19 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ημερομηνίες/Πόλη:
14-16 Μαΐου 2013
(Θεσσαλονίκη)
10-12 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
European Spatial Planning and Territorial
Cooperation

5/2013

προγράμματα που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή
συνεργασία για το χωρικό σχεδιασμό, και οι
εδαφικές συνέπειες στις τομεακές κοινοτικές
πολιτικές.

Διάλογοι για το σχεδιασμό του χώρου και
την ανάπτυξη

Σελ. 488
S. Dühr, C. Colomb, V. Nadin
Εκδ. Routledge
Καθώς η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενδυναμώνει τις
διασυνδέσεις και τους μηχανισμούς λήψης
αποφάσεων σε διεθνικό και διαπεριφερειακό
επίπεδο, οι πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον,
τις μεταφορές, τη γεωργία ή την περιφερειακή
πολιτική έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη
χωρική ανάπτυξη και τις διαδικασίες σχεδιασμού.
Με αυτό τον τρόπο, η ΕΕ αποτελεί πλέον
σημαντικό πλαίσιο για το χωρικό σχδιασμό και
την έρευνα. Ο χωρικός σχεδιασμός έχει ήδη
εξευρωπαϊστεί, επιφέροντας αντίστοιχες αλλαγές
στο ρόλο των σχεδιαστών. Το εν λόγω βιβλίο,
γραμμένο για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και
ερευνητές του χωρικού σχεδιασμού καλύπτει
θέματα όπως οι τάσεις του χωρικού σχεδιασμού, η
φύση, οι θεσμοί και οι φορείς της ΕΕ από την
πλευρά του σχεδιασμού, η ιστορία του χωρικού
σχεδιασμού σε διεθνική κλίμακα, τα εργαλεία
σχεδιασμού, προσεγγίσεις, οράματα και
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Σελ.504
Α.Γασποδίνη
Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ
Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει τα σύγχρονα
χωρικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που
συνδέονται με την ανάλυση, το σχεδιασμό και
την ανάπτυξη του χώρου στις μεσαίες και
μεγάλες κλίμακες -την πόλη και την
περιφέρεια. Οι συγγραφείς, όλοι διδάσκοντες ή
ερευνητές του τμήματος Τμήματος Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
αναλύουν κρίσιμα θέματα αστικής και
περιφερειακής ανάπτυξης, όπως η εντεινόμενη
βαρύτητα και πολυπλοκότητα του χωρικού
σχεδιασμού στο νέο ανταγωνιστικό
περιβάλλον, τα σύγχρονα χωρικά φαινόμενα
και οι μετασχηματισμοί της μεταβιομηχανικής
πόλης, ο χωρικός προγραμματισμός και
σχεδιασμός, οι οικονομίες του χώρου, οι
υποδομές και η βιώσιμη ανάπτυξη.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσ ης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr
epixeirisiakaprogrammata@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/












23

23

