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Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020

«Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το
μέλλον μας». Αυτό το σύνθημα θα
συνοδεύει το Ευρωπαϊκό Έτος για την
Ανάπτυξη (2015). Είναι η πρώτη φορά
που ένα Ευρωπαϊκό Έτος προσεγγίζει
ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
Σύμπτωση;

Καθόλου.

Την

επόμενη

χρονιά λήγει η προθεσμία για την
ολοκλήρωση

των

8

Αναπτυξιακών

Στόχων της Χιλιετίας που είχαν τεθεί
από

τα

Ηνωμένα

Έθνη.

Το

2015

αποτελεί όμως και αφετηρία για τους
νέους στόχους που θα προσανατολίσουν

τις

επόμενες

αναπτυξιακές

πολιτικές.

αειφόρες
Αν

τώρα

σκεφθεί κανείς ότι μέχρι τα μέσα του
αιώνα που διανύουμε το 70% του
παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε
αστικά κέντρα, ο ρόλος της τοπικής
αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση
των

αναγκών

των

κατοίκων

των

τοπικών κοινωνιών σύμφωνα με τους
πόρους

και

τις

αρμοδιότητές

της

αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σε αυτό το
πλαίσιο,

ο

στόχος

της

«αειφόρου

αστικοποίησης» που έθεσε το διεθνές
δίκτυο των Ηνωμένων Πόλεων και
Τοπικών

Αρχών

(UCLG)

για

την

αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015
προϋποθέτει ότι οι πόλεις διαδραμα-

Περιεχόμενα

τίζουν ζωτικό ρόλο για την οικονομική
ανάπτυξη,

η

οποία

συνεπάγεται

άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων,

ποιότητα

περιβάλλοντος

και

εδαφική συνοχή. Κατά συνέπεια, δεν
νοείται στοχοθεσία σε θέματα αειφόρου

ανάπτυξης

και

φτώχειας

σε

παγκόσμιο επίπεδο χωρίς την πρόβλεψη υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.
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Ευρωπαϊκά
Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Προσκλήσεις-Προθεσμίες
1. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης

Το πρόγραμμα κυρίως υλοποιείται σε δύο σκέλη:

επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, το νέο



Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της

πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την

2020 αποβλέπει στο να βοηθήσει τους πολίτες

κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το

να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την

στόχο της Ένωσης.

πολυμορφία

της

και

να

προωθήσει

την



Σκέλος

2:

Συμμετοχή

στις

δημοκρατικές

τις

διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της

συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις

συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε

διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό

επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα

επίπεδο.

ευρωπαϊκή

ιθαγένεια

και

να

βελτιώσει

προάγει (α) την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης

Τα μέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής:

σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις



Αδελφοποίηση πόλεων

αξίες, καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή



Δίκτυα πόλεων

την προώθηση της ειρήνης, των αξιών της και



Έργα της κοινωνίας των πολιτών

της ευημερίας των λαών της μέσα από την
τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και

(α) Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη

της ανάπτυξης δικτύων και (β) την ενθάρρυνση

Τα επιδοτούμενα έργα αντανακλούν τις αιτίες της

της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές

ανάδυσης των ολοκληρωτικών καθεστώτων στη

διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο,

σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (ναζισμός, φασισμός,

με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη

σταλινισμός

και

διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και

καθεστώτα).

Επίσης,

με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και

σκέλους,

διαπολιτισμική

σημαντικές στιγμές της πρόσφατης ευρωπαϊκής

επίπεδο Ένωσης.

δράση

και

εθελοντισμό

σε

θα

ιστορίας,

ολοκληρωτικά
στο

επιδοτηθούν

οι

οποίες

κομμουνιστικά

πλαίσιο
έργα

αυτού

που

του

αφορούν

υπογραμμίζουν

και

ενθαρρύνουν την ανοχή, την αμοιβαία κατανόηση,
το διαπολιτισμικό διάλογο και τη συμφιλίωση. Τα
έργα

υλοποιούνται

οργανισμών

από

(τοπικές

διάφορους

αρχές,

ΜΚΟ,

τύπους

ερευνητικά

ιδρύματα κ.α.), αναπτύσσοντας διάφορους τύπους
δράσεων

(ερευνητικές,

άτυπες

μορφές

εκπαίδευσης, δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις κ.α.)
και

εμπλέκοντας

πολίτες

από

διαφορετικές

ομάδες-στόχους. Το σύνολο των έργων θα πρέπει
να υλοποιούνται σε διεθνικό επίπεδο (δημιουργία
και λειτουργία διεθνικών συμπράξεων και δικτύων)

2

2
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τοβουλίες και δράσεις μεταξύ εμπλεκομένων
πόλεων.

Δικαίωμα

πόλεις/δήμοι

ή

συμμετοχής

επιτροπές

έχουν

αδελφοποίησης,

περιφερειακές αρχές που έχουν την έδρα τους
σε

κάποια

επιλέξιμη

προϋποθέτει

τη

χώρα.

Ένα

συμμετοχή

έργο
δήμων/

περιφερειών/οργανώσεων από τουλάχιστον 4
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκ των
οποίων η μία να είναι από κράτος-μέλος της ΕΕ.
Το

μέγιστο

ποσό

επιδότησης

ανέρχεται

σε

150.000€, ενώ η μέγιστη διάρκεια του έργου
με ξεκάθαρη ευρωπαϊκή διάσταση. Οι επιλέξιμοι
φορείς

και

εταίροι

των

έργων:

φθάνει τα 2 έτη.

δημόσιες

τοπικές/περιφερειακές αρχές, ΜΚΟ με νομική

Προθεσμία: 4 Ιουνίου

προσωπικότητα αναγνωρισμένη σε επιλέξιμη

Πληροφορίες:

χώρα.

Εθνικό Σημείο Επαφής

Μέγιστη επιδότηση: 100.000€.

Υπουργείο Εσωτερικών

Μέγιστη διάρκεια δράσεων: 18 μήνες.

Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(β) Σκέλος 2: Δημοκρατική συμμετοχή:
1. Αδελφοποιήσεις Πόλεων: θα επιδοτηθούν

(Υπόψιν κκ. Α. Καρβούνη & Α. Φαρούπου)

έργα αδελφοποιημένων πόλεων που αφορούν

Ε-mail: efc@ypes.gr

στόχους του προγράμματος. Προτεραιότητα θα

Ιστοσελίδα: http://efc.ypes.gr/?page_id=30

δοθεί σε εκείνα που καλύπτουν τις ετήσιες
προτεραιότητες
Δικαίωμα

του

συγκεκριμένου

συμμετοχής

έχουν

μέτρου.

πόλεις/δήμοι

ή

επιτροπές αδελφοποίησης ή άλλες ΜΚΟ με
νομική

προσωπικότητα

που

εκπροσωπούν

τοπικές αρχές από τουλάχιστον 2 επιλέξιμες
χώρες (εκ των οποίων η μία να είναι κράτος-

Τηλ:2103744710, 2103744721

2. Erasmus+, 2014-2020
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο
πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την
Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό,
στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της

μέλος της ΕΕ). Το μέγιστο ποσό της επιδότησης
ανέρχεται σε 25.000€, ενώ η διάρκεια του έργου
δεν πρέπει να ξεπερνά τους 9 μήνες.

2. Δίκτυα Πόλεων: δήμοι και ενώσεις που
συνεργάζονται επί ενός κοινού θεματικού πεδίου
πολιτικής μπορούν να μετεξελιχθούν σε δίκτυο
πόλεων για να καταστήσουν τη συνεργασία τους
περισσότερο

βιώσιμη.

προσδοκάται

να

Τα

δίκτυα

υλοποιήσουν

πόλεων

δράσεις

σε

θεματικό πεδίο πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος
μεταξύ των εταίρων, στο πλαίσιο των στόχων
και

των

ετήσιων

προγράμματος˙

να

προτεραιοτήτων
προσδιορίσουν

του

ομάδες-

στόχους για τις οποίες υφίσταται συνάφεια με
τα επιλεγόμενα θεματικά πεδία πολιτικής˙ και
να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές πρω-

απασχολησιμότητας,

καθώς

και

στον

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα
διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του
θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι
αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά
επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευση
της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.

3

3
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χρηματοδοτήσει

διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και
οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί
η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της
εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με
απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις
δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη.
Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη
υφιστάμενων

προγραμμάτων

της

ΕΕ

στους

τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται
ο

τομέας

αποτελεί

του

αθλητισμού.

ολοκληρωμένο

Δεδομένου

πρόγραμμα,

ότι
το

Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες

ε) του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής
διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον
μαζικό

αθλητισμό,

σύμφωνα

με

το

σχέδιο

εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό˙ και
στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την

συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της

Ευρωπαϊκή Ένωση.

κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού.

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη:

καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις

α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

του προγράμματος Erasmus+:

συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου

Αθλητισμός:



στον τομέα της εκπαίδευσης˙

κατάρτιση

βανομένων

των

(«ΕΚ2020»),
αντίστοιχων

αναφοράς˙
γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης˙
δ) των συνολικών στόχων του ανανεωμένου
πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα
της νεολαίας (2010 -2018)˙

στον

Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

o

συμπεριλαμκριτηρίων

συνεργασίας

τομέα του αθλητισμού.

την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και
την

Συμπράξεις

o

β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τον γενικό στόχο του προγράμματος
καθώς και με το σχέδιο εργασίας της Ένωσης
για τον αθλητισμό, το πρόγραμμα εστιάζεται
κυρίως στο μαζικό αθλητισμό και επιδιώκει την
επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:
α)

καταπολέμηση

των

διασυνοριακών

απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού˙β)
προώθηση και παροχή υποστήριξης για τη
χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και τη
διπλή

σταδιοδρομία

των

αθλητών˙γ)

η

προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό,
καθώς και της κοινωνικής ένταξης, των ίσων
ευκαιριών

και

της

ευαισθητοποίησης

όσον

αφορά τη σπουδαιότητα της επωφελούς για την
υγεία σωματικής άσκησης μέσω της αυξημένης
συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης όλων
στον αθλητισμό.
Προθεσμία: 26 Ιουνίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_el.htm

4

4
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Επιχειρησιακός &
Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Κοινοτικοί Κανονισμοί & Διοίκηση Έργου
Η

νέα

προγραμματική

εγκαινιάστηκε

με

τη

περίοδος

δημοσίευση

που

όλων

των

Κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ
καθώς και των Κανονισμών και των Αποφάσεων
για το σύνολο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες από τους
σχεδιαστές των προτάσεων και
διοικητές συγχρηματοδοτούμενων

εν δυνάμει
έργων.

Πιο

συγκεκριμένα, στο Γενικό Κανονισμό για τα

Επίσης,

διαρθρωτικά

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις

ταμεία

επισημαίνεται

ότι,

πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την

στο

Τοπική

στο

μικρομεσαίες

ευρωπαϊκό

πρόγραμμα

επιχειρήσεις

(COSME),

για
και

την
εν

Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,

προκειμένω, στις σελίδες του Οδηγού του εν λόγω

μεταξύ των καθηκόντων τους, οι ομάδες τοπικής

Προγράμματος απαιτείται όλα τα εθνικά σημεία

δράσης είναι υποχρεωμένες «να αναπτύσσουν

επαφής που συντονίζουν τις δράσεις ενημέρωσης

την

να

για το πρόγραμμα να διαθέτουν προσωπικό για τη

πράξεις,

διοίκηση ή συντονισμό έργων που θα απορροφά

ικανότητα

αναπτύσσουν

των
και

συμπεριλαμβανομένης
ικανοτήτων

τους

τοπικών

να

φορέων

υλοποιούν
της

όσον

έργων» (άρθρο 34 παρ.3).

ενίσχυσης

αφορά

τη

των

διοίκηση

το 80% του εργάσιμου χρόνου τους (σελ.14).
Επίσης, για τους σκοπούς της σύνταξης των
εκθέσεων και της παρακολούθησης των έργων, οι
δεξιότητες της διοίκησης έργου διασφαλίζουν την
αντιστοίχηση του υλοποιηθέντος έργου με τις
δηλωμένες δαπάνες˙ την ορθή χρήση των πόρων
και την εξασφάλιση της συγχρηματοδότησης˙ την
ενίσχυση

της

αποτελεσματικότητας

και

της

συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών
(σελ.41).
συντονίζει

Περαιτέρω,

το

το πρόγραμμα

προσωπικό
σε

που

εθνικό επίπεδο

οφείλει να κατέχει, μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές
δεξιότητες για να υποστηρίξει τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

στα

ζητήματα

της

διοίκησης

αλλαγών και έργων (σελ.76).

5
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Στη δεύτερη ημέρα, κεντρικό θέμα συζήτησης

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

ήταν η νέα προγραμματική περίοδος και η
προετοιμασία για το νέο πρόγραμμα INTERREG V
με ανταλλαγές καλών πρακτικών και εμπειριών
καθώς

και

παρουσίαση

μακροπεριφερειακών

των

στρατηγικών.

Από

την

πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε
παραδείγματα έργων προγραμμάτων εδαφικής
συνεργασίας.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/e

Ετήσια Συνάντηση των Διαχειριστικών

tc2014/index_en.cfm

Αρχών των Προγραμμάτων Εδαφικής

Ίστρια: Ο πρώτος Κροατικός Δήμος -

Συνεργασίας

μέλος ενός ΕΟΕΣ

Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο ΕΟΕΣ Ευρωπεριφέρεια Senza Confini – Ohne

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (19-20 Μαϊου

Grenzen

τ.ε.) συνάντηση των διαχειριστικών αρχών των

Poranzo (Κροατία) κατά την Ημέρα της Ευρώπης

πραγματοποίησε

στην

πόλη

Poreč/

προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας με σκοπό
την

επισκόπηση

της

υλοποίησης

των

υφισταμένων προγραμμάτων και της εξέτασης
ζητημάτων που αφορούν τη νέα προγραμματική
περίοδο 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη τις
συγκεκριμένες

απαιτήσεις

του

στόχου

της

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.
Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης, οι
συζητήσεις περιστράφηκαν στα θέματα της
παρακολούθησης, της αδυναμίας πληρωμής και
του κλεισίματος των έργων.
(9

Μαΐου)

την

τακτική

του

Συνέλευση,

καλωσορίζοντας το νέο μέλος του, την κροατική
πόλη Ίστρια, που αποτελεί την πρώτη υποεθνική
αρχή της χώρας που συμμετέχει σε ΕΟΕΣ. Η
συνάντηση

έγινε

παρουσία

του

Κροάτη

Υπουργού Πολιτισμού και του δημάρχου της
πόλης-μέλους του ΕΟΕΣ, ενώ συζητήθηκαν τα
νέα

επιχειρησιακά

προγράμματα

της

προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Πληροφορίες:
https://portal.cor.europa.eu/egtc/enUS/news/Pages/Istria-will-be-the-first-Croatianauthority-to-become-part-of-an-EGTC.aspx

6
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ
Δήμος Τρικκαίων:
Ημερίδα για το καθεστώς αδειοδότησης
και πιστοποίησης αυτοματοποιημένων
οχημάτων μαζικής μεταφοράς επιβατών,

Την

ημερίδα

παρακολούθησαν

συνολικά

25

εμπειρογνώμονες από 11 διαφορετικά ευρωπαϊκά

ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Υπουργεία Μεταφορών. Οι συμμετέχουσες χώρες

(7ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για

ήταν: Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία, Ισπανία,

την Έρευνα και την Τεχνολογική

Σουηδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία,
Μάλτα και Κύπρος. Όλοι παρέθεσαν τις απόψεις

Ανάπτυξη στην ΕΕ)

τους σχετικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το
οποίο

δεν

καλύπτει

τη

διακίνηση

Τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε

αυτοματοποιημένων

ημερίδα με θέμα τη διερεύνηση του νομικού

Σημειώθηκαν πρακτικά προβλήματα, αντιρρήσεις,

πλαισίου για την πιστοποίηση αυτοματοποι-

βελτιωτικές προτάσεις, καθώς όλοι αναγνώρισαν

ημένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις αστικές

ότι πρόκειται για κάτι καινοτόμο το οποίο θα

μεταφορές. Η ημερίδα έλαβε χώρα στην Αθήνα

χρειαστεί οπωσδήποτε τη συνεισφορά και των 28

και συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο

μελών της ΕΕ αλλά και μια σειρά από μετέπειτα

Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, από το Δήμο

συζητήσεις, αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη

Τρικκαίων και από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό

ημερίδα

Ινστιτούτο

επιβεβλημένη τάση του μέλλοντος.

Συστημάτων

Επικοινωνιών

Υπολογιστών, υπό την αιγίδα

και

οχημάτων

αποτέλεσε

την

χωρίς

αρχή

οδηγό.

για

την

της Ελληνικής

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου και της Ελληνικής

Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2014 και

Προεδρίας αποτελεί ουσιαστική αρωγή σε θέματα

του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου

που άπτονται παγκόσμιας καινοτομίας σε θέματα

CityMobil2 , στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος-

ευφυών συστημάτων μεταφορών και έρχεται στη

Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική

συνέχεια σειράς παρόμοιων πρωτοβουλιών (π.χ.

Ανάπτυξη στην ΕΕ.

eCall). Το Υπουργείο υποστηρίζεται ενεργά σε
αυτή την προσπάθεια του από το Δήμο Τρικκαίων
(μέσω της e-Trikala Α.Ε.) ο οποίος μετέχει ενεργά
σε σειρά έργων και πρωτοβουλιών σε θέματα
Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) και από το
ΕΠΙΣΕΥ ένα από τα σημαντικότερα Ελληνικά και
Ευρωπαϊκά
Ευφυών

Ερευνητικά

Συστημάτων

παρουσία

στις

πρωτοβουλίες
σχετικά

με

σε

πρωτοπόρο

συστήματα

θέματα

(ITS)

σημαντικότερες

και
τα

Ινστιτούτα
Μεταφορών

στην

με

σχετικές
έρευνα

αυτοματοποίησης

οχημάτων και μεταφορικών συστημάτων γενικά.
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα: http://www.e-trikala.gr/citymobil2
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Θα προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και

Βέλτιστες Πρακτικές

άνεσης, καθώς και βελτιωμένες υπηρεσίες για
την κυκλοφορία όλων των επιβατών και φορτίων

Ευρωπαϊκών & Διεθνών

που περνούν από το Ċirkewwa. Παράλληλα με την
βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας επιβατών και

Έργων

οχημάτων, ο τερματικός σταθμός με την αυξημένη
χωρητικότητά του αναμένεται να μειώσει τους

Νέος Πορθμειακός Τερματικός Σταθμός

Ένας

σύγχρονος

πορθμειακός

χρόνους

ταξιδιού

και

να

βελτιώσει

τη

διεκπεραίωση της κυκλοφορίας.

τερματικός

σταθμός κατασκευάστηκε στο λιμάνι Ċirkewwa
της Μάλτας με την υποστήριξη των ταμείων
συνοχής

της

ΕΕ.

Ο

τερματικός

σταθμός

στο

Ċirkewwa

πορθμειακός

αποτελεί

τμήμα

του

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών της Μάλτας.
Βασικός στόχος του έργου είναι να μειωθεί η
συμφόρηση στον τερματικό σταθμό Ċirkewwa και
να βελτιωθεί το δίκτυο μεταφορών στα μαλτέζικα
νησιά. Από τον τερματικό του Ċirkewwa φεύγουν
κανονικά πλοία τύπου Ro-PAX προς το λιμάνι
δύο

Έχουν επενδυθεί περίπου 12 εκατομμύρια EUR

εκατομμύρια οχήματα και τέσσερα εκατομμύρια

στην κατασκευή του νέου τερματικού σταθμού,

επιβάτες

καλοκαίρι

που θα ενισχύσει την ταξιδιωτική εμπειρία, θα

πραγματοποιούνται επίσης ταξίδια με το πλοίο

βελτιώσει την προσβασιμότητα προς το Gozo και

προς το νησί Comino από το λιμάνι Ċirkewwa,

θα περιορίσει την απομόνωση λόγω νησιωτικού

Mġarr

στο

Gozo

μεταφέροντας

κάθε

χρόνο.

περίπου

Το

καθώς και οργανωμένες εκδρομές για κατάδυση.
Στο

νέο

τερματικό

πορθμειακό

σταθμό,

οι

υπάρχουσες αποβάθρες αναβαθμίζονται με την
προσθήκη τρίτης θέσης ελλιμενισμού στη βόρεια
προβλήτα μαζί με κτίρια, οδικά έργα και άλλες
ενισχύσεις γενικής φύσης. Οι νέες εγκαταστάσεις
περιλαμβάνουν

ένα

κτίριο

εξυπηρέτησης

χαρακτήρα.

Οι

κατασκευές

αναμένεται

να

διευκολύνουν περαιτέρω τη μεταφορά τουριστών
στο Gozo, που είναι τόσο σημαντική για την
οικονομία του νησιού. Θα διευκολύνουν επίσης να
απελευθερωθεί το επιχειρηματικό δυναμικό της
περιφέρειας και θα βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής τόσο των κατοίκων του Gozo, όσο και των

επιβατών μαζί με υπερυψωμένες πεζογέφυρες

επισκεπτών σε αυτό.

και

Τέλος, το κτίριο του νέου τερματικού σταθμού

ευέλικτες

πλωτές

πλατφόρμες

για

επικοινωνία μεταξύ των πλοίων.

διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες φωτοβολταϊκές

Κτίστηκαν επίσης χώροι καθοδήγησης οχημάτων,

συστοιχίες στη Μάλτα. Άλλη μια πρωτοπορία θα

χώροι στάθμευσης και ένας τερματικός σταθμός

είναι η εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στο νότιο

πούλμαν και μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τη

τμήμα

μείωση της συμφόρησης, βελτιώθηκε η πρόσβαση

εγκαταστάσεων,

μέσω της σύνδεσης της κυκλοφορίας και των

εξοικονόμησης ενέργειας, ο τερματικός σταθμός

οδών πρόσβασης με το κύριο δίκτυο οδικών

θα κάνει σημαντική χρήση πράσινης ενέργειας

αρτηριών.

για τη λειτουργία του και άρα θα μειώσει το

βελτιωμένη

Η

νέα

υποδομή

απόδοση

και

αντίξοες καιρικές συνθήκες.

8

θα

προσφέρει

προστασία

από

του

λιμένα.
και

Μέσω

αυτών

άλλων

των
μέτρων

αποτύπωμα άνθρακα.
Πληροφορίες:
https://investinginyourfuture.gov.mt/project/publici
nfrastructure/cirkewwa-ferry-terminal-33947651
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Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί ο ρόλος που
διαδραματίζει η διαμόρφωση πολιτικής καθώς
και το πώς θα προσεγγιστούν οι πολίτες έτσι
ώστε συνειδητοποιήσουν την σπουδαιότητα του

Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής Πόλεων
Αειφόρες πόλεις
(Σιγκαπούρη, 1-4 Ιουνίου)

ρόλου τους.
Πληροφορίες:
http://www.majorcities.org/conferences/2014zurich

Το Kέντρο για τις Bιώσιμες πόλεις και η Αρχή

Κοινωνική ένταξη μεταναστών-

αστικής ανάπλασης της Σιγκαπούρης διοργανώνουν

Ο ρόλος των Πόλεων

διάσκεψη κορυφής για την αειφορία των πόλεων.

(Βερολίνο, 4-6 Ιουνίου)
Η αστικοποίηση και η μετανάστευση έχουν
δημιουργήσει

ένα

πλούσιο

πεδίο

για

πειραματισμό σε πολλές πόλεις ανά τον κόσμο.
Οι

τοπικές

κοινότητες

καλωσορίζουν

τους

μετανάστες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις
Η σύνοδος κορυφής θα επικεντρωθεί στις κοινές
προκλήσεις και στις λύσεις αιχμής για τις πόλεις.

έτσι ώστε να ενσωματωθούν ομαλά και να
ενταχθούν επιτυχώς στην κοινωνία.

Πληροφορίες:
http://www.worldcitiessummit.com.sg/index1.php

Πολυπλοκότητα στην ψηφιακή
επικοινωνία- Διαχείριση πόλεων
(Ζυρίχη, 2-4 Ιουνίου)
Τοπικοί άρχοντες, επαγγελματίες, επιστήμονες,
Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις

ακτιβιστές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

για να γίνουν οι πόλεις μας φιλικότερες και πιο

θα συμμετάσχουν στο 3ήμερο συνέδριο του

ανθρώπινες διασφαλίζοντας τη μόνιμη επικοινωνία

οποίου στόχος είναι να διερευνήσει τις ευκαιρίες

μεταξύ των πολιτών και των Δημοτικών Υπηρεσιών.

που παρουσιάζονται στη δεδομένη κατάσταση.

Οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία

Πληροφορίες:

λήψης αποφάσεων και επηρεάζουν την ποιότητα

http://2014conference.citiesofmigration.ca

ζωής του τόπου τους.

Έξυπνες πόλεις (8ο Συνέδριο ΙΝPUT)
(Νάπολη, 4-6 Ιουνίου)
Το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου της
Νάπολης θα φιλοξενήσει το 8ο Διεθνές Συνέδριο
για την Καινοτομία στην Πολεοδομία και στη
Χωροταξία, με τίτλο Smart City: Προοπτικές για
την Ενέργεια, τις Μεταφορές και τη Βιωσιμότητα
των πόλεων.
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Εβδομάδα Καινοτόμων Περιφερειών
στην Ευρώπη
(Αθήνα, 12-13 Ιουνίου)
Το Συνέδριο WIRE 2014 (Εβδομάδα Καινοτόμων
Το συνέδριο INPUT επικεντρώνεται στα πρότυπα,

Περιφερειών στην Ευρώπη) διοργανώνεται από

τις

που

το

των

συντονιστή της ελληνικής κοινοπραξίας Enterp-

τεχνικές

και

χρησιμοποιούνται
διαδικασιών

για

τα

εργαλεία

την

σχεδιασμού,

υποστήριξη
δίνοντας

Εθνικό

Κέντρο

Τεκμηρίωσης

(ΕΚΤ), το

ιδιαίτερη

έμφαση σε επιτυχημένα case studies και εφιστά
την προσοχή σε ζητήματα που σχετίζονται με τη
δημοκρατία,

την

αποτελεσματικότητα,

την

βιωσιμότητα και την ισότητα στην καινοτομία.
Πληροφορίες:
http://www.input2014.it/

rise Europe Network-Hellas και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,

Ψηφιοποίηση πόλεων, Καινοτόμες
Υπηρεσίες με σεβασμό στον άνθρωπο
(Βιέννη, 10-11 Ιουνίου)

σε

Γραμματεία
πλαίσιο

συνεργασία

Έρευνας

της

και

Ελληνικής

με

τη

Γενική

Τεχνολογίας,

στο

Προεδρίας

του

Συμβουλίου της ΕΕ. Το συνέδριο θα φέρει σε
επαφή παράγοντες από τον χώρο της πολιτικής,

Το Smarter Cities 2014 διαμορφώνει μια μοναδική
και δυναμική πλατφόρμα που κάνει ξεχωριστό το
εν λόγω συνέδριο. Η όλη διαδικασία θα στηριχθεί
σε άτυπες ομάδες συζήτησης στις οποίες μπορεί

της

έρευνας,

των

επιχειρήσεων,

και

της

καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
εθνικό επίπεδο και θα προάγει τον διάλογο σε
τρείς κύριες θεματικές ενότητες: Ευρωπαϊκή
Χρηματοδότηση για Περιφερειακή Ανάπτυξη το
2014-2020˙ οι επιχειρήσεις ως μοχλός για την
Καινοτομία

στις

Περιφέρειες˙

Επιστημονική

Αριστεία, Ανοικτά και Επαναχρησιμοποιήσιμα
Δεδομένα για περιφερειακή ανάπτυξη.
Πληροφορίες:
www.wire2014.eu

Διεθνές συνέδριο
«Ζήστε σε μια ζωντανή πόλη»,
(Παρίσι, 23 Ιουνίου)
να

συμμετάσχει

ο

καθένας,

παρέχοντας

ένα

μοναδικό περιβάλλον για ανταλλαγή απόψεων κι
ιδεών. Επιπλέον, κάθε συζήτηση που διευθύνεται
από

εμπειρογνώμονες,

καλύπτει

διεθνείς

προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της
Βιομηχανίας.
Πληροφορίες:
http://www.smartercitiescon.com/ #

10

Σε όλο τον κόσμο σήμερα, βλέπουμε επιτυχείς
πρωτοβουλίες σχετικά με την ανάπτυξη των
έξυπνων πόλεων. Κάτι τέτοιο, αντανακλά της
ύπαρξη

μιας

δυναμικής

κοινότητας

που

δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα και έχει
ως πρωτεύοντα στόχο της να διευρύνει το πεδίο
των συναντήσεων με στόχο να οικοδομηθούν
νέες σχέσεις, να γίνει ανταλλαγή εμπειριών και
βελτίωση των πρακτικών.

10
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2η διάσκεψη της ΕτΠ για τα δημόσια
οικονομικά σε επίπεδο αυτοδιοίκησης
(Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου)
Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ μεταφέρουν σταδιακά
τις

φορολογικές

και

δημοσιονομικές

αρμοδιότητές τους στις περιφέρειες και τους
Το

εν

θέματι

συμβάλει

σε

συνέδριο
αυτή

προσδοκάται

την

ότι

υποκείμενη

θα

τάση

προωθώντας ένα όραμα για την "Έξυπνη πόλη"

δήμους που βιώνουν όλο και πιο έντονα τον
αντίκτυπο

της

βαθύτερης

ευρωπαϊκής

οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης.

του μέλλοντος, μία ζωντανή και με επίκεντρο τον
πολίτη πόλη.
Πληροφορίες:
http://www.liveinalivingcity.com/

3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τουρισμού
Πόλεων 2014
(Sabah-Μαλαισία, 24-25 Ιουνίου)

Οι αυτοδιοικητικές αρχές είναι υπεύθυνες για το
ένα τρίτο περίπου του συνόλου των δημοσίων

Το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τουρισμού Πόλεων, με
θέμα «Προσδιορίζοντας την τουριστική πόλη – ο
τουρισμός

ως

βασικός

παράγοντας

για

τη

βιώσιμη ανάπτυξη», είναι μία από τις κορυφαίες

δαπανών

και

τα

δύο τρίτα

των

δημοσίων

επενδύσεων στην ΕΕ, καθήκοντα που ενισχύονται
σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, οι
περιφέρειες και οι δήμοι πρωταγωνιστούν όσον
αφορά την εφαρμογή και τη συγχρηματοδότηση
των

προγραμμάτων

της

ΕΕ,

ιδίως

των

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και του
Ταμείου Επενδύσεων. Ενόψει όλων αυτών, η
Επιτροπή

των

Περιφερειών

(ΕτΠ)

θα

διοργανώσει τη δεύτερη διάσκεψή της με θέμα
την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών σε
επίπεδο αυτοδιοίκησης. Στη διάσκεψη αυτή θα
συζητηθούν
• Οικονομική

δύο

κεντρικά

διακυβέρνηση

στην

θέματα:
ΕΕ,

η

στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ο αντίκτυπος
διασκέψεις για την τουριστική βιομηχανία με

αυτής στους τοπικούς και τους περιφερειακούς

επίκεντρο τον τουρισμό πόλεων. Αναμένεται να

προϋπολογισμούς.

συγκεντρώσει

• Τάσεις

εμπειρογνώμονες,

τοπικούς

της

φορολογικής

αποκέντρωσης,

άρχοντες, κυβερνητικούς εκπροσώπους, φορείς

δημόσια οικονομικά και επενδύσεις σε επίπεδο

χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους από το

αυτοδιοίκησης.

χώρο της βιομηχανίας.
Πληροφορίες:
http://www.globaltourismcitiesconference.com/

Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/el/events/forums/Pages/sub
national-finances-2014.aspx
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Η Διακυβέρνηση των
Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών
Με

την

πρόσφατη

Επιτροπής

για

έκθεση
τη

Μακροπεριφερειακών
σχετικής

της

Ευρωπαϊκής

Διακυβέρνηση
Στρατηγικών,

έκκλησης

του

των

κατόπιν

Συμβουλίου,

δρομολογούνται οι συζητήσεις για τη βελτίωση
της διακυβέρνησης των μακροπεριφερειακών
στρατηγικών ώστε να υποβληθεί σχετική έκθεση
έως τα τέλη του 2014. Με τη βελτίωση της
διακυβέρνησης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί τί
απαιτείται για την επιτυχία της προσέγγισης,
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότερης
ανάληψης

ευθύνης

από

τις

χώρες

που

τους προκύπτει ότι απαιτούνται βελτιώσεις
κυρίως στους ακόλουθους τομείς:


αποφάσεων

δρομολόγησαν τις στρατηγικές.
Υπενθυμίζεται

ότι

οι

χώρες

μακροπεριφερειακές

ανάπτυξη

μιας

και

ευρύτερης

την

ΕΕ,

ενώ

ενισχύουν

τις

υφιστάμενες

επιδείνωση

της



της πλοϊμότητας και της ποιότητας των
υδάτων για μια ελκυστική περιοχή του
Δούναβη·


εδαφικές,

οικονομικές

ανισορροπίες
αγροτικών
οποίες

θα

και

μεταξύ

περιοχών

κοινωνικές

πόλεων
στις

Άλπεις,

αντιμετωπιστούν

σε

και
οι
μια

πιθανή μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για
την περιοχή των Άλπεων.
Από

την

ανάλυση

των

υφιστάμενων

κατευθύνσεων

για

εργασιών:

για

τις

αρχές

που

και επαρκείς πόροι.
Στην

παρούσα

υφιστάμενες

έκθεση

στρατηγικές

εξετάζονται
στα

οι

ακόλουθα

επίπεδα:


Πολιτική ηγεσία και ενστερνισμός



Συντονισμός



Υλοποίηση

Τα εν λόγω επίπεδα είναι αλληλένδετα. Η σαφής
πολιτική

ηγεσία

αποτελεί

απαραίτητη

προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του
συντονισμού και της υλοποίησης.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/ma
cro_region_strategy/index_en.cfm

στρατηγικών και την πείρα από την εφαρμογή

12

ό,τι

διοτήτων, αποτελεσματικός συντονισμός

πολυμορφία και κατακερματισμός στην


τους

ηση, απαιτούνται σαφείς γραμμές αρμο-

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική
περιοχή Αδριατικής-Ιονίου· και

από

αναλαμβάνουν την καθημερινή υλοποί-

περιβαλλοντικής

αναξιοποίητες δυνατότητες για βελτίωση

απαιτείται

Μεγαλύτερη σαφήνεια στην οργάνωση
των

κατάστασης της Βαλτικής Θάλασσας·


περιφέρειες:

συμβαίνει επιτόπου·

ζητήματα όπως:
η

ενδιαφερόμενες

ενστερνισμός

σαφέστερων

οριζόντιες πολιτικές της. Ανταποκρίνονται σε


τις

συντονίζουν τις εργασίες, και παροχή

δυνατοτήτων.

Αντιπροσωπεύουν σαφή προστιθέμενη αξία για

από

υπουργούς και τις εθνικές αρχές που

περιφέρειας, μέσω της διαχείρισης των κοινών
προκλήσεων

και

πλήρης

στρατηγικές αποτελούν μια νέα ευκαιρία για την
ολοκληρωμένη

Ισχυρότερη πολιτική ηγεσία και λήψη

12
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Ο Δήμος Κηφισιάς συμμετέχει στην

Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας

πρωτοβουλία «Mayors Adapt»
Δημοσιεύθηκε
Η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αποτελεί

συνέχεια

του

«Συμφώνου

των

Δημάρχων» και έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις
ευρωπαϊκές

τοπικές

αρχές

στην

6/2014

ανάληψη

πρόσφατα

ο

νέος

υπ’αριθ.

508/2014 Κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας. Τα επόμενα έξι χρόνια,
το Ταμείο θα διαθέσει 6,5 δις ευρώ σε δράσεις
που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη εκμετάλλευση

δράσεων που αποβλέπουν στο μετριασμό του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Ο Δήμος
Κηφισιάς είναι η πρώτη ελληνική αρχή, που
δεσμεύτηκε

ότι

τα

επόμενα

2

χρόνια,

θα

αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την
προστασία του περιβάλλοντος και θα αναλάβει

των θαλάσσιων πόρων, στην ανάπτυξη των
εγκαταστάσεων

υδατοκαλλιέργειας,

στην

ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης
αλιευτικών

προϊόντων,

καθώς

και

στην

προώθηση της απασχόλησης των νέων στον
αλιευτικό τομέα. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν
προβλέπεται η χρηματοδότηση της κατασκευής
αλιευτικών,
δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών
αναφορικά

με

πρωτοβουλία
συμμετοχής

την
έχουν

τα

κλιματική

αλλαγή.

εκδηλώσει

Τίρανα

(AL),

Στην

ενδιαφέρον
το

Όμπερ-

Γκράφεντορφ (ΑΤ), η Γάνδη (ΒΕ), το Βερολίνο (DE),
το Μόναχο (DE), το Αμβούργο (DE),το Άλμπερτον
(DK), η Βαρκελώνη (ES), το Τάμπερε (FI), η Λυών
(LV), η

ο

αποτελεσματικός

εξοπλισμός τους και ο εκσυγχρονισμός τους με
κινητήρες φιλικούς προς το περιβάλλον. Ο νέοι
κανόνες

επιλεξιμότητας

για

τις

χρηματοδοτήσεις θα ισχύσουν αναδρομικά από
την 1η Ιανουαρίου 2014
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.h
tm

(FR), η Βουδαπέστη (HU), το Δουβλίνο (IE), η
Μπολόνια (IT), η Βενετία (IT), η Ρίγα

αλλά

Ποντγκόριτσα (ME), το Άρνεμ (NL), το Ναϊμέγκεν

Νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την

(NL), το Ρότερνταμ (NL), η Ουτρέχτη (NL), το

ενίσχυση των ελληνικών περιφερειών

Κασκάις (PT), το Μπέρμιγχαμ (UK) και το Λονδίνο
(UK).

Στις 6 Μαΐου 2014, η Ε.Ε. παρουσίασε το νέο

Πληροφορίες:
http://mayors-adapt.eu/

χάρτη

περιφερειακών

ενισχύσεων

για

την

Ελλάδα, με μειωμένες τις ανώτατες ενισχύσεις
των περιφερειακών επενδύσεων κατά 5-15%.
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Για

αυτό

το

σκοπό,

6/2014
κατά

την

τρέχουσα

προγραμματική περίοδο (2014-2020), το Ε.Τ.Α
θα διαθέτει 500 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιλέξιμοι
προς χρηματοδότηση θα είναι είτε κράτη μέλη
των οποίων οι απώλειες από καταστροφές
ξεπερνούν το 0,6% του Α.Ε.Π., είτε περιφέρειες
με αντίστοιχες απώλειες που ξεπερνούν το 1,5%
του περιφερειακού Α.Ε.Π
Πληροφορίες:
Από την 1η Ιουλίου τ.ε., το ανώτατο επίπεδο

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&
f=PE%2071%202014%20INIT

ενίσχυσης των αναπτυξιακών έργων, που θα
υλοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις, θα
κυμαίνεται από 10% μέχρι 25%. Δεδομένου ότι

Σχεδιάζοντας τα Σύμφωνα Εταιρικής

στην Ελλάδα έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός

Σταθερότητας,

οι

μπορούν να παρέχονται σε όλη την επικράτεια.
Ωστόσο, αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στις

μειονεκτούσες

περιφέρειες,

Σχέσης: Ο ρόλος των ΟΤΑ

ενισχύσεις

όπως

η

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική
Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Δυτική
Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο.
Πληροφορίες:

Σε

πρόσφατη

Ευρωπαϊκών

έκθεση
Δήμων

του

Συμβουλίου

και

των

Περιφερειών

διαπιστώνεται ότι μόνον 1 στις 5 κυβερνήσεις
της ΕΕ συνεργάστηκε πλήρως με τους φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης για την εκπόνηση των
συμφώνων εταιρικής σχέσης.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
013:209:0001:0045:EL:PDF

Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Αλληλεγγύης (Ε.Τ.Α.)
Στις

7

Μαΐου

2014,

το

Συμβούλιο

των

Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων
της Ε.Ε. υιοθέτησε μέτρα που αποβλέπουν στη
διευκόλυνση των διαδικασιών για την οικονομική
στήριξη των κρατών μελών και των περιφερειών
που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές.

Μόνον οι αρχές της Δανίας, της Φινλανδίας, της
Λιθουανίας και της Ολλανδίας συμμορφώθηκαν
πλήρως στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για
τα διαρθρωτικά ταμεία, σεβόμενες τις αρχές της
εταιρικής

σχέσης

και

της

πολυεπίπεδης

διακυβέρνησης.
Πληροφορίες:
http://www.ccre.org/en/actualites/view/2864
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Ανακοινώθηκαν οι νικητές του βραβείου
πολιτιστικής κληρονομιάς Europa Nostra
για το 2014
Η

Ελλάδα

βραβείου

είναι

μεταξύ

πολιτιστικής

6/2014

,, σφορά τους στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής. Προτεραιότητα δίδεται λοιπόν στην
αρχιτεκτονική με κοινωνική ευαισθησία, αντί σε
εκείνη που δίνει έμφαση στην αισθητική ή τον

των

νικητών

του

κληρονομιάς

εντυπωσιασμό.

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης/Europa Nostra 2014, στην
κατηγορία

«Έρευνα»,

κατασκευής

που

για

τις

πρακτικές

χρησιμοποιούνταν

στην

Πελοπόννησο επί 400 χρόνια, μέχρι το 300 μ.Χ.

Πρόσφατα
των
Οι 27 επιτυχόντες που επελέγησαν μεταξύ 160
προτεινόμενων έργων από 30 χώρες τιμώνται
για

επιτεύγματα

σε

τέσσερις

κατηγορίες:

8ων

ανακοινώθηκαν
ευρωπαϊκών

τα

αποτελέσματα

βραβείων

αστικού

δημόσιου χώρου όπου ξεχώρισαν η ανάπλαση
του παλιού λιμανιού της Μασσαλίας και το
δίκτυο μονοπατιών της Έλτσε της Ισπανίας.

συντήρηση, έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση και
ευαισθητοποίηση.
Πληροφορίες:
http://www.europanostra.org/laureates-2014/

Ευρωπαϊκά Βραβεία Αστικού Δημόσιου
Χώρου 2014
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αστικού Δημόσιου Χώρου
αποτελεί πρωτοβουλία του Κέντρου Σύγχρονου
Πολιτισμού

της

Βαρκελώνης.

Θεσμοθετήθηκε

μετά την έκθεση «Η Ανακατάληψη της Ευρώπης»,
η

οποία

πραγματοποιήθηκε

στο

Κέντρο

Σύγχρονου Πολιτισμού της Βαρκελώνης το 1999,
προκειμένου να προσφέρει μια καταγραφή της
διαδικασίας αποκατάστασης δημόσιων χώρων
που

είχε

πόλεις.

ξεκινήσει
Στόχος

σε
του

πολλές
βραβείου

ευρωπαϊκές
είναι

να

αναγνωρίσει και να αγκαλιάσει το δημόσιο
χαρακτήρα των αστικών χώρων και τη συνει-

Πληροφορίες:
http://www.publicspace.org/en/post/results-ofthe-eighth-award-of-the-european-prize-forurban-public-space

15

15

Τεύχος 48
6-27

Δέσμευση των Πόλεων στην Καινοτομία

Κεφαλαιοποίηση των έργων του
INTERREG IVC

Οι πόλεις αποτελούν βασική πηγή για την
καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη σε
ευρωπαϊκό

επίπεδο.

Ωστόσο,

απαιτείται

μεγαλύτερη

συνέργεια

μεταξύ

βιομηχανίας,

καινοτόμων

ΜΜΕ,

πόλεων,

ερευνητικών

οργανισμών και φορέων της κοινωνίας πολιτών
με σκοπό την επιτάχυνση των αποτελεσμάτων
των αστικών δράσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η Ευρωπαϊκή
Εταιρική

Σχέση

Καινοτομίας

των

Έξυπνων

Πόλεων και Κοινοτήτων. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή απεύθυνε πρόσκληση στις ευρωπαϊκές
πόλεις να δηλώσουν τη δέσμευσή τους μέχρι την
15η Ιουνίου τ.ε. σε αυτήν την εταιρική σχέση,
ανταλλάσοντας τις ιδέες τους και τα σχέδια
δράσης

στους

τομείς

της

ενέργειας,

των

μεταφορών και των ΤΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, οι
πόλεις που θα δηλώσουν παρών σε αυτήν την
πρωτοβουλία

θα

έχουν

τη

δυνατότητα

να

αναζητήσουν εταίρους και να δημιουργήσουν
συνέργειες με φορείς του ιδιωτικού τομέα ώστε
η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία να είναι
πιο ευχερής.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/aboutpartnership/how-do-i-get-involved/index_en.htm
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Περισσότερες
φορείς

σε

από

2000

ευρωπαϊκό

δημόσιες
επίπεδο

αρχές

και

αντάλλασαν

εμπειρίες και πρακτικές μεταξύ τους στο πλαίσιο
κοινών

έργων

προηγούμενα

7

που

χρηματοδοτήθηκαν

χρόνια

από

το

τα

πρόγραμμα

εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC.

Για

δύο χρόνια

μια ομάδα

εμπειρογνωμόνων

ανέλυσε, συνέγκρινε, και κεφαλαιοποίησε όλον τον
πλούτο της γνώσης που παρήχθη από τα έργα του
εν λόγω προγράμματος. Το αποτέλεσμα αυτής της
προσπάθειας ήταν η δημοσίευση 12 εκθέσεων
πάνω σε 12 θεματικά πεδία πολιτικής (συστήματα
καινοτομίας, καινοτομικές δεξιότητες των ΜΜΕ,
οικο-καινοτομία,
επιχειρηματικότητα,

δημιουργικές

βιομηχανίες,

υπηρεσίες

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης, δημογραφική αλλαγή, αγροτική
ανάπτυξη,

κλιματική

αλλαγή,

ενεργειακή

αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
αειφόρες μεταφορές). Εκτός των πληροφοριών για
τα έργα, οι ανωτέρω εκθέσεις παρέχουν και
συστάσεις-προτάσεις για τους εκπροσώπους των
ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών.
Πληροφορίες:
http://www.interreg4c.eu/capitalisation/
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Αξιοποίηση των Διαρθρωτικών

Εξαιρετική η ποιότητα των υδάτων στις

Ταμείων χάριν των Ρομά

περιοχές κολύμβησης της Ευρώπης

Ευρωπαϊκή

Τα ύδατα στις παραλίες, στα ποτάμια και στις

Επιτροπή της έκθεσης για την αξιοποίηση και

τη

λίμνες της Ευρώπης ήταν σε γενικές γραμμές

βελτίωση των εργαλείων για την κοινωνική

υψηλού επιπέδου το 2013.

ένταξη και την πολιτική των μη διακρίσεων των

στοιχεία της ετήσιας έκθεσης για την ποιότητα

Ρομά

των

σε

δημοσίευση

από

πανευρωπαϊκό

την

επίπεδο,

δεν

είναι

υδάτων

κολύμβησης

Σύμφωνα με τα
του

Ευρωπαϊκού

ξεκάθαρο του σεβασμού των εκ των προτέρων

Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), τα παράκτια

αιρεσιμοτήτων

και

ύδατα κολύμβησης είχαν μια ελαφρώς καλύτερη

ενσωμάτωση,

ένταξη

των

εννοιών
και

όπως

κατάργηση

επίδοση από τα εσωτερικά ύδατα.
κολύμβησης

στην

Κύπρο

Όλες οι

διαχωρισμών στο πλαίσιο της εφαρμογής των

περιοχές

και

το

Κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία από όλα

Λουξεμβούργο κρίθηκαν «εξαιρετικές». Τις χώρες

τα κράτη μέλη.

αυτές ακολούθησαν η Μάλτα (99 %, εξαιρετικής
ποιότητας ύδατα), η Κροατία (95 %) και η Ελλάδα
(93 %).

Η

παρούσα

έκθεση

της

Ομάδας

για

τη

Μεταναστευτική Πολιτική του ιδρύματος Open
Society Foundations αναλύει το βαθμό σεβασμού
των ανωτέρω αρχών σε σχέση με τους Ρομά στη
Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την
Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Το
συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι τα κράτημέλη της ΕΕ οφείλουν να τηρήσουν μια πιο
αποφασιστική

στάση

κατά

την

υλοποίηση

δράσεων που καταλύουν τους διαχωρισμούς στα
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα
διαρθρωτικά ταμεία.
Πληροφορίες:
http://www.migpolgroup.com/portfolio/promoting
-implementation-european-union-equality-nondiscrimination-standards-programmingimplementation-structural-funds-respect-roma/

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αναλογία
των περιοχών «ανεπαρκούς ποιότητας» ήταν η
Εσθονία (6 %), οι Κάτω Χώρες (5 %), το Βέλγιο (4 %),
η Γαλλία (3 %), η Ισπανία (3 %) και η Ιρλανδία (3 %).
Πληροφορίες:
http://www.eea.europa.eu/publications/europeanbathing-water-quality-in-2013/
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ς

H Διακήρυξη του Πόρτο Αλέγκρε

Διεθνή Θέματα

Η 18η Σύνοδος των Πόλεων της Νότιας Αμερικής

Η Αγορά των Πόλεων

που

Η Αγορά των Πόλεων αποτελεί ένα φόρουμ
των δημάρχων από τη Λατινική Αμερική, την
Ευρώπη και τη Μεσόγειο που δημιουργήθηκε
με σκοπό την προώθηση της πολιτικής
συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων
για

την

τοπική

διακυβέρνηση.

Η

συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος
των δράσεων του έργου GOBERNA CIUDAD
του

Επαρχειακού

Βαρκελώνης,

του

Ιδρύματος

Συμβουλίου

και

του

της

Ιβηρο-Αμερικανικού

Διοίκησης

Πολιτικών

6/2014

και
Ιδρύματος

πραγματοποιήθηκε

στο

Πόρτο

Αλέγκρε

(Βραζιλία) ανέδειξε την ανάγκη ενσωμάτωσης και
συμμετοχής των πολιτών των λατινοαμερικανικών
πόλεων στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων
σε τοπικό επίπεδο. Η σχετική Διακήρυξη της
συνόδου κάνει έκκληση για ενότητα και συμμετοχή
των νοτιοαμερικάνικων λαών και ζητεί από τις
τοπικές αρχές να ενδυναμώσουν τις εξωτερικές
σχέσεις των πόλεών τους και να προωθήσουν
μηχανισμούς για πολυτομεακό και πολυεπίπεδο
συντονισμό.

Δημοσίων
Ortega-

Marañón.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι εκπρόσωποι των
τοπικών αρχών συμφώνησαν για την υποστήριξη
Η

πρώτη

συνάντηση

του

φόρουμ

πρωτοβουλιών

για

αποκεντρωμένη

διεθνή

πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 12

συνεργασία και ενίσχυση της δικτύωσης και των

Απριλίου

εταιρικών

2013

και

οι

εργασίες

του

αποτυπώνονται στην παρούσα έκδοση.

σχέσεων.

Την

ανωτέρω

Διακήρυξη

υπέγραψαν οι πόλεις από την Αργεντινή, τη
Βραζιλία, τη Χιλή, την Κολομβία, το Περού, την
Παραγουάη, την Ουρουγουάη και τη Βενεζουέλα.

Πληροφορίες:
http://www.citieslocalgovernments.org/committees/dal/Upload
/general_docs/agoradelasciudades_final.pdf

18

Πληροφορίες:
http://www.mercociudades.org/node/4570
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και Αλιείας (EMFF).

Διαβουλεύσεις

Το νέο FIBER θα έχει ισχύ κι όσον αφορά στις
ενισχύσεις

που

προσφέρονται

προς

επανόρθωση των ζημιών που προκαλούνται
από τις εθνικές καταστροφές, ανεξάρτητα από
το μέγεθος του δικαιούχου.
Προθεσμία: 4 Ιουνίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/
consultations/block-exemption-regulation1/index_en.htm

Εξορυκτικές δραστηριότητες στον
θαλάσσιο βυθό
Σήμερα,

οι

εξορυκτικές

δραστηριότητες

σε

εμπορική κλίμακα περιορίζονται στα αβαθή

Πρώτο σχέδιο του νέου κανονισμού

ύδατα. Όμως, τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί

απαλλαγής ανά κατηγορία που
εφαρμόζεται στον τομέα της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας

ταχεία εξέλιξη όσον αφορά στις δυνατότητες
της

υποβρύχιας

δυνατότητα

τεχνολογίας,

επέκτασης

δίνοντας

των

τη

σημερινών

εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε θάλασσες και
Σκοπός

της

διαβούλευσης

είναι

να

ωκεανούς, κυρίως σε αβαθή ύδατα άλλα και τη

συγκεντρωθούν οι απόψεις των πολιτών και των

δυνατότητα

ενδιαφερομένων για το πρώτο σχέδιο του νέου

ύδατα. Επιπλέον, η

κανονισμού

που

αναγκών για βιώσιμες πρώτες ύλες στο χώρο

εφαρμόζεται στον τομέα της αλιείας και της

της βιομηχανίας καθιστά την επέκταση των

υδατοκαλλιέργειας (ΙΝΑ). Η εφαρμογή του νέου

εξορυκτικών

κανονισμού αποσκοπεί στην απλοποίηση των

Σκοπός της εν λόγω διαβούλευσης είναι η

διαδικασιών

τα

συγκέντρωση απόψεων γύρω από αυτές τις

κράτη μέλη. Πιο συγκεκριμένα, μία σειρά από

εξελίξεις με απώτερο στόχο να βοηθήσει την Ε.Ε.

μέτρα που πληρούν οριζόντιους στόχους κοινού

να διαμορφώσει τη θέση της. Στη διαβούλευση

ενδιαφέροντος

αυτή

απαλλαγής

χορήγησης

θα

ανά

κατηγορία

ενισχύσεων

για

εγκρίνονται

χωρίς

δραστηριοποίησης
σημαντική

σε

βαθύτερα

αύξηση

δραστηριοτήτων

καλούνται

να

των

επιτακτική.

συμμετάσχουν

δημόσιες

προηγούμενη ειδοποίηση. Οι δημόσιες αρχές , οι

αρχές, πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις

πολίτες , οι επιχειρήσεις καθώς κι οι οργανισμοί

που

που ασχολούνται με τις κρατικές ενισχύσεις

δραστηριότητες στον θαλάσσιο βυθό.

είναι

ευπρόσδεκτοι

να

συνεισφέρουν

ενδιαφέρονται

για

εξορυκτικές

στη

διαβούλευση αυτή. Πρωτεύων στόχος είναι να
εξαιρεθούν από την υποχρεωτική κοινοποίηση
της

χρηματοδότησης

οι

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις για ορισμένα μέτρα τα οποία θα
πληρούν τις προϋποθέσεις έτσι όπως αυτές
ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας

Προθεσμία: 16 Ιουνίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/
consultations/seabed-mining/index_el.htm

19

19

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 48

Σεμινάρια Κατάρτισης

Recent

Developments

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 19-20 Ιουνίου

in

6/2014

European

Public

Procurement and Case Law

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5403

Delivering better SME and Enterprise Support through
EU Programmes and Policies
Ημερομηνία: 26-27 Ιουνίου
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5518

The Public Service in Times of Crisis: What Skills and
Europe on the Internet - Finding your Way through
the European Information Jungle

Competencies are Needed and How to Effectively
Manage Them?
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου- 1 Ιουλίου

Ημερομηνία: 5-6 Ιουνίου

Τόπος: Βρυξέλλες

Τόπος: Μάαστριχτ

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5437

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5506

Understanding

EU

Decision-Making:

Principles,

Procedures, Practice
Ημερομηνία: 12-13 Ιουνίου
Τόπος: Μάαστριχτ

State Aid Seminar for Regional and Local Authorities
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου- 1 Ιουλίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5445

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5449

Summer School on Leadership and Governance in a
Multilevel Europe: Empowering the Local Level
Ημερομηνία: 16-20 Ιουνίου
Τόπος: Βαρκελώνη

Summer School on EU Economic Integration and
Local & Regional Development
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου- 1 Ιουλίου
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5487

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5473

The Common Assessment Framework (CAF) and the
Balanced Scorecard (BSC)
Ημερομηνία: 18-20 Ιουνίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

Managing the EU Policy Cycle: A Comprehensive
One-Week Course on EU Decision-Making in Practice
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου-4 Ιουλίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5520

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5456
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Mediterranean Urbanism: Historic Urban/

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

Building Rules and Processes

Αυτοδιοίκησης

ΑΣΑαααααΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Planning Sustainable Cities and Regions:
Towards More Equitable Development

Σελ.112

Σελ.304

B.S.Hakim

K. Chapple
Εκδ. Routledge, 18 Σεπτεμβρίου 2014 (υπό έκδοση)

Εκδ. Springer, 31 Αυγούστου 2014 (υπό έκδοση)
Το

βιβλίο

συγκεντρώνει

ιστορικούς

αστικούς

Καθώς η κλιματική αλλαγή δοκιμάζει αρκετές

κανόνες

περιφέρειες του πλανήτη, το εν ανωτέρω βιβλίο

γεωγραφικών περιοχών από την Ελλάδα, την Ιταλία

φωτίζει

να

και την Ισπανία. Πρόκειται για κανόνες και κώδικες

ένα

προηγούμενων κοινωνιών που διαμόρφωσαν τα

όψεις

του

δρόμου

που

πρέπει

ακολουθήσουν πόλεις και περιφέρειες για
αειφόρο

σχεδιασμό

με

κοινωνική

συνοχή.

Τα

κατασκευής

δομημένα

οικισμάτων

περιβάλλοντα

των

και

κώδικες

πόλεων

των

κεφάλαια του βιβλίου προσεγγίζουν γειτονιές, την

συγκεκριμένων χωρών σε επίπεδο γειτονιάς. Τα

οικονομία

από

κείμενα του βιβλίου έχουν αποδοθεί στα ελληνικά,

προσπαθούν

να

τα αγγλικά, τα λατινικά, τα ιταλικά, τα αραβικά και

απασχολούν

την

τα ισπανικά. Οι πηγές στις οποίες στηρίζεται το

ακαδημαϊκή, και όχι μόνον, κοινότητα αναφορικά

έργο χρονολογούνται από τον 2ο αιώνα π.Χ. μέχρι

με τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων με δυναμικές

τον 19ο μ.Χ.

πραγματικά
εξετάζουν

και

τη

φτώχεια

παραδείγματα
ζητήματα

που

και

μέσα

οικονομίες που προσφέρουν ευκαιρίες σε όλους.
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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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Διόρθωση και σύνταξη κειμένων: Ηλέκτρα Λάζαρη, M.Α.
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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