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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
EDITORIAL
Ενόψει της νέας προγραμματικής

και Πρωτοβουλίες

περιόδου 2014-2020 και εισερχόμενο

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

στον τέταρτο χρόνο του βίου του, το
Δελτίο εμπλουτίζει τον τίτλο του και
εγκαινιάζει μια νέα στήλη,
αναδεικνύοντας τη σημασία του
αναπτυξιακού και επιχειρησιακού
σχεδιασμού στη διαδικασία

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία
(CIP), 2007-2013:
Επιδότηση Καινοτόμων Συμπράξεων

επιχορήγησης και οικονομικής
αυτοτέλειας των φορέων της τοπικής

Με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων με

και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Στο

κωδικό 76-G-ENT-CIP-13-C-N05S00, στο πλαίσιο του

τεύχος αυτό αναλύονται τα

Ευρωπαϊκού Προγράμματος-Πλαισίου για την Αντα-

συμπεράσματα των αναπτυξιακών
συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν
στις περιφέρειες της χώρας, στο
πλαίσιο του σχεδιασμού και της
κατάρτισης του αναπτυξιακού
προγραμματισμού της περιόδου
2014-2020 και σε συνέχεια της 2ης
Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων. Επίσης,
υπογραμμίζεται η σημασία των
ευρωπαϊκών συμπράξεων των ΟΤΑ
στους τομείς της καινοτομίας και του
αθλητισμού μέσω των σχετικών
χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ενώ
αναλύονται οι εδαφικές επενδύσεις
ως εργαλεία για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα,
γίνεται μια σύντομη αναφορά στην
κατάσταση των Ευρωπαϊκών Ομίλων
Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) για το
2012 και στις κατευθυντήριες
γραμμές της Επιτροπής των
Περιφερειών για την προώθηση της
καινοτομίας και τη γεφύρωση του
χάσματος μεταξύ των Περιφερειών
της ΕΕ.

Περιεχόμενα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες
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επιδόσεις σε επίπεδο χώρας. Αυτή η περιφερειακή
πολυμορφία απαιτεί καλύτερη προσαρμογή των
πολιτικών για την καινοτομία στα σχετικά
πλεονεκτήματα των επιμέρους περιφερειών. Η
προσπάθεια αυτή θα ενθαρρυνθεί στο πλαίσιο της
μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή, 2014-2020. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να καταστρώσουν στρατηγικές
γωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP), η Μονάδα
για την Καινοτόμο Πολιτική για την Ανάπτυξη της
Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Στρατηγικής
ΕΕ2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην
επιτάχυνση της υιοθέτησης του σχεδίου στις
πολιτικές καινοτομίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και στην προώθηση της
χρήσης του σχεδίου/σχεδιασμού από την
ευρωπαϊκή βιομηχανία καθώς επίσης και από το
δημόσιο τομέα για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και την αποτελεσματική
χρήση των πόρων. Στο πλαίσιο της παρούσας
πρόκλησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα καλά
οργανωμένο σύνολο δράσεων, οι οποίες θα
αυξήσουν την ενσωμάτωση του design στις
πολιτικές καινοτομίας και θα υποστηρίξουν τη
δημιουργία του δυναμικού και των δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την υλποίηση των πολιτικών
αυτών. Το σύνολο των δράσεων αυτών θα
ονομασθεί "European Design Innovation Platform"
(Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καινοτομία στο
Design) και θα ενταχθεί στο πλαίσιο του
προσεχούς Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία
που βασίζεται στο Design (Design-Driven
Innovation).
Από την ανάλυση των επιδόσεων των χωρών και
του πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής
καινοτομίας του 2012 προκύπτει ότι παραμένουν
οι αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών όσον
αφορά την καινοτομία και ότι ο κίνδυνος
μεγαλώνει με την κρίση. Οι ισχυρές και καινοτόμες

έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη ειδίκευση σε
περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων. Η «πλατφόρμα
έξυπνης ειδίκευσης» βοηθά τις δημόσιες αρχές στον
σχεδιασμό τέτοιων στρατηγικών, μέσω αξιολογήσεων
από ομότιμους κριτές, κατευθυντήριων γραμμών και
ημερίδων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προς το
παρόν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα αυτή τρία
κράτη μέλη της ΕΕ και 103 περιφέρειες 19 άλλων
κρατών μελών. Για να βοηθηθούν οι περιφέρειες να
ανέβουν την «κλίμακα της αριστείας», θα
μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της
χρηματοδότησης για τη συνοχή, θα υποστηριχθεί η
αδελφοποίηση/συνεργασία μεταξύ υφιστάμενων και
αναδυόμενων κέντρων αριστείας, θα δημιουργηθεί
διευκόλυνση μάθησης της άσκησης πολιτικής και θα
ιδρυθούν πανεπιστημιακές έδρες Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας.
Περαιτέρω, είναι διαπιστωμένο ότι οι Ευρωπαϊκές
Συμπράξεις Καινοτομίας συνενώνουν τους
διαθέσιμους πόρους και επικεντρώνουν μέτρα που
αφορούν την προσφορά και τη ζήτηση στην
αντιμετώπιση των βασικών κοινωνικών προκλήσεων.
Τα μέτρα αυτά πρέπει φυσικά να εφαρμοστούν για να
αρχίσουν να αποφέρουν αποτελέσματα, αλλά
αποτελούν ήδη θεμελιώδη αλλαγή προς τη σωστή
κατεύθυνση. Προς τούτο, η συμμαχία του ευρωπαϊκού
κλάδου δημιουργικότητας δρομολόγησε πολιτικό
διάλογο και οκτώ συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με τα
κουπόνια καινοτομίας, την ευκολότερη πρόσβαση στη
χρηματοδότηση και τους πόλους αριστείας και
συνεργασίας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των

περιφέρειες ωθούν τις επιδόσεις των πιο
καινοτόμων χωρών, ενώ οι κινητήριες αυτές
δυνάμεις είναι λιγότερο διαδεδομένες σε άλλα
κράτη μέλη. Οι περιφερειακές καινοτομικές
επιδόσεις παρέμειναν σχετικά σταθερές κατά την
περίοδο 2007-2011, πλην όμως παρουσίασαν
πολύ μεγαλύτερες διαφορές σε σχέση με τις

2
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δημιουργικών κλάδων και την καλύτερη χρήση
όλων των μορφών γνώσης και δημιουργικότητας
από άλλους κλάδους. Το Ανώτατο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Σχεδίου εξέδωσε 21 συστάσεις, με βάση
τις οποίες η Επιτροπή θα εφαρμόσει σχέδιο
δράσης για την προώθηση της ενσωμάτωσης και
της κατανόησης του ρόλου του σχεδίου στην
πολιτική για την καινοτομία. Μεταξύ των έξι
πεδίων στρατηγικής δράσης ξεχωρίζει και το
Σχέδιο για έναν Καινοτόμο Δημόσιο Τομέα.
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων είναι να επιταχύνει την ενσωμάτωση
του design (σχεδιασμού) στις πολιτικές και τα
προγράμματα για την καινοτομία σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η
συγκεκριμένη πρόσκληση επιδιώκει να αυξήσει
την αξιοποίηση του design, τόσο από την
ευρωπαϊκή βιομηχανία/ επιχειρηματική κοινότητα
όσο και από το δημόσιο τομέα, ενισχύοντας έτσι
τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, την
ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματική
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στη μείωση της απόκλισης μεταξύ
των προηγμένων περιφερειών ως προς την
εφαρμογή καινοτομίας βασισμένης στο design, και
αυτών που υπολείπονται στο πεδίο αυτό.
Οι προτάσεις υποβάλλονται από κοινοπραξίες
νομικών προσώπων που εδρεύουν σε τουλάχιστον
τρία (3) διαφορετικά επιλέξιμα κράτη. Οι

ένα (1) έργο.Το μέγιστο ποσοστό της κοινοτικής
συνεισφοράς ανέρχεται σε 75% των επιλέξιμων
δαπανών. Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 36
μήνες. Η ενδεικτική χρονική περίοδος έναρξης των
έργων είναι ο Δεκέμβριος 2013.
Προθεσμία: 2 Ιουλίου 2013
Πληροφορίες:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Enterprise Europe Network-Hellas
Βασ. Κωνσταντίνου 48
Τ.Κ.11635, Αθήνα
Υπόψιν κας Α. Καραχάλιου (τηλ.: 210 7273921, email: akarah@ekt.gr)
Ιστοσελίδα προγράμματος:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/pag
e/call_CIP?callIdentifier=76-G-ENT-CIP-13-CN05S00&specificProgram=EIP

2. Ευρωπαϊκές Συμπράξεις στον Αθλητισμό

συμμετέχοντες στις κοινοπραξίες που θα
υποβάλλουν προτάσεις, θα πρέπει να είναι

Σύμφωνα με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής

οργανισμοί (νομικά πρόσωπα) κάθε είδους ή και

προτάσεων στον τομέα του αθλητισμού που

ομάδες αυτών, που προτίθενται και έχουν τις

δημοσίευσε η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Παιδείας

δεξιότητες να αναπτύξουν το σύνολο των

και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα

δράσεων που προβλέπεται στην παρούσα

χρηματοδοτηθούν διακρατικά σχέδια και

πρόσκληση.

πρωτοβουλίες δημόσιων οργανισμών ή φορέων της

Ο μέγιστος προϋπολογισμός που έχει δεσμευθεί

κοινωνίας πολιτών για να εντοπιστούν και να

για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε

δοκιμαστούν κατάλληλα δίκτυα και ορθές πρακτικές

2.850.000 ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί μόνο

στον χώρο του αθλητισμού
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει
ως σκοπό να συμπληρώσει την «προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό»
σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής με την
οποία εγκρίνονται τα ετήσια προγράμματα
εργασίας του 2013 για τις επιχορηγήσεις και τις
συμβάσεις που αφορούν την «προπαρασκευαστική

3
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Η αρμόδια για την εφαρμογή και τη διαχείριση της
εν λόγω δράσης υπηρεσία της Επιτροπής είναι η
μονάδα αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.
Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι περιορίζονται σε:


δημόσιους οργανισμούς



μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

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


ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και



να διαθέτουν νομική υπόσταση



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

Φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να υποβάλουν
υποψηφιότητα στην παρούσα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων.
Βάσει της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή
προτάσεων, επιλέξιμες είναι οι προτάσεις στις
οποίες περιλαμβάνεται διεθνικό δίκτυο με εταίρους
από τουλάχιστον 5 κράτη μέλη της ΕΕ. Ο
προϋπολογισμός που διατίθεται για την παρούσα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι 2.650.000
ευρώ. Θα διατεθεί συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέχρι
μέγιστου ποσοστού 80% του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών. Η έναρξη των έργων πρέπει
να είναι μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31
Μαρτίου 2014 και η ολοκλήρωσή τους όχι αργότερα
από τις 30 Ιουνίου 2015.
Προθεσμία: 19 Ιουλίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/sport/news/20130426-2013call-for-proposals_en.htm

της διπλής σταδιοδρομίας στον αθλητισμό
μέσω της στήριξης της κινητικότητας των
εθελοντών, των προπονητών, των
παραγόντων και του προσωπικού των μη
κερδοσκοπικών αθλητικών οργανώσεων˙


προστασία των αθλητών, ιδίως των
νεότερων, από τους κινδύνους για την
υγεία και την ασφάλεια, με τη βελτίωση
των συνθηκών προπόνησης και συμμετοχής
σε αγώνες˙



προώθηση των παραδοσιακών
ευρωπαϊκών αθλημάτων και παιχνιδιών.

4
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Προθεσμία: 1/7/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2340

Yποδομές στον τομέα της υγείας ειδικών
κοινωνικών ομάδων στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου

Ολοκληρωμένα Σχέδια για την ένταξη
των Ρομά και πληθυσμών που διαμένουν
σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους
οικισμούς στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης


Ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών και
ιδιαίτερα υποβαθμισμένων οικισμών



Βελτίωση των Υποδομών και της
Ποιότητας Ζωής των κατοίκων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να
συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:


Μήκος αποχετευτικού δικτύου



Κατασκευή - βελτίωση - αναβάθμιση
δικτύου ύδρευσης



Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων υδάτων



Αριθμός έργων διαχείρισης και διανομής
ύδατος



Χιλιόμετρα κατασκευασμένων /
αναβαθμισμένων δρόμων



Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη
προώθηση των ίσων ευκαιριών και
κοινωνικής ενσωμάτωσης για
μειονεκτούντες ομάδες και νέους



Παρεμβάσεις προστασίας Δημόσιας
υγείας



Νέοι - ελεύθεροι αναξιοποίητοι χώροι
προς αξιοποίηση



Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών

Προϋπολογισμός: 9.000.000€
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας Θράκης"
Περιοχή εφαρμογής: Νομoί Έβρου, Καβάλας,
Ξάνθης & Ροδόπης

Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών
για δομές ανοικτής φροντίδας, ημιαυτόνομης
διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων
υποστήριξης, επέκταση και δημιουργία δομών
βραχείας νοσηλείας, μονάδες κοινωνικής
αποκατάστασης καθώς και διαμόρφωση των
κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή
καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνονται δράσεις
(κτιριακές υποδομές ή/και προμήθεια
εξοπλισμού) για τα κατωτέρω:
1. Ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας
κοινωνικών ομάδων
2. Δημιουργία δομών ημιαυτόνομης
διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών
δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για
άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες,
άτομα με Αλτσχάιμερ κλπ
3. Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ
4. Επέκταση ή/και δημιουργία δομών
βραχείας φιλοξενίας οικογενειών που
συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται σε
νοσοκομειακές μονάδες του Βορείου
Αιγαίου
5. Στέγες υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)
6. Κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης
εξαρτημένων ατόμων (ναρκωτικά –
αλκοόλ)
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προθεσμία: 10/7/2013
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp
x?item=2312
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Οδηγός για τη Δημιουργία Συστάδων
Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες
H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ)/ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 -2013 για τον τομέα
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας,
προτίθεται να προκηρύξει εκ νέου την δράση
«Δημιουργία καινοτομικών συστάδων
επιχειρήσεων - οικοσυστημάτων προστιθέμενης
αξίας, πιλοτική φάση λειτουργίας» και για τον
λόγο αυτό και προκειμένου να προετοιμασθούν
εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, προδημοσιεύει τον
Οδηγό Εφαρμογής της δράσης, ο οποίος
βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από την ΕΥΔ
ΕΠΑΕ.
Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη στην
Ελλάδα καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων
σε θεματικούς τομείς ή κλάδους της οικονομίας
που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
την χώρα, με σκοπό την τόνωση της
καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την
ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και
υπηρεσιών και την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας και σκοπού με την εξειδίκευση της
παραγωγής και την ανάπτυξη στενής
συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων.
Ειδικότερα, στόχος των καινοτομικών συστάδων
είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και
ανταγωνιστικότητα.

Χαρακτηριστικά των καινοτομικών συστάδων
είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα, η ένταση γνώσης, η γεωγραφική
τους συγκέντρωση, η διασύνδεση σε αλυσίδα
προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή
προϊόντων ή υπηρεσιών και ο ισχυρός προσανατολισμός σε εξαγωγές. Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 12.924.986 €
δημόσιας δαπάνης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (για τις 8 Περιφέρειες της σύγκλισης),
καθώς και από τα δύο Περιφερειακά Προγράμματα στα οποία ανήκουν ισάριθμες Περιφέρειες
μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 (Αττική,
Κεντρική Μακεδονία). Υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 4 καινοτομικές συστάδες με
μέγιστη δημόσια δαπάνη 3.000.000€ εκάστη. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της δράσης η ΓΓΕΤ
θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω στοιχεία των συστάδων:


Καινοτομία βασισμένη στη γνώση/

εξωστρέφεια.


Ισχυρή δικτύωση.



Φορέας Αρωγός (γνώση του τεχνολογικού
χώρου και του εθνικού/ διεθνούς περιβάλλοντος, ευρύ δίκτυο επαφών, γνώση
του ελληνικού παραγωγικού τομέα,
προηγούμενη συνεργασία με επιχειρήσεις
και πείρα διαχείρισης έργων.



Βιωσιμότητα των συστάδων

Πληροφορίες:
http://www.gsrt.gr/News/Files/New701/130513%2
0last%20sending%20to%20approve.doc
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ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε χωρικού
επιπέδου (τοπικού και περιφερειακού), στο
πλαίσιο των κατευθύνσεων της εθνικής
αναπτυξιακής στρατηγικής και του προσδιορισμού διακριτών ορίων μεταξύ των Τομεακών
και Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΠΕΠ).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στην ανάγκη
συντονισμού ανάμεσα στις πολιτικές και τη
συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων, ως

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Συμπεράσματα των Αναπτυξιακών
Συνεδρίων των Περιφερειών για τη Νέα
Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020

βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή
του νέου ΕΣΠΑ.
Οι τοποθετήσεις όλων συγκλίνουν στην ανάγκη
βασικών και επειγόντων μεταρρυθμίσεων για
την προσέλκυση επιχειρήσεων απ’ τον ιδιωτικό
τομέα, όπως :


απαλλοτριώσεις και η ψήφιση νέου

Η προετοιμασία για το ΕΣΠΑ της νέας

επενδυτικού νόμου υπέρ της ενίσχυσης

προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ενεργοποίησε τους φορείς χάραξης τομεακής και
περιφερειακής πολιτικής, ώστε να διαμορφώ-

της ανταγωνιστικότητας˙


κοινωνίας των πολιτών, τις εξειδικευμένες και

Σχεδίων˙


νωνικής & συνεταιριστικής επιχειρημα-

Οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 20,5 δισ.
16 δισ. (εκτός ΕΣΠΑ) το συνολικό ποσό για την 5η
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ανέρχεται

τικότητας˙


ένα πιο σαφές φορολογικό πλαίσιο˙



η αξιοποίηση της εμπειρίας των δομών
που συνέβαλαν στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ

σε 36,5 δισ. ευρώ.

2007-2013 και συμπλήρωση αυτών όπου

Στη λογική αυτή πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα
13 Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια όπου
συναντήθηκε ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα
σε μια ανταλλαγή απόψεων τα συμπεράσματα
των οποίων παρουσιάζονται εδώ.
Στόχος της κεντρικής διοίκησης είναι η ελληνική
πρόταση να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλες τις

η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η διευκόλυνση κάθε μορφής κοι-

αναλυτικές προτάσεις τους.
ευρώ και μαζί με τις ενισχύσεις υπέρ αγροτών

η σύνταξη Κτηματολογίου και η ολοκλήρωση των Γενικών Πολεοδομικών

σουν, με ανοιχτές διαδικασίες και τη συμμετοχή
των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και της

η αλλαγή του νομοσχεδίου για τις

απαιτείται˙


η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την
κατασκευή σιδηροδρομικών έργων για την
εξυπηρέτηση Διευρωπαϊκών Δικτύων με
πρόβλεψη για ενσωμάτωση στο ΕΣΠΑ
2014-20 όλων των σχετικών ημιτελών
έργων˙

Περιφέρειες και για όλους τους πολίτες με
όρους κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης
ανάπτυξης. Από την πλευρά της, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση επισημαίνει την ανάγκη διάκρισης
των αρμοδιοτήτων και των ρόλων των
εμπλεκομένων φορέων χάραξης και εφαρμογής
πολιτικής και τους καλεί να πάρουν υπόψη τις

7
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(Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, Κοινωνικά
παντοπωλεία κ.λ.π.), επιδιώκοντας
την κοινωνική συνοχή˙


στη διαχείριση στερεών και υγρών
αποβλήτων μέσω της χρηματοδότησης



ολοκληρωμένων προγραμμάτων

η εξασφάλιση του δικαιώματος της

διαχείρισης, της στήριξης του δημόσιου

μετακίνησης με την ολοκλήρωση βασικών

διαλόγου για τα απορρίμματα και των

δικτύων υποδομών με τη δημιουργία

δημοψηφισμάτων όπου χρειάζεται και

αξιόπιστων υπηρεσιών παράκτιας

της αποσαφήνισης των ρόλων των

ναυσιπλοΐας, αποτελεσματικής

εμπλεκόμενων φορέων˙

αξιοποίησης των λιμανιών και
αεροδρομίων και την αναβάθμιση των



πηγών ενέργειας για την προστασία του

θαλάσσιων συνδέσεων των μικρών

περιβάλλοντος και την προώθηση μιας

νησιών˙


ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας με

η ενίσχυση της διαβούλευσης σε όλα τα

χαμηλές εκπομπές άνθρακα˙

επίπεδα ώστε να μην λαμβάνονται
αποφάσεις που δεν αντιστοιχούν στις



συμπλήρωσής τους προς όφελος της

κοινωνιών.

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης˙

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα των εργασιών


προσαρμογής των κλάδων παραγωγικό-

στην επιχειρηματικότητα μέσω της

τητας, συνδυάζοντας την καινοτομία με

ενίσχυσης της εξωστρέφειας των

την επιχειρηματική έρευνα (σύνδεση των

επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του κλάδου

ερευνητικών ιδρυμάτων Ι.Τ.Ε με την

της μεταποίησης και τη διασύνδεση του

παραγωγή) και της επέκτασης της

πρωτογενή/ δευτερογενή/ τριτογενή

χρήσης της ευρυζωνικότητας από τις

τομέα˙


τοπικές αγορές και την κοινωνία˙

στην ανάγκη αναδιάρθρωσης της υπαίθρου μέσω της βελτίωσης της ποιότητας



διασύνδεσης των τοπικών προϊόντων με

αγρότες και της ενίσχυσης της αλιείας

την τουριστική δραστηριότητα, προβολή

μέσω των επιλεγμένων ιχθυολογικών

και προώθηση στο εξωτερικό, της

περιοχών, της διαφύλαξης του φυσικού

διασύνδεση του ιστορικού και

θαλάσσιου πλούτου και της προστασίας

πολιτιστικού πλούτου με τον τουρισμό

των ιχθυοαποθεμάτων˙

και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και

στην αναχαίτιση της ανεργίας μέσω της

Επικοινωνίας (ΤΠΕ)˙

στοχευμένης και υψηλού επιπέδου Δια
Βίου Εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας τις
δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, παρακολουθώντας τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας, της
καταπολέμησης της φτώχειας με
προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικού

στην αναβάθμιση του τουριστικού
δυναμικού μέσω της αξιοποίησης και

ζωής με τη μεταφορά γνώσεων στους



στην ανάδειξη των πόλεων σε κέντρα
καινοτόμων τεχνολογιών μέσω της

δίνεται ιδιαιτέρως έμφαση στα εξής:


στα βιώσιμα δίκτυα υποδομών μέσω της
ανάπτυξης, του εκσυγχρονισμού και της

πραγματικές ανάγκες των τοπικών

των Αναπτυξιακών Περιφερειακών Συνεδρίων,

στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων



στη βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και
της αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης, αλλά και στη διασφάλιση της
διαχειριστικής επάρκειας των φορέων
υλοποίησης (ΟΤΑ, υπηρεσίες διοίκησης,
Νομικά Πρόσωπα και ΜΚΟ).

χαρακτήρα και της εναρμόνισης της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Αθηναίων:
Δράσεις σε Γειτονιές
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων
Τρίτων Χωρών)
Το επιδοτούμενο έργο «Δράσεις σε Γειτονιές»
εκπονείται από τον Οργανισμό Πολιτισμού
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων ως συντονιστής εταίρος - σε συνεργασία με
άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το
Κ.Ε.Κ.Δ.Α. (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
του Δήμου Αθηναίων), την Ε.Α.Τ.Α (Εταιρεία
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών), τη
Δ.Ε.Ρ.Α (Δήμος Αθηναίων Επιχείρηση Ραδιοφωνίας
«ΑΘΗΝΑ») και τη Δ.Ε.Π.Θ.Ε (Δημοτική Εταιρεία
Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας,
Θεσσαλονίκη).
Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής σε τοπικό επίπεδο και στην ομαλή
ενσωμάτωση των μεταναστών στην τοπική
κοινωνία. Μέσα από κοινές δράσεις, όπως
εργαστήρια μαγειρικής, μεταποίησης ρούχων,
κομποστοποίησης, χρήσης και επισκευής
ποδηλάτου και του ρεπόρτερ της γειτονιάς,
κάτοικοι επτά περιοχών της Αθήνας και μιας
περιοχής της Θεσσαλονίκης γνωρίζονται μεταξύ
τους, συνεργάζονται και διασκεδάζουν με στόχο
την δημιουργία κοινού χώρου αλληλεπίδρασης σε
τοπικό επίπεδο και την αρμονική συνύπαρξη στη
γειτονιά. Το πρόγραμμα «Δράσεις σε Γειτονιές»
υλοποιείται σε επτά γειτονιές της Αθήνας, στις
αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Οργανισμού

Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
(Πολιτιστικά Κέντρα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Νέα
Δημοτική Πινακοθήκη) στα κάτωθι σημεία:


Πατήσια (Π.Κ. Γκράβας)



Κυψέλη ( Π.Κ. Κυψέλης)



Μεταξουργείο (Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη)



Σταθμός Λαρίσης – Άγιος Παύλος (Κεντρική
Δημοτική Βιβλιοθήκη)



Νέος Κόσμος (Π.Κ. Νέου Κόσμου)



Σεπόλια (Π.Κ. Σεπολίων)



Κάτω Πετράλωνα (Π.Κ. Κάτω Πετραλώνων)

και στην πλατεία Γαλοπούλου της Ξηροκρήνης,
στη Β' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου
Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσιάζει μεγάλη
συγκέντρωση μεταναστευτικών κοινοτήτων.
Τα εργαστήρια είναι 12ωρα και τον Ιούνιο
ακολουθούν έξι εκδηλώσεις, ανοιχτές στο
κοινό. Στην ημερίδα που θα γίνει στην
Τεχνόπολη, στο Γκάζι στις 12 Ιουνίου τ.ε. θα
γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
έργου και θα ακολουθήσει η κεντρική γιορτή
του προγράμματος «Δράσεις σε Γειτονιές» με
παραστάσεις χορού και ζωντανής μουσικής
από καλλιτέχνες των κοινοτήτων μεταναστών
στην Αθήνα, υπαίθριο μαγείρεμα και
σερβίρισμα παραδοσιακών πιάτων από τις
κοινότητες των μεταναστών, καθώς επίσης και
έκθεση χειροποίητων αντικειμένων και άλλα
πολλά. Η εκδήλωση αποτελεί παρουσίαση του
προγράμματος στο σύνολό του σε μια
γιορταστική ατμόσφαιρα ανοιχτή για το κοινό.
Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας
Υπόψιν Προέδρου κας Ν. Παπαχελά
Τηλ.: 2103642067, 2103607867
Ιστοσελίδα: http://www.geitonia.net/
E-mail: grafeioproed.poda@cityofathens.gr
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2. Δήμος Περιστερίου:
Ανακατασκευή Σχολείων και
Εξοικονόμηση Ενέργειας
(Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία
(CIP)- Ευφυής Ενέργεια)

Το πρόγραμμα «Intelligent Energy» (Ευφυής
ενέργεια) προσφέρει βοηθείας σε οργανισμούς
που επιθυμούν να βελτιώσουν την ενεργειακή



Η ανάπτυξη μιας σειράς μηχανισμών -

αειφορία τους, σε ποικίλα επίπεδα

εργαλείων για τεχνική και οικονομική

δραστηριότητας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές

υποστήριξη της ανακαίνισης σχολικών

ενέργειας, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, τη

κτιρίων στη Μεσόγειο.

βιομηχανία, τις μεταφορές και άλλα. Ο Δήμος



Περιστερίου συμμετέχει ως εταίρος σε σύμπραξη
φορέων για την υλοποίηση του έργου «Προώθηση

Επεξεργασία και ανάπτυξη 10
περιπτώσεων μελέτης.



Αναγνώριση, υποστήριξη και παροχή

της Ανακατασκευής Σχολείων στην περιοχή της

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 40

Μεσογείου με στόχο την μετατροπή τους σε

δυνητικές πρωτοβουλίες για ανακαίνιση-

Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

ανακατασκευή κτιρίων.

Κτiρια» (Promoting Renovation of Schools in a



Εκπαίδευση 4500 ατόμων που εμπλέκονται

Mediterranean Climate up to Nearly Zero-Energy

στο σχεδιασμό κτiριακής πολιτικής, στο

Buildings). Το προτεινόμενο έργο ανταποκρίνεται

μεσογειακό χώρο, μέσα από τη διεξαγωγή

στις πολιτικές και τη στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής

αντίστοιχων σεμιναρίων, ημερίδων και

Ένωσης για την εφαρμογή ενεργειών στο χώρο

επισκέψεων ενημέρωσης.

της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια.



Εν προκειμένω, το ανωτέρω έργο στοχεύει
αρχικά, στην άρση ορισμένων από τα εμπόδια,

Συμμετοχή σε 8 διεθνή συνέδρια, με
ομάδα-στόχο 1.200 ατόμων και



Διάχυση του αποτελεσμάτων του συνόλου

ώστε η ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων να

της έρευνας, σε περισσότερους από

οδηγήσει σε κτίρια μηδενικής ενεργειακής

100.000 ενδιαφερόμενους.

απόδοσης –Non Zero Energy Buildings (NZEB).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από διάφο-

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των προτεινόμενων

ρες μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία)

ενεργειών του έργου περιλαμβάνονται:

με παρόμοιες ανάγκες σε ότι αφορά τις τεχνικές
λύσεις και τις προτεραιότητες που αναπτύσσουν
στο ενεργειακό χώρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.294.534€. Η
ευρωπαϊκή συνεισφορά ανέρχεται σε 75% του
έργου (970.897€). Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί
από τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Η
συμμετοχή του Δήμου υπολογίζεται σε 13.658€.
Πληροφορίες:
Δήμος Περιστερίου
Δ/νση Προγραμματισμού
Υπόψιν κ. Δ. Λάγαρη
Τηλ: 210 5704126
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη:
Ποιός ο ρόλος των Περιφερειών
και των Πόλεων
(Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2013)
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργανώνει
διάσκεψη για την εμβληματική πρωτοβουλία της

τουριστική βιομηχανία και για το σχεδιασμό των
πόλεων με την ανταλλαγή εμπειριών, ενημέρωση των νέων τάσεων, ενίσχυση της γνώσης

στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ «Ψηφιακό θεματολόγιο

για την αγορά και τα τουριστικά προϊόντα και

για την Ευρώπη». Κατά τη διάσκεψη της ΕτΠ της 2ας

δικτύωση. Το συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει περί τους 500 εμπειρογνώμονες σε
θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης πόλεων,
προμηθευτές υπηρεσιών και τουριστικών
προϊόντων κλπ. Θα συζητηθούν ζητήματα
αειφόρας και οι νέες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η αστική τουριστική βιομηχανία.
Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων πάνω σε
επιτυχημένες περιπτώσεις σχεδιασμού αστικού
τουρισμού, διάχυση πληροφορίας και κατ’

Ιουλίου τ.ε. θα εξεταστεί ο αντίκτυπος που το
ψηφιακό θεματολόγιο προβλέπεται να έχει σε
τοπική και περιφερειακή κλίμακα και θα
συζητηθούν τρεις πτυχές του:


η ανάπτυξη ψηφιακών στρατηγικών στο
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο˙



η ψηφιακή επιχειρηματικότητα˙



οι ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και η
ηλεκτρονική συμμετοχή.

Πληροφορίες:
http://www.cor.europa.eu/el/news/events/Pages/euro
pe-2020-conference-digitalagenda.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=e

επέκταση θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για
επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Πληροφορίες:
http://www.globaltourismcitiesconference.com/

Πολίτης και Αειφορία
(Cascais-Πορτογαλία, 2-5 Ιουλίου)
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη
Συμμετοχική Δημοκρατία, διεξάγεται στην πόλη
Cascais της Πορτογαλίας το ετήσιο συνέδριο του
Διεθνούς Παρατηρητηρίου Συμμετοχικής
Δημοκρατίας (IOPD) με τίτλο «Πολίτης κα
Αειφορία». Η εκδήλωση ενσωματώνει την 5η

mail&utm_campaign=Greece-May-2013

Συνέδριο Παγκόσμιου
Τουρισμού Πόλεων 2013
(Sarawak- Μαλαισία, 2-3 Ιουλίου)
Το Συνέδριο του παγκόσμιου τουρισμού Πόλεων
2013, με θέμα «χτίζοντας τη βιώσιμη τουριστική
πόλη», θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την

11

11

Τεύχος 37

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

διάσκεψη του δικτύου GLOCAL (“σκέψου παγκόσμια
δράσε τοπικά»). Το συνέδριο επιχειρεί να φέρει
προς συζήτηση δύο πολύ σημαντικά και επίκαιρα
θέματα, αυτά της ιδιότητας του πολίτη και της
αειφορίας. H ιδιότητα του πολίτη ως εργαλείο
συμμετοχής των πολιτών στην διαμόρφωση ενός
βιώσιμου κόσμου και η αειφορία ως μια πολιτική
πρόκληση για να δοθεί το δικαίωμα στους πολίτες
να συμμετέχουν σε μια κοινωνία η οποία
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Δημιουργώντας Ασφαλέστερες
Κοινότητες
(Κάλγκαρι, 3-4 Ιουλίου 2013)
Η δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής
είναι το ζητούμενο του διεθνούς συνεδρίου που
διοργανώνει η “Διεθνής Ένωση για την Πρόληψη

νοιάζεται και διαχειρίζεται υπεύθυνα τους
διαθέσιμου πόρους της, σύμφωνα με τις αρχές της
Local Agenda 21.
Πληροφορίες:
http://www.cm-cascais.pt/citizenship-sustainability

Οι Πόλεις ως φυτώρια καινοτομίας
(Enschede - Ολλανδία, 4 - 6 Ιουλίου)
Οι θεματικές του συνεδρίου του δικτύου European
Urban Research Association (EURA) αφορούν το

του Εγκλήματος μέσω του Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού” (ICA ). Οι στρατηγικές της ICA
βασίζονται στην αρχή ότι το δομημένο, το
κοινωνικό και το διοικητικό περιβάλλον μπορεί
να επηρεάσουν και να συμβάλουν στην πρόληψη
της εγκληματικότητας.
Πληροφορίες:
https://ica1.wildapricot.org/Default.aspx?pageId=
111334&eventId=489979&EventViewMode=EventD
etails

57ο Συνέδριο Αδελφοποιημένων Πόλεων
(Σαν Αντόνιο, 12-13 Ιουλίου)
Το συνέδριο του αμερικανικού δικτύου των
αδελφοποιημένων πόλεων καλεί αιρετούς,
ενεργούς πολίτες , επιχειρηματίες και φορείς

σχεδιασμό της πόλης του μέλλοντος, Local agenda
21, καινοτομία και διακυβέρνηση, ενσωμάτωση
και κοινωνική ένταξη και Πόλεις και καινοτομία
στην εποχή της γνώσης.
Πληροφορίες:
http://www.eura2013.org/
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της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετέχουν στη

ζωής, δείχνοντας ανθρωπιά και παρέχοντας

συζήτηση για τη δύναμη της πολυτομεακής

άνεση και αξιοπρέπεια σε όλους του πολίτες,

συνεργασίας στο χτίσιμο βιώσιμων πόλεων και

προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται

βιώσιμων σχέσεων. Θα κατατεθούν προτάσεις για
νέες ευκαιρίες, για ανταλλαγή στους τομείς της
ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και της οικονομικής
ανάπτυξης, για το χτίσιμο μιας νέας γενιάς
πολιτών-διπλωματών με νέες τεχνικές
προέλκυσης μελών.
Πληροφορίες:
http://sistercitiesconference.org/

Διαχείριση κρίσεων σε μεγάλες πόλεις
(Λονδίνο, 12 Ιουλίου)

στις ανάγκες των πολιτών. Το θέμα της
εκδήλωσης βασίζεται στην έννοια του Ubuntu,
μια αφρικανική ηθική ή ανθρωπιστική
φιλοσοφία που εστιάζει στο σεβασμό προς το
άτομο και στην ανάπτυξη, διατήρηση και

Η μετακίνηση του πληθυσμού από την περιφέρεια

ενδυνάμωση των σχέσεων.

ρος τα αστικά κέντρα και η ραγδαία αύξηση του

Πληροφορίες:

αριθμού των Μεγα-Πόλεων (mega-cities) σε
συνδυασμό με την έλλειψη σχεδιασμού και την
εξάπλωση των παραγκουπόλεων αναμένεται να
αποτελέσουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα

http://joburg2.metropolis.org/

Η ζωή σε ένα εναλλασσόμενο
αστικό τοπίο
(Γιοχάνεσμπουργκ, 21-26 Ιουλίου)
Το Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης
Γεωγράφων (IGU) έχει ως θέμα τη συνεχή αλλαγή
του αστικού τοπίου. Τα θέματα που πραγματεύ-

που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο άμεσο
μέλλον. Η ημερίδα που διοργανώνεται στο Λονδίνο
στις 12 Ιουλίου τ.ε. θα συγκεντρώσει κορυφαίους
εμπειρογνώμονες στο τομέα της αστικής
διαχείρισης κρίσεων και θα δώσει σε όσους
ασχολούνται με το θέμα, είτε από άποψη
σχεδιασμού είτε από άποψη διαχείρισης, μια
ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, επιστημονικών
γνώσεων, εμπειρίας και συμπερασμάτων.
Πληροφορίες:
http://www.smionline.co.uk/security/uk/masterclass/crisisplanning-for-major-cities

Αλληλέγγυες Πόλεις
(Γιοχάνεσμπουργκ, 16-19 Ιουλίου)

εται το συνέδριο αφορούν τις τεχνολογικές
καινοτομίες και τις δημιουργικές
δραστηριότητες στις πόλεις, τους
προσβαλλόμενους κοινωνικούς χώρους , τα
διλήμματα σε πόλεις που γερνούν, την
αυξανόμενη ανασφάλεια, την αστική κληρονομία
και συντήρηση και την αστική διακυβέρνηση.

ΟΙ αλληλέγγυες πόλεις είναι πόλεις που δίνουν

Πληροφορίες:

αγώνα για να προσφέρουν υψηλή ποιότητα

http://www.unil.ch/igu-urban/page92970_en.html
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Οι Εδαφικές Επενδύσεις ως εργαλείο για
την αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης
Στις 13 Μαΐου τ.ε. η Επιτροπή των Περιφερειών
(ΕτΠ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ), με την υποστήριξη της Ιρλανδικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, διοργάνωσαν
στις Βρυξέλλες διάσκεψη με θέμα την
επισκόπηση της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης και τις προοπτικές των
μακροπρόθεσμων επενδύσεων στις πόλεις και
τις περιφέρειες της Ευρώπης. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Ramón Luis
Valcárcel Siso, και ο ομόλογός του από την ΕΤΕπ,
κ. Werner Hoyer, υπογράμμισαν ότι πρέπει να
διατηρηθούν οι επενδύσεις στις πόλεις και τις
περιφέρειες της Ευρώπης για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης.
Στην ομιλία του ο κ. Valcárcel ανέφερε ότι στην
Ευρώπη, το 65% των επενδύσεων δημοσίου
κεφαλαίου προέρχεται από τις τοπικές και τις
περιφερειακές αρχές. Η κρίση της τελευταίας
πενταετίας έχει επηρεάσει σημαντικά την
επενδυτική ικανότητα των πόλεων και των
περιφερειών της Ευρώπης. Η απομόχλευση και η
εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, συνέχισε
ο κ. Valcárcel, επηρεάζουν όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται
η ανάγκη στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης
και ταχύτερης υλοποίησης της στρατηγικής

Τόσο οι δημόσιες αρχές όσο και οι εκπρόσωποι
του ιδιωτικού τομέα αντιμετωπίζουν σημαντική
πρόκληση όσον αφορά την εξασφάλιση
στοχευμένων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων
στην ποιοτική ανάπτυξη και στην απασχόληση
στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης.
Συνεπώς, η ανάπτυξη μεγαλύτερων συνεργειών
και μιας καινοτόμου προσέγγισης των δημοσίων
οικονομικών, συμπλήρωσε ο κ. Valcárcel, είναι
ζητήματα θεμελιώδους σημασίας.
Βασιζόμενη στο νέο κεφαλαιακό απόθεμα των
10 δισ. ευρώ και ακολουθώντας μια σαφώς
αντικυκλική προσέγγιση, η ΕΤΕπ προτίθεται
πλέον να προβεί στην παροχή επιπλέον δανείων
ύψους έως και 60 δισ. ευρώ. Αυτή η αύξηση της
τάξης του 40% θα έχει ως αποτέλεσμα η
δανειοδοτική βοήθεια για την περίοδο 20132015 να φθάσει περίπου τα 65-70 δισ. ευρώ
ετησίως.
Πληροφορίες:
http://www.cor.europa.eu/el/news/highlights/Pag
es/cor-and-eib-urge-support-for-regionalinvestment.aspx?utm_source=Newsletter&utm_me
dium=email&utm_campaign=Greece-May-2013

«Ευρώπη 2020» για μια επί τόπου βιώσιμη,

Η Γεφύρωση του Χάσματος της

έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Καινοτομίας μεταξύ Περιφερειών
Κατόπιν αιτήματος της Ιρλανδικής Προεδρίας, η
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) κατάρτισε
τεκμηριωμένες προτάσεις βάσει μελέτης για την
ενίσχυση της καινοτομίας και τη γεφύρωση του
χάσματος καινοτομίας μεταξύ των ευρωπαϊκών
περιφερειών. Εν προκειμένω, για την αύξηση της
καινοτομίας και τη γεφύρωση του χάσματος
καινοτομίας, ιδίως με τη βοήθεια ενωσιακών
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μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργό χρήση
των καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων, σε
συνδυασμό με την απλούστευση των
διαδικασιών,



υπογράμμιση της σημασίας της
πανευρωπαϊκής συνεργασίας και των
διακρατικών προγραμμάτων συνεργασίας
μεταξύ περιφερειών που βασίζονται στην
υποστήριξη της καινοτομίας και τις
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης
(HORIZON 2020, INTERREG),



διασυνοριακής συνεργασίας,

προγραμμάτων, η ΕτΠ προτείνει τις ακόλουθες

συμπεριλαμβανομένων των εισερχόμενων

πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και

στην ΕΕ και των εξερχόμενων από αυτήν

προτάσεις:


στήριξη των επιδιωκόμενων στόχων
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας έως

επενδύσεων,


καινοτομίας, βασιζόμενης στο διάλογο,

επενδύσεων στην εκπαίδευση και την

τη συνεργασία και τη συνδημιουργικό-

κατάρτιση,

σχεδιαστικής και κοινωνικής καινοτομίας
τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό
τομέα, πράγματα που επηρεάζονται από
τη ριζική ψηφιοποίηση,


επιδίωξη της κοινωνικής καινοτομίας, με
ζωντανά εργαστήρια, «κλίνες δοκιμών»
και ανοικτές μεθόδους καινοτομίας στην
περιφερειακή πολιτική καινοτομίας, με τη
συμμετοχή των πολιτών,



τητα, αντλώντας διδάγματα από τις

ανάδειξη της σημασίας της
εξισορρόπησης της τεχνολογικής,

ανάδειξη του ρόλου ενός τοπικού και
περιφερειακού περιβάλλοντος που
υποστηρίζει την ολοκλήρωση της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας

βελτίωση των δεξιοτήτων καινοτομίας
και η ενθάρρυνση νέας νοοτροπίας

το 2020, ιδίως μέσω των συνεχών



ανάδειξη του δυναμικού της

βέλτιστες πρακτικές,


ενθάρρυνση των δραστηριοτήτων από τη
βάση στην κορυφή: συνδημιουργία, κοινός
σχεδιασμός και συμπαραγωγή, εργασία
στο πλαίσιο πραγματικών συνεργασιών
τεχνογνωσίας, αντί για την απλή έκκληση
προς τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν
νέες «λύσεις» για τους πολίτες. Αυτή η
ευρεία συνεργασία, που περιλαμβάνει και
άτομα από τις τοπικές κοινότητες, είναι
επίσης απαραίτητη για την εφαρμογή
καινοτόμων ιδεών στην πραγματική ζωή,
σε διαφορετικούς πολιτισμούς ανά την
Ευρώπη,

και των επιχειρήσεων,


εφαρμογή του τριγώνου της γνώσης ως
βασικής αρχής της ευρωπαϊκής
πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης
(μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ της
έρευνας, της εκπαίδευσης και της
καινοτομίας),



υπογράμμιση του καθοριστικού ρόλου
των ερευνητικών υποδομών σε
συστήματα καινοτομίας, βασιζόμενα στη
γνώση,
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συμμετοχή επιχειρηματικών συμφερόντων
όχι μόνο στον τομέα της καινοτομίας,
αλλά και «στην καινοτομία για τη
δημιουργία πλούτου», όπου ο πλούτος
έχει ευρύτερο νόημα πέρα από το απλό
κέρδος και αφορά τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη ενός
ευτυχισμένου και υγιούς κόσμου.

Πληροφορίες:
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.
aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFeW6t%2bIviEiYu4LoYBL
utpU%2b61LQsaB7I%3d&ViewDoc=true

Η περιφέρεια ήταν ενεργή από το 2005 στην
επέκταση της κοινωνικής οικονομίας καθώς

Η Κοινωνική Καινοτομία στην

συνεργαζόταν με τοπικούς παράγοντες και

Περιφέρεια Languedoc-Roussillon της

δίκτυα για την ανάπτυξη των απαραίτητων

Νοτιοδυτικής Γαλλίας
Στην περιφέρεια Languedoc-Roussillon της
νοτιοδυτικής Γαλλίας, η κοινωνική καινοτομία
αναγνωρίζεται ως το κλειδί για την οικονομική
ανάπτυξη σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Τον Οκτώβριο
2013 θα εγκαινιαστεί το χρηματοδοτούμενο από
την ΕΕ φυτώριο επιχειρήσεων REALIS με στόχο
την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης
κοινωνικών επιχειρήσεων και την προώθηση της
τοπικής απασχόλησης και ευημερίας. Η κοινωνική οικονομία στη Languedoc-Roussillon
απασχολεί ήδη περισσότερο από το 14 % του
τοπικού πληθυσμού. Θεωρείται ως μια μορφή
«έξυπνης εξειδίκευσης» για την περιφέρεια και
συνεπώς αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για
την μακροπρόθεσμη οικονομική της ανάπτυξη.

εργαλείων και της υποστηρικτικής υποδομής.
Αυτά τα αλληλοσχετιζόμενα έργα τέθηκαν υπό
την ομπρέλα του REALIS (Reseau Actif pour
l'Innovation Sociale/Ενεργό δίκτυο για την
κοινωνική καινοτομία), που πλέον αποτελεί μια
στενή εταιρική σχέση και ένα δομημένο δίκτυο
αμοιβαία υποστηριζόμενων οργανισμών που
εμπλέκονται σε έργα δημιουργίας θέσεων
εργασίας υποστηρίζοντας έτσι την κοινωνική
συνοχή και τα εισοδήματα. Το Alter’Incub
ιδρύθηκε για να υποστηρίξει αναδυόμενα και
καινοτόμα έργα, ενώ το Ecole de l’Entrepreneuriat
(Σχολείο Επιχειρηματικότητας) βοηθά στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων για κοινωνικούς
επιχειρηματίες. Το δίκτυο Coventis υποστηρίζει την επιχειρηματική ανάπτυξη ενώ το
REPLIC προωθεί την αναπαραγωγή έργων.
Δημιουργήθηκε επίσης ένας «παιδικός σταθμός»
(la Pepiniere ESS) για την υποστήριξη των
«βλασταριών» της κοινωνικής οικονομίας. Το
Alter’Incub έχει ήδη εξετάσει 130 επιχειρηματικά
σχέδια εκ των οποίων 45 βρίσκονται σε στάδιο
πρώιμης εκκόλαψης και 33 σε στάδιο εκκόλαψης. Έχει συνεπώς βοηθήσει στη δημιουργία 14
επιχειρήσεων και αναμένει κατά μέσο όρο 5-6
νέες επιχειρήσεις ετησίως που θα μπορούσαν να
δώσουν μέχρι και 75 θέσεις εργασίας έως τον
Ιούνιο 2013.
Πληροφορίες:
http://www.alterincub-lr.coop/p278_FR.htm

16

16

Τεύχος 37

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι ΕΟΕΣ ενόψει της νεάς
προγραμματικής περιόδου 2014-2020
Η Επιτροπή των Περιφερειών δημοσιεύει τακτικά
μία έκθεση παρακολούθησης με θέμα την
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής
Συνεργασίας – ΕΟΕΣ, ο οποίος αποτελεί την
ευρωπαϊκή νομική οντότητα για διασυνοριακή,
διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία
δημοσίων αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
πρόσφατης έκθεσης παρακολούθησης, έως το
τέλος του 2012 είχαν συσταθεί συνολικά 32 ΕΟΕΣ
με τη συμμετοχή περίπου 700 εθνικών, τοπικών

7/2013

που συμμετέχουν. Ο ΕΟΕΣ "Eurométropole LilleKortrijk-Tournai" διαθέτει έναν συγκριτικά μεγάλο
ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατ. ευρώ
και, επομένως, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το
ένα τρίτο περίπου των ΕΟΕΣ, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των οποίων κυμαίνονται μεταξύ 25.000
και 75.000 ευρώ. Σε γενικές γραμμές, οι όμιλοι
στηρίζονται σημαντικά στη χρηματοδότηση από
τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των
προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ). Ένα από τα σημαντικότερα σημεία
της πορείας από την αρχική δέσμευση προς τη
δημιουργία μίας λειτουργικής δομής ΕΟΕΣ είναι η
πρόσληψη προσωπικού. Επί του παρόντος, 17
ΕΟΕΣ, ήτοι λίγο περισσότεροι από τους μισούς,
έχουν προσλάβει προσωπικό. Υπάρχουν πλέον
περίπου 75 άτομα που απασχολούνται από ΕΟΕΣ
σε όλη την ΕΕ. Με άλλα λόγια, κάθε ΕΟΕΣ
απασχολεί τέσσερα άτομα κατά μέσο όρο, ο
αριθμός όμως ποικίλλει σημαντικά μεταξύ όλων
των ομίλων. Σε γενικές γραμμές, οι ΕΟΕΣ έχουν ως
στόχο την υλοποίηση μεγάλου φάσματος
δραστηριοτήτων. Για τα δύο τρίτα περίπου των
ομίλων – ιδίως για τους ΕΟΕΣ της ομάδας
Ισπανίας-Γαλλίας-Πορτογαλίας και της ομάδας
Ουγγαρίας-Σλοβακίας-Ρουμανίας – υιοθετείται
ευρεία προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική

και περιφερειακών αρχών από 17 διαφορετικά

συνοχής και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι ιδέες

κράτη μέλη. Άλλοι 16 ΕΟΕΣ τελούν υπό σύσταση.

για έργα και τα έργα που υλοποιούνται επικεντ-

Βάσει της γεωγραφικής κατανομής των 32

ρώνονται στην ανάπτυξη των υποδομών, της

ομίλων που έχουν δημιουργηθεί, μπορεί να γίνει

επιχειρηματικότητας και του τουρισμού, σε

διάκριση μεταξύ των ακόλουθων τριών

συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος

ομάδων κρατών μελών:

και της φυσικής κληρονομιάς. Για τους ΕΟΕΣ, των





Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία: συνολικά 7

οποίων οι συνεργασίες περιλαμβάνουν κυρίως

ΕΟΕΣ.

αγροτικούς δήμους, οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι

Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία: συνολικά

φορείς υπογραμμίζουν γενικώς το εντεινόμενο

12 ΕΟΕΣ.

πρόβλημα της μετανάστευσης και της ανεργίας.

Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία: 5 ΕΟΕΣ.

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις δραστηριότητες

Βασική προϋπόθεση για τη σύσταση μίας

των ΕΟΕΣ στους τομείς της εκπαίδευσης και της

λειτουργικής δομής είναι η διαθεσιμότητα

κατάρτισης των νέων. Θα πρέπει να διαπιστωθεί

πόρων. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην

ότι οι περισσότεροι ΕΟΕΣ θεωρούνται ως μέσα

Ευρώπη όσον αφορά τη χρηματοδότηση του

συνεργασίας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση

ΕΟΕΣ. Οι εν λόγω διαφορές σχετίζονται με τον

έργων. Επομένως, η εστίαση των δραστηριοτήτων

αριθμό των κατοίκων της καλυπτόμενης

μπορεί να μεταβληθεί.

περιοχής, καθώς και με την οικονομική

Πληροφορίες:

κατάσταση των περιφερειών ή των δήμων

https://portal.cor.europa.eu/egtc/enUS/discovertheegtc/Pages/Publications.aspx
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Νέων 2013
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Νέων (26 Μαΐου-2 Ιουνίου τ.ε.),
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, με αντικείμενο την προαγωγή της ευρωπαϊκής υπηκοότητας και της αλληλεγγύης στους νέους, καθώς
και τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική

βιομηχανίας. Οι περιπτώσεις του Μάντσεστερ, του
Έσσεν, της Λίλης και του Μπιλμπάο αναφέρονται
ως παραδείγματα επιτυχημένων περιφερειακών
στρατηγικών για τη διενέργεια των αναγκαίων
διαρθρωτικών αλλαγών.
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type
=TA&reference=P7-TA-20130199&language=EL&ring=A7-2013-0145

Επιστημονική Αριστεία &
ζωή και ειδικότερα στις επόμενες εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα γίνουν το
2014. Στις 31 Μαΐου τ.ε., πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες η τελετή παρουσίασης των 36
βραβευμένων έργων εξαίρετου ενδιαφέροντος

Περιφερειακή Ανάπτυξη
Περισσότερα από 56 εκατ. ευρώ απορρόφησαν
ελληνικοί οργανισμοί για την ανάπτυξη του
ερευνητικού δυναμικού τους σε περιφέρειες

που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα
"Νεολαία σε Δράση".
Πληροφορίες:
http://www.youthweek.eu/

Το Ε.Κ. προτείνει μέτρα για την ενίσχυση
των παλιών βιομηχανικών περιοχών
Στις 21 Μαΐου τ.ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
υιοθέτησε έκθεση αναφορικά με τις περιφερειακές στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν για τη μετατροπή και αναδιάρθρωση των
παλιών βιομηχανικών περιοχών. Στην έκθεση
επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η συνδρομή
των Διαρθρωτικών Ταμείων κατά την επόμενη
προγραμματική περίοδο (2014-2020), προκειμένου να ενισχυθούν οι δομές των παλιών
εκβιομηχανισμένων περιοχών, να ενθαρρυνθεί ο
εκσυγχρονισμός τους και να εξασφαλιστεί η
ανταγωνιστικό τητα της ευρωπαϊκής

18

σύγκλισης της ΕΕ, σύμφωνα με τη μελέτη
"Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες
Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 - 2012: η περίπτωση της
Ελλάδας" που εξέδωσε πρόσφατα το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Πληροφορίες:
http://reports.ekt.gr/intelligence/REGPOT/2013/ebook/
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Διεθνή Θέματα
Δημιουργία της ΕυρωΛατινοαμερικανικής Συμμαχίας Πόλεων
Με έδρα την πόλη του Μεξικό συστήθηκε
πρόσφατα (14 Μαΐου τ.ε.) ένα νέο δίκτυο
πόλεων με την επωνυμία ‘ΕυρωΛατινοαμερικανική Συμμαχία για τη
Συνεργασία μεταξύ Πόλεων’ (AL-LAs) με

7/2013

Το Πράσινο Μανιφέστο των
Προσκυνηματικών Πόλεων
Το διεθνές δίκτυο των προσκυνηματικών πόλεων
υπέγραψε τον περασμένο Απρίλιο στην Ιερουσαλήμ
ένα νέο πλαίσιο για τον προσδιορισμό του
πράσινου και προσβάσιμου προσκυνήματος,
συνοδευόμενο από έναν κώδικα ηθικής βάσει των
αρχών της ανεκτικότητας, της κατανόησης και του
σεβασμού. Το Πλαίσιο της Ιερουσαλήμ ακολούθησε

σκοπό την ενδυνάμωση των διεθνών
συνεργασιών των μελών του.

μια σειρά παρουσιάσεων με βέλτιστες πρακτικές
για την αειφόρο αστική και οικονομική ανάπτυξη,
τον οικοτουρισμό και τον θρησκευτικό τουρισμό.
Το πράσινο δίκτυο των προσκυνηματικών πόλεων
έχει συσταθεί εδώ και τρία χρόνια με τη συμμετοχή

Στο δίκτυο συμμετέχουν οι πόλεις Κίτο
(Εκουαδόρ), Λίμα (Περού), Μορόν (Αργεντινή),
Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη), Μπέλο Οριζόντε
(Βραζιλία) και Μεντεγίν (Κολομβία), καθώς
και η γαλλική ένωση των Ηνωμένων Πόλεων
της Γαλλίας και το Ταμείο των δήμων της
Ανδαλουσίας για τη διεθνή αλληλεγγύη
(Ισπανία). Το 85% του προϋπολογισμού του
δικτύου (περίπου 1.4 εκατ.ευρώ) καλύπτεται
από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και το
υπόλοιπο από τα ίδια τα μέλη του.
Πληροφορίες:
http://cities-today.com/2013/05/new-citiesnetwork-launched-for-latin-america/#more2417

πόλεων, όπως η Μεδίνα, η Ασίζι, η Χάιφα, η
Ιερουσαλήμ, το Τροντχάιμ με σκοπό την προώθηση
κοσμικών συνεργασιών με τοπικές αρχές,
ακαδημαϊκά ινστιτούτα, περιβαλλοντικές
οργανώσεις για τον πράσινο προσκυνηματισμό.
Πληροφορίες:

www.arcworld.org
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Διαβουλεύσεις
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εξέλιξη του πλαισίου για τις πολιτικές για το
κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2030.
Προθεσμία: 2 Ιουλίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/consultations/201307
02_green_paper_2030_en.htm

Πράσινη Βίβλος για την ασφάλιση κατά
φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη σχεδόν σε
όλους τους τύπους καταστροφών. Οι φυσικές
καταστροφές προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές,
επηρεάζοντας την οικονομική σταθερότητα και
ανάπτυξη. Ενδέχεται να έχουν διασυνοριακές
επιπτώσεις και μπορούν να απειλήσουν

Πολιτικές για το Κλίμα και την Ενέργεια
το 2030
H Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα ξεκάθαρο
θεσμικό πλαίσιο για την ενέργεια και για τις
πολιτικές για το κλίμα μέχρι το 2020 ωστόσο αν
και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο θα πρέπει
να συνεχίσει τις προσπάθειες της προς αυτή την
κατεύθυνση, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και
κάνοντας περαιτέρω χρήση τεχνολογιών
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι
προδιαγραφές των πολιτικών που αφορούν το
κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το
έτος 2030 θα πρέπει να δομηθούν πάνω στην
εμπειρία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου,
λαμβάνοντας υπόψη τον οδικό χάρτη για την
ενέργεια καθώς επίσης και τη Λευκή Βίβλο για
τις μεταφορές. Η Λευκή Βίβλος θέτει έναν αριθμό
ερωτημάτων για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι
το 2030 και την εξασφάλιση της συνοχής
ανάμεσα σε διαφορετικά εργαλεία πολιτικής,
όπως την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια
της ενεργειακής παροχής. Η δημόσια
διαβούλευση αφορά τα ερωτήματα για την
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ολόκληρες περιοχές σε όμορες χώρες. Ακόμα και
αν το κόστος των μεγάλων καταστροφών είναι
τοπικά εστιασμένο, εάν αυτό δεν καλύπτεται
ασφαλιστικά από τα κράτη μέλη, τότε αυτά
επιφορτίζονται με μεγάλα δημοσιονομικά βάρη,
τα οποία μπορεί να προκαλέσουν εσωτερικές
και εξωτερικές ανισορροπίες. Οι ανθρωπογενείς
καταστροφές, π.χ. βιομηχανικά ατυχήματα με
επικίνδυνες ουσίες, μπορεί να έχουν μεγάλης
έκτασης τοπικές και διασυνοριακές επιπτώσεις.
Οι ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να
πυροδοτηθούν και από τις φυσικές
καταστροφές. Ο στόχος της Πράσινης Βίβλου
είναι να εισάγει στη διαβούλευση τα
ενδιαφερόμενα μέρη, να θέσει σε εγρήγορση και
να εκτιμήσει κατά πόσον ή όχι η δράση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να
αποτελέσει εγγύηση για τη βελτίωση της αγοράς
στον τομέα της ασφάλισης καταστροφών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προθεσμία: 15 Ιουλίου 2013
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations
/2013/disasters-insurance/index_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Implementing the European Agricultural Fund for

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Fisheries Fund Regulations for 2014-2020

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Rural Development and the European Maritime and
Ημερομηνία: 22-23 Ιουλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5336

Summer school on EU Law and its Implementation
Ημερομηνία: 1-12 Ιουλίου 2013
Τόπος: Λουξεμβούργο
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5120

Managing the EU Policy Cycle: A Comprehensive
One-Week Course on EU Decision-Making in
Practice
Ημερομηνία: 1-5 Ιουλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&pid=&tid=516
7

State Aid Seminar for Regional and Local
Authorities
Ημερομηνία: 8-9 Ιουλίου 2013
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5246

Delivering Better SME and Enterprise Support
through EU Programmes
Ημερομηνία: 11-12 Ιουλίου 2013
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5247
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ημερομηνίες/Πόλη:

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ
8-12 Ιουλίου 2013

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Προγράμματα Επιμόρφωσης
Α΄ Εξαμήνου 2013)

7/2013

(Αθήνα)
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Πόλη:
25-28 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-0906-11-30-13/2012-06-19-12-34-57

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και
συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης
Ημερομηνίες/Πόλη:
17-19 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ημερομηνίες/Πόλη:
10-12 Ιουνίου 2013
(Αθήνα)
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

7/2013

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Αυτοδιοίκησης
Metropolitan Regions: Knowledge
Infrastructures of the Global Economy

Σελ.664
Σ. Πολύζος
Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ

Σελ. 510

Όλες οι ασκούμενες κρατικές πολιτικές στοχεύουν

J. Klaesson, B. Johansson, C. Karlsson (επιμ.)

στην ανάπτυξη και γενικότερα σε θετικές μετα-

Εκδ. Springer

βολές όλων των δεικτών που σχετίζονται με αυτή.
Οι διαφορές που παρατηρούνται στα επίπεδα

Η μητροπολιτική ανάπτυξη υπήρξε δραματική

ευημερίας των κατοίκων των διαφόρων περιφε-

κατά τις τελευταίες δεκαετίες, και σήμερα οι

ρειών μαρτυρούν την ανάγκη για ισόρροπη ανάπ-

μητροπολιτικές περιοχές αναγνωρίζονται ως οι

τυξη, υπό την έννοια της άρσης των ανισοτήτων

κύριες κινητήριες δυνάμεις στην εθνική ανάπτυξη

που χαρακτηρίζουν τις περιφέρειες. Οι ανισότη-

και τη μεγέθυνση, καθώς και στις εθνικές και

τες αυτές συνιστούν ένα σοβαρό κοινωνικό και

παγκόσμιες διαδικασίες της καινοτομίας. Ο

οικονομικό πρόβλημα, και προκαλούν διαρθρω-

σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να συμβάλει στην

τικές ανωμαλίες στη λειτουργία της οικονομίας.

καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι

Με άλλα λόγια, οι ασκούμενες πολιτικές θα

μητροπολιτικές περιοχές και τα υποσυστήματά

πρέπει εκτός της εθνικής διάστασης να

τους αλληλεπιδρούν και ανταγωνίζονται, των

περιλαμβάνουν και την περιφερειακή, και

λόγων για τους οποίους διαφέρουν στην

παράλληλα με τη μεγέθυνση των εθνικών δεικτών

ικανότητά τους να τροφοδοτούν την καινοτομία

να στοχεύουν στη βελτίωση και των

και την ανάπτυξη, και του τρόπου με τον οποίο οι

περιφερειακών. Αυτός είναι και ο σκοπός του

μητροπολιτικές πολιτικές πρέπει να σχεδιαστούν

βιβλίου αυτού, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν όσα

για να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη

αντικείμενα ενδιαφέρουν τον επιστήμονα που

ζωτικότητα μιας περιοχής .

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

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Συντακτική ομάδα: Άννα Φαρούπου, Μ.Α., Ε.Σ.Δ.Δ.,
Ιωάννα Μπέλα, M.Sc., M.A.,
Νάγια Παπαλιάκου, D.E.A.
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, epixeirisiakaprogrammata@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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