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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Σε αυτό το τεύχο̋

Προσκλήσεις-Προθεσµίες

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

1

1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για του̋
Πολίτε̋, 20072007-2013»

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

10

∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

13

Ευρωπαϊκά Θέµατα

25

∆ιεθνή Θέµατα

40

∆ιαβουλεύσει̋

42

Σεµινάρια Κατάρτισης

43

Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋

44

Οι βασικοί στόχοι του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋
«Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-2013» είναι, πρώτον,
να δώσει στου̋ πολίτε̋ την ευκαιρία να ανταλλάξουν
εµπειρίε̋ και απόψει̋ και να συµµετάσχουν στην
οικοδόµηση µια̋ Ευρώπη̋ ακόµα πιο προσιτή̋,
δηµοκρατική̋ και µε παγκόσµιο προσανατολισµό,
ενωµένη̋ στο πλαίσιο τη̋ πολιτισµική̋ τη̋
πολυµορφία̋ και εµπλουτισµένη̋ µέσω αυτή̋,
αναπτύσσοντα̋ κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια τη̋
ιδιότητα̋ του ευρωπαίου πολίτη˙ δεύτερον, να
αναπτύξει αίσθηµα ευρωπἀκή̋ ταυτότητα̋,

Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋


Χρηµατοδότηση αδελφοποιήσεων
πόλεων (Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋,
2007-2013)



Επιδότηση δράσεων για τη
νεολαία, την απασχόληση, την
οικολογική καινοτοµία και την
εκπαίδευση



Παγκόσµια Σύνοδο̋ Οικολογική̋
Πόλη̋



Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋
Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων



Κοινοτική Πρωτοβουλία ‘Ευφυεί̋
Πόλει̋ και Κοινότητε̋ τη̋
Ευρώπη̋’



Βράβευση Έλληνα δηµοσίου
υπαλλήλου



Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και
∆ήµων (OPEN DAYS) 2011

βασισµένη̋ σε κοινέ̋ αξίε̋, κοινή ιστορία και κοινό
πολιτισµό, να καλλιεργήσει το αίσθηµα των
ευρωπαίων πολιτών ότι η Ευρωπἀκή Ένωση του̋
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ανήκει˙ και τρίτον, να βελτιώσει την ανοχή και
την αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των ευρωπαίων
πολιτών, µέσα από το σεβασµό και την προαγωγή
τη̋ πολιτισµική̋ και γλωσσική̋ πολυµορφία̋,
συµβάλλοντα̋ παράλληλα στο διαπολιτισµικό
διάλογο. Η συγκεκριµένη δράση αφορά σε
πρωτοβουλίε̋ πολιτών σύµφωνα µε το βασικό
στόχο του Προγράµµατο̋ «να έλθουν σε επαφή οι
πολίτε̋ των τοπικών κοινωνιών από όλη την
Ευρώπη για να µοιραστούν και να ανταλλάξουν
εµπειρίε̋, γνώµε̋ και αξίε̋, για να πάρουν
µαθήµατα από την ιστορία και για να
δηµιουργήσουν για το µέλλον». Η δράση
ενθαρρύνει συναντήσει̋, ανταλλαγέ̋ και
συζητήσει̋ µεταξύ Ευρωπαίων πολιτών από
διαφορετικέ̋ χώρε̋ µε διαφορετικού̋ τρόπου̋.

Μέτρο 1.2 Θεµατική ∆ικτύωση Αδελφοποιηµένων
Πόλεων

Μέτρο 1.1 Συναντήσει̋ Πολιτών
Αδελφοποιηµένων Πόλεων
Οι συναντήσει̋ πολιτών αφορούν στην άµεση
συµµετοχή των πολιτών αδελφοποιηµένων
πόλεων ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο τη̋
προετοιµασία̋ τη̋ επισηµοποίηση̋ τη̋
σχέση̋ του̋. Οι εκδηλώσει̋ που οργανώνονται
στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν
θεµατικό περιεχόµενο σύµφωνα µε τι̋
προτεραιότητε̋ του Προγράµµατο̋.
Ελάχιστη επιδότηση: 5.000€
5.000€
Μέγιστη επιδότηση: 25.000€
25.000€
Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011

Οι επιλέξιµοι φορεί̋ αναµένεται να υποβάλουν
σχέδια που θα περιλαµβάνουν ένα
φάσµα δραστηριοτήτων (όπω̋ συναντήσει̋
πολιτών, συναντήσει̋ εργασία̋
εµπειρογνωµόνων και συνέδρια στο πλαίσιο του
δικτύου) γύρω από το ίδιο θέµα.
Αναµένεται επίση̋ να παράγουν, στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων αυτών, επικοινωνιακά εργαλεία µε
στόχο την προώθηση τη̋ δοµηµένη̋ και βιώσιµη̋
θεµατική̋ δικτύωση̋ και τη διάδοση των
αποτελεσµάτων των δράσεων.
Ελάχιστη επιδότηση: 10.000€
10.000€
Μέγιστη επιδότηση: 150.000€
150.000€
Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011
Πληροφορίε̋:
Υπουργείο Εσωτερικών
∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών
Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνεί̋ Οργανισµού̋
Εθνικό σηµείο επαφή̋:
Αντώνη̋ Καρβούνη̋
Τηλ: 210 3744735
Φαξ: 210 3744713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
international@ypes.gr
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Τα έντυπα των αιτήσεων και όλα τα αναγκαία
συνοδευτικά έγγραφα και για τα δύο µέτρα τη̋
∆ράση̋ 1 µπορούν να αναζητηθούν στη σχετική
ιστοσελίδα του Προγράµµατο̋:
http://
http://eacea
://eacea.
eacea.ec.
ec.europa.
europa.eu/
eu/citizenship/
citizenship/funding/2011
funding/2011
/index_
index_en.
en.php
Επίση̋, τι̋ εγκυκλίου̋ καθώ̋ και τον οδηγό του
Προγράµµατο̋ στην ελληνική γλώσσα µπορείτε να
λάβετε από την σχετική ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.:
http://www.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyx
http://www.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyx
neserothseis/InternationalCooperations/EuropeanPro
gramm/ManualProgramm/
ενδυνάµωση τη̋ δράση̋ και τη̋ συνεργασία̋ τη̋

2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Νεολαία εν
∆ράσει, 20072007-2013»

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) στο πλαίσιο του
προγράµµατο̋ «Νεολαία» τη̋ περιόδου 2000-06
και του προγράµµατο̋ 2004-06 για την

Το πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» για την
περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και

προώθηση των οργανισµών που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋.
Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην
κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα αποσκοπεί
στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι ανήκουν στην
Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει επίση̋ να
συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και
κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να
καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τη̋ αίσθηση̋
τη̋ αµοιβαία̋ αλληλεγγύη̋ και κατανόηση̋ των
νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό αποτελεί
επίση̋ τη συνέχεια των στόχων τη̋ διαδικασία̋
τη̋ Λισσαβώνα̋.
∆ράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη
1.1. Ανταλλαγέ̋ νέων
Οι ανταλλαγέ̋ νέων απευθύνονται σε οµάδε̋
νέων και οργανώσει̋ νέων και δίνουν τη
δυνατότητα σε µία ή περισσότερε̋ οµάδε̋ νέων,
ηλικία̋ µεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν
ή να φιλοξενηθούν από οµάδα νέων άλλη̋
χώρα̋, προκειµένου να συµµετάσχουν µαζί σε
κοινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων.
Προθεσµία:
Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011

3

Τεύχο̋ 14/15

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

8-9/2011

∆ράση 4 – Υποστηρικτικά
Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία
4.3. Κατάρτιση και ∆ικτύωση
Η δράση αυτή υποστηρίζει του̋ φορεί̋ που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋,
µέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή
εµπειριών & καλών πρακτικών και του̋ ωθεί στην
ευρωπἀκή σύµπραξη προ̋ όφελο̋ των νέων.
Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011
∆ράση 5 – Ευρωπἀκή συνεργασία στον Τοµέα τη̋
Νεολαία̋
1.3. ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋

5.1. Συναντήσει̋ νέων

Θέλετε να συµµετάσχετε στην ενίσχυση τη̋
δηµοκρατική̋ διαβίωση̋ σε τοπικό, περιφερειακό
ή εθνικό, αλλά και σε διεθνέ̋ επίπεδο; Η δράση
∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋ σα̋ δίνει αυτή τη
δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-30 ετών.

Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την
ευρωπἀκή συνεργασία στον τοµέα τη̋ νεολαία̋,
ενθαρρύνοντα̋ τη θέσπιση ενό̋ διαρθρωµένου
διαλόγου µεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη
πολιτική̋ και των νέων.

Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011

Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011

∆ράση 2 – Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία

Συστήµατα υποστήριξη̋ των νέων — Επιµέρου̋
δράση 4.3

Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να προσφέρετε
εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του
εξωτερικού για διάστηµα 2 ω̋ 12 µηνών; Το
Πρόγραµµα «Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία»
σα̋ δίνει τη δυνατότητα αυτή!
Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011

Ενίσχυση τη̋ µαθησιακή̋ κινητικότητα̋ των
οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία και
στήριξη τη̋ εργασία̋
εργασία̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋
για άνεργου̋ νέου̋

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην υποστήριξη τη̋
κινητικότητα̋ και των ανταλλαγών των

∆ράση 3 – Νεολαία στον κόσµο
3.1. Συνεργασία µε γειτονικέ̋ χώρε̋ εταίρου̋
Ο στόχο̋ τη̋ δράση̋ είναι να συµβάλλει στη
συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα τη̋
διευρυµένη̋ Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντα̋
τον διαπολιτισµικό διάλογο, την αµοιβαία
κατανόηση και ανοχή µεταξύ των νέων, µέσα από
τι̋ ανταλλαγέ̋ νέων και τα σχέδια κατάρτιση̋
και δικτύωση̋.
Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011
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οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία µε
στόχο την προαγωγή τη̋ απόκτηση̋ νέων
δεξιοτήτων και ικανοτήτων προκειµένου να
εµπλουτίσουν την εικόνα του̋ ω̋ επαγγελµατίε̋
στον τοµέα τη̋ νεολαία̋. Μέσω τη̋ προώθηση̋
µακροπρόθεσµων διεθνικών µαθησιακών
εµπειριών για του̋ οργανωτέ̋ δραστηριοτήτων
σχετικών µε τη νεολαία, η παρούσα νέα δράση
στοχεύει επίση̋ στην ενίσχυση των ικανοτήτων
των εµπλεκοµένων στο σχέδιο δοµών, το δε σχέδιο
αναµένεται να αντλήσει οφέλη από την εµπειρία
και τη νέα αντίληψη που εισφέρει ένα̋ οργανωτή̋
δραστηριοτήτων για τη νεολαία µε διαφορετικό
πολιτισµικό υπόβαθρο. Υπηρετώντα̋ αυτή τη
φιλοσοφία, η εν λόγω δράση θα ενισχύσει τη
δικτύωση µεταξύ δοµών σχετικών µε τη νεολαία
στην Ευρώπη και θα συµβάλει στην προαγωγή τη̋
προτεραιότητα̋ των µέτρων πολιτική̋ για την
υποστήριξη, την αναγνώριση και την ενίσχυση του
επαγγελµατικού χαρακτήρα τη̋ εργασία̋ στον
τοµέα τη̋ νεολαία̋ ω̋ εργαλείου διατοµεακή̋
πολιτική̋ στην Ευρώπη.
Προθεσµία: 1 Σεπτεµβρίου 2011
Πληροφορίε̋:

Το πρόγραµµα PROGRESS, που λειτουργεί από

Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋

κοινού µε το Ευρωπἀκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ),

Συντονίστρια Προγράµµατο̋:

ξεκίνησε το 2007 και θα ολοκληρωθεί το 2013.

Αναστασία Φιλίνη,

Αντικαθιστά τα τέσσερα προηγούµενα

τηλ. 210 2599360, 210 2599363

προγράµµατα που έληξαν το 2006 και κάλυπταν

E-mail: a.filini@neagenia.gr

δράσει̋ κατά των διακρίσεων, θέµατα ισότητα̋

Ιστοσελίδα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/

ανδρών και γυναικών, µέτρα απασχόληση̋ και

portal.asp? cpage=NODE&cnode=45

την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Η
ΕΕ επέλεξε ένα ενιαίο πρόγραµµα µε στόχο τον

3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Progress

εξορθολογισµό και την απλούστευση τη̋
διαδικασία̋ χρηµατοδότηση̋ και την επικέντρωση

Το PROGRESS είναι το πρόγραµµα τη̋ ΕΕ υπέρ τη̋

των δραστηριοτήτων τη̋ έτσι ώστε να βελτιωθεί

απασχόληση̋ και τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋.

ο αντίκτυπό̋ του̋. Το πρόγραµµα PROGRESS

Θεσπίστηκε για να χρηµατοδοτήσει την υλοποίηση

διασφαλίζει ότι η κοινωνική πολιτική τη̋ ΕΕ

των στόχων τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ στου̋ τοµεί̋

εξακολουθεί να αντιµετωπίζει τι̋ µείζονε̋

τη̋ απασχόληση̋, των κοινωνικών υποθέσεων και

προκλήσει̋ και επικεντρώνεται σε δράσει̋ που

των ίσων ευκαιριών, όπω̋ ορίζονται στην

απαιτούν συντονισµένε̋ προσπάθειε̋ σε

κοινωνική ατζέντα. Το πρόγραµµα συµβάλλει

ευρωπἀκό επίπεδο. Στηρίζει τα κράτη µέλη στην

επίση̋ στην επίτευξη των στόχων τη̋

προσπάθειά του̋ να υλοποιήσουν τι̋ δεσµεύσει̋

ευρωπἀκή̋ στρατηγική̋ τη̋ Λισσαβώνα̋ για την

του̋ για τη δηµιουργία περισσότερων και

ανάπτυξη και την απασχόληση.

καλύτερων θέσεων εργασία̋, την εξασφάλιση
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4. Ευρωπἀκή πρωτοβουλία
CIP EcoEco-Innovation
Innovation
(Οικολογική Καινοτοµία) 2011
Η πρωτοβουλία Eco-Innovation αποτελεί µέρο̋ του
Προγράµµατο̋ Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία 2007-2013 (CIP) τη̋ Ε.Ε. και
θεωρείται µια σηµαντική ευκαιρία για τη
διασφάλιση ενό̋ πρωταγωνιστικού ρόλου τη̋
Ευρώπη̋ στη διεθνή προσπάθεια για την
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, ενώ, επιπρόσθετα, αποτελεί µια ευκαιρία, η
οποία µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην ενίσίσων ευκαιριών για όλου̋ και την ενιαία

χυση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋

εφαρµογή τη̋ ευρωπἀκή̋ νοµοθεσία̋.

οικονοµία̋.

Ο συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ του προγράµµατο̋
PROGRESS είναι 743,25 εκατοµµύρια ευρώ για
επτά χρόνια (2007-2013). Η ΕΕ θα χρησιµοποιήσει
αυτόν τον πρὁπολογισµό για να προωθήσει τη
µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό πέντε
τοµέων:
•

Απασχόληση

•

Κοινωνική ένταξη και προστασία

•

Συνθήκε̋ εργασία̋

•

Καταπολέµηση των διακρίσεων

•

Ισότητα των φύλων

Με την επιτάχυνση τη̋ οικονοµική̋ ανάπτυξη̋
παγκοσµίω̋ ασκούνται συνεχώ̋ εντονότερε̋
πιέσει̋ στο περιβάλλον του πλανήτη µα̋. Η
ανάπτυξη και προώθηση τη̋ «οικολογική̋
καινοτοµία̋» είναι ζωτική̋ σηµασία̋ προκειµένου να
µειωθούν οι πιέσει̋ αυτέ̋ και να διατηρηθούν οι
φυσικοί πόροι που λιγοστεύουν συνεχώ̋. Η
«οικολογική καινοτοµία» αναδεικνύεται όχι µόνο
σε κλειδί για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του σήµερα, αλλά και ω̋ µοναδικό̋ τρόπο̋ για να εξασφαλίσουµε τη µακροπρόθεσµη ευηµερία και ανταγωνιστικότητά µα̋.

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο είναι ανοικτή η
κάτωθι πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων:
Αναδιάρθρωση των πολιτικών για την
απασχόληση µε στόχο την ευηµερία και την
οικονοµική συµµετοχή των εργαζοµένων
εργαζοµένων
Η πρόσκληση καλύπτει µεταξύ άλλων τη χορήγηση
επιδοτήσεων για την προώθηση τη̋ ανταλλαγή̋
πληροφοριών όσον αφορά στην υγιεινή και
ευηµερία στο χώρο τη̋ εργασία̋ κατά τη
διαδικασία τη̋ αναδιάρθρωση̋.
Προθεσµία: 6 Σεπτεµβρίου 2011
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&lang
europa.eu/social/main.jsp?catId=630&lang
http://ec.
Id=en&callId=305&furtherCalls=yes

6

Τεύχο̋ 14/15

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

8-9/2011

Η νέα προκήρυξη καλύπτει τι̋ εξή̋ θεµατικέ̋
περιοχέ̋: ανακύκλωση υλικών, δοµικά πρὀόντα
και υλικά, τρόφιµα & ποτά, νερό και πράσινε̋
επιχειρήσει̋ και έξυπνε̋ αγορέ̋. Οι προτάσει̋
υποβάλλονται από έναν ή περισσότερου̋
οργανισµού̋, ιδιωτικού̋ ή δηµόσιου̋, εγκατεστηµένου̋ σε ευρωπἀκέ̋ χώρε̋. Το κάθε έργο έχει
µέγιστη διάρκεια 36 µήνε̋. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί το 50% του συνολικού πρὁπολογισµού.
Προθεσµία: 8 Σεπτεµβρίου 2011
Πληροφορίε̋:
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋ Enterprise
Europe Network-Hellas
Οι περιβαλλοντικέ̋ τεχνολογίε̋ απαντώνται
σχεδόν σε κάθε οικονοµικό κλάδο, από τα πιο
καθαρά οχήµατα µέχρι την επεξεργασία των
αποβλήτων για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση. Εκτό̋ του ότι ωφελούν τι̋ επιχειρηµατικέ̋

Αργυρώ Καραχάλιου (τηλ.: 210 7273921, e-mail:
akarah@ekt.gr).

5. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια βίου
Μάθηση, 20072007-2013»

δραστηριότητε̋ και το περιβάλλον και δηµιουργούν θέσει̋ εργασία̋, αποτελούν τον πυρήνα τη̋

Στρατηγικό̋ στόχο̋ του προγράατο̋ είναι «να

προσέγγιση̋ τη̋ ΕΕ για την αντιµετώπιση σηµαν-

συβάλει, ε τη δια βίου άθηση, στην ανάπτυξη

τικών περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπω̋ η κλι-

τη̋ Κοινότητα̋ ω̋ προηγένη̋ κοινωνία̋,

µατική αλλαγή, η έλλειψη των φυσικών πόρων και

βασισένη̋ στη γνώση, ε βιώσιη οικονοική

η απώλεια τη̋ βιοποικιλότητα̋.

ανάπτυξη, καλύτερε̋ και περισσότερε̋ θέσει̋
απασχόληση̋ και εγαλύτερη κοινωνική συνοχή,

Η οικο-καινοτοµία αφορά όλε̋ τι̋ µορφέ̋

διασφαλίζοντα̋, παράλληλα, ικανοποιητική

καινοτοµία̋ που µειώνουν τι̋ περιβαλλοντικέ̋

προστασία του περιβάλλοντο̋ για τι̋ ελλοντικέ̋

επιδράσει̋ ή/και που βελτιστοποιούν τη χρήση
των πόρων και εν προκειµένω:

•

Νέα Πρὀόντα και Μέθοδοι ∆ιαχείριση̋:
οικολογική ετικέτα, συστήµατα διαχείριση̋.

•

Νέε̋ Υπηρεσίε̋: πράσινε̋ επιχειρήσει̋.

•

Νέε̋ διαδικασίε̋: καθαρή παραγωγή.

Όσον αφορά τη συµµετοχή τη̋ Ελλάδα̋, την
περίοδο 2008-2010 υποβλήθηκαν 35 ελληνικέ̋
προτάσει̋ (σε σύνολο 623 από όλη την Ευρώπη),
εκ των οποίων οι 10 προτάθηκαν για χρηµατοδότηση (σε σύνολο 140 από όλη την Ευρώπη). Γενικότερα, το 65% των δικαιούχων του προγράµµατο̋
είναι µικροµεσαίε̋ επιχειρήσει̋, το 15% µεγαλύτερε̋ επιχειρήσει̋ και το 19% άλλοι φορεί̋, όπω̋
πανεπιστήµια, δηµόσιοι φορεί̋, κ.λπ.

7

Τεύχο̋ 14/15

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

8-9/2011

To Πρόγραα Grundtvig επιχορηγεί δράσει̋ για
την προώθηση τη̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋, τη̋
ποιότητα̋, τη̋ καινοτοία̋ και τη̋ ευρωπἀκή̋
διάσταση̋ σε όλου̋ του̋ τοεί̋ εκπαίδευση̋
ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε
ίδρυα/οργανισό/φορέα που δραστηριοποιείται
στην εκπαίδευση ενηλίκων, ανεξαρτήτω̋ αν
ανήκει στην τυπική, η τυπική ή άτυπη
εκπαίδευση.
Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατο̋ Grundtvig,
όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφο̋ 1
τη̋ απόφαση̋ για τη θέσπιση του προγράµµατο̋,
είναι οι εξή̋:
γενιέ̋. Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση των

α) να ανταποκριθεί στην εκπαιδευτική πρόκληση

ανταλλαγών, τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ κινητικό-

που συνιστά η γήρανση του πληθυσµού

τητα̋ εταξύ των συστηάτων εκπαίδευση̋ και

στην Ευρώπη

κατάρτιση̋ στην Κοινότητα ώστε να καταστούν

β) να προσφέρει στου̋ ενηλίκου̋ τρόπου̋

παγκόσιο σηείο ποιοτική̋ αναφορά̋».

βελτίωση̋ των γνώσεων και των ικανοτήτων

του̋.
Το Πρόγραα Comenius,
Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση τη̋
Προθεσµία: 16 Σεπτεµβρίου 2011
ποιότητα̋ τη̋ σχολική̋ εκπαίδευση̋, ε την
Πληροφορίε̋:
επιχορήγηση σχολικών συπράξεων, πολυερών
σχεδίων, δικτύων και δράσεων διακρατική̋

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

κινητικότητα̋ αθητών και εκπαιδευτικού

Μακρή 1 και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου

προσωπικού και δραστηριοτήτων ενδὁπηρεσια-

(Μακρυγιάννη)

κή̋ κατάρτιση̋ εκπαιδευτικών.

117 42- Αθήνα
Τηλ::210-3726344-45, 210-3726373

Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατο̋ Comenius,

Φαξ:: 210-3221863, 210- 3312759

όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφο̋ 1

Ε-mail:: iky@hol.gr

τη̋ απόφαση̋ για τη θέσπιση του προγράµµατο̋,
είναι οι εξή̋:
α) να αναπτυχθούν στου̋ νέου̋ και στο
εκπαιδευτικό προσωπικό η γνώση και η
κατανόηση τη̋ ποικιλοµορφία̋ των ευρωπἀκών
πολιτισµών και γλωσσών και τη̋ αξία̋ τη̋
β) να βοηθηθούν οι νέοι ώστε να αποκτήσουν τι̋
βασικέ̋ βιοτικέ̋ δεξιότητε̋ και ικανότητε̋
που είναι απαραίτητε̋ για την προσωπική του̋
ανάπτυξη, για τη µελλοντική του̋
απασχόληση και για να γίνουν ενεργοί πολίτε̋.
Προθεσµία: 16 Σεπτεµβρίου 2011
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Ευρωπἀκό βραβείο για την
καταπολέµηση τη̋ ενεργειακή̋ ένδεια̋

8-9/2011

την κοινωνική δράση (ELISAN) προκήρυξαν βραβείο
για εκείνε̋ τι̋ δράσει̋ των τοπικών και
περιφερειακών αρχών των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ,
οι οποίε̋ συνδράµουν στην ανακούφιση των

Με σκοπό την καταπολέµηση τη̋ ενεργειακή̋

ευπαθών κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού του̋

ένδεια̋ (τη δυσκολία των νοικοκυριών να

µε σκοπό να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια σε

πληρώσουν του̋ λογαριασµού̋ για την

καθηµερινή βάση (π.χ. ενηµερωτικέ̋ εκστρατείε̋,

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατο̋ ή άλλη̋

δηµιουργία επικοινωνιακών ή άλλων εργαλείων
πρόληψη̋ σπάταλη̋ διαχείριση̋ τη̋ ενέργεια̋,
διοργάνωση ηµερίδων ή σεµιναρίων). Η καλύτερη
πρωτοβουλία θα βραβευθεί µε 3.000€, ενώ οι
επόµενε̋ τρει̋ θα λάβουν από 2.500€ έκαστη.

Πληροφορίε̋:
www.elisan.eu
kstempien@unccas.org

µορφή̋ ενέργεια̋ για την ικανοποίηση των
βασικών αναγκών του̋) σε πανευρωπἀκό
επίπεδο, το Εταιρικό Ίδρυµα GDF SUEZ και το
ευρωπἀκό δίκτυο για την τοπική ένταξη και
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Ευρωπἀκά Προγράµµατα

2. ∆ήµο̋ ∆οξάτου: Προώθηση τη̋

και Πρωτοβουλίε̋

∆ιασυνοριακή̋
∆ιασυνοριακή̋ Τουριστική̋

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. ∆ήµο̋ Αρριανών: Συνάντηση Πολιτών
αδελφοποιηµένων πόλεων
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για
του̋ Πολίτε̋, 20072007-2013»)
Αντιπροσωπεία του δήµου Τζέµπελ τη̋

Επιχειρηµατική̋ ∆ραστηριότητα̋
(Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG
IIIA/PHARE CBC ΕλλάδαΕλλάδα-Βουλγαρία)
Το πρόγραµµα «Ανάπτυξη διασυνοριακή̋
συνεργασία̋ στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ
Ελλάδα̋-Βουλγαρία̋», αποτελείται από δύο
υποέργα:

γειτονική̋ Βουλγαρία̋ µε επικεφαλή̋ το δήµαρχο
κ. Bahri Redzhep Yumer επισκέφθηκε το δήµο



διασυνοριακή̋ τουριστική̋

Αρριανών στο πλαίσιο του ευρωπἀκού

επιχειρηµατική̋ δραστηριότητα̋.

προγράµµατο̋ «Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 20072013». Η επίσκεψη αυτή αποτελεί το

Υποστήριξη και προώθηση τη̋



Ίδρυση και λειτουργία µονάδα̋ στήριξη̋

επιστέγασµα µια̋ σειρά̋ δραστηριοτήτων, µε

τοπική̋ επιχειρηµατικότητα̋ και

αρχή την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασία̋

απασχόληση̋ στον τοµέα του

µεταξύ των δύο δήµων που υπογράφηκε το 2008

διασυνοριακού τουρισµού.

στο Τζέµπελ τη̋ Βουλγαρία̋.
Εν προκειµένω, η διασυνοριακή συνεργασία
µεταξύ του δήµου ∆οξάτου και του δήµου Banite
επικεντρώνεται στου̋ τοµεί̋ του διασυνοριακού
τουρισµού και τη̋ τοπική̋ επιχειρηµατικότητα̋.
Στο πλαίσιο του προγράµµατο̋ έχει ιδρυθεί και
λειτουργεί "Γραφείο Τουριστική̋ Ανάπτυξη̋" µε
σκοπό την στήριξη τη̋ τοπική̋ επιχειρηµατικότητα̋ και τη̋ απασχόληση̋ στον τοµέα του
διασυνοριακού τουρισµού.
Η συνεργασία ανάµεσα στου̋ δύο δήµου̋ αφορά
τη δηµιουργία πολιτιστικών, κοινωνικών,
τεχνικών, καλλιτεχνικών και εµπορικών δεσµών
που αποβλέπει στην ανάπτυξη τη̋ τοπική̋
οικονοµία̋ και στην ανταλλαγή εµπειριών και
καλών πρακτικών. Μετά το πέρα̋ τη̋
διαδικασία̋ και την εθιµοτυπική ανταλλαγή
δώρων, ακολούθησε περιήγηση στην περιοχή του
δήµου Αρριανών και επίσκεψη στο αιολικό πάρκο
που υπάρχει στη θέση Ποντίκια, στα όρια των
νοµών Ροδόπη̋ και Έβρου πάνω από την Βυρσίνη,
σε υψόµετρο 1044 µέτρων.
Πληροφορίε̋:

Οι δήµοι ∆οξάτου και Μπάνιτε παρουσιάζουν

∆ήµο̋ Αρριανών

µεγάλε̋ προοπτικέ̋ ανάπτυξη̋ διαφόρων

Τηλ: 2531352800/05

µορφών εναλλακτικού τουρισµού, όπω̋ για

Fax: 2531352808

παράδειγµα, ιαµατικό̋, περιηγητικό̋,

E-mail: fillyra@0924.syzefxis.gov.gr
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τουρισµό̋ κλπ. Προ̋ τούτο, κατά τη διάρκεια
υλοποίηση̋ του προγράµµατο̋ αναµένονται
ωφέλειε̋ στι̋ τοπικέ̋ επιχειρήσει̋ αλλά και
στου̋ κατοίκου̋ τη̋ διασυνοριακή̋ περιοχή̋,
µέσα από πιθανέ̋ συνεργασίε̋ που µπορούν να
αναπτυχθούν.

8-9/2011

φορέων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα
σε θέµατα βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ και
συγκεκριµένα σε θέµατα που αφορούν την
εξοικονόµηση ενέργεια̋ ή την παραγωγή τη̋
από ανανεώσιµε̋ πηγέ̋.
Τα αναµενόµενα οφέλη σύµφωνα µε το σχετικό
δελτίο τύπου, από τη συµµετοχή του ∆ήµου
Άργου̋ – Μυκηνών στο έργο είναι πολλαπλά.
Συγκεκριµένα αφορούν:


Την ανάπτυξη ενό̋ σχεδίου δράση̋
σχετικά µε τα θέµατα ενέργεια̋, όπω̋
την κατανάλωση ενέργεια̋ των κτιρίων
του, την αξιοποίηση των αστικών και
γεωργικών αποβλήτων για την
παραγωγή ενέργεια̋, κτλ.

Βασικό̋ µοχλό̋ προ̋ αυτήν την κατεύθυνση αλλά
και προ̋ την ενδυνάµωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ των τοπικών επιχειρήσεων, είναι η άτυπη
δηµιουργία δικτύου µεταξύ των επιχειρήσεων των
δύο δήµων, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει
µελλοντικά σε ένα οργανωµένο διασυνοριακό
δίκτυο cluster.



Το σχεδιασµό έργων η υλοποίηση των
οποίων θα δώσει ώθηση στην τοπική
οικονοµία. Έργα τα οποία θα
µελετηθούν σε πρώτο στάδιο στο
πλαίσιο του ΙΝΤΕΝS-LA ιδιαίτερα σε
σχέση µε την οικονοµική
ανταποδοτικότητα του̋, το
επιχειρηµατικό σχήµα µε το οποίο θα

Πληροφορίε̋:

µπορούσαν να υλοποιηθούν και τον

http://www.doxatobanite.eu/index.php?option=com

τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να

_frontpage&Itemid=1

3. ∆ήµο̋ Άργου̋
Άργου̋ργου̋-Μυκηνών: Σύσταση
∆ικτύου για την Ανάπτυξη Σχεδίων
Εξοικονόµηση̋ Ενέργεια̋
(Ευφυή̋ ΕνέργειαΕνέργεια-Ευρώπη)

χρηµατοδοτηθούν.

 Τη στήριξη του δήµου προκειµένου να
γίνει µέλο̋ του Συµφώνου των
∆ηµάρχων (Covenant of Mayors) και να
δικτυωθεί σε ευρωπἀκό επίπεδο σε
θέµατα ενέργεια̋ και πράσινη̋
ανάπτυξη̋

Ο ∆ήµο̋ Άργου̋ – Μυκηνών συµµετέχει ω̋
επωφελούµενο̋ ΟΤΑ στο ευρωπἀκό πρόγραµµα
INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE)στο πλαίσιο
κοινοπρακτικού σχήµατο̋ µε άλλου̋ φορεί̋ τη̋
αυτοδιοίκηση̋ από την Ευρώπη για την
υλοποίηση του έργου µε τίτλο: INTENS-LA (Α
systematic approach for inspiring & training energy
sustainability to local authorities). Σκοπό̋ του
INTENS-LA είναι η δηµιουργία δικτύου για την
ανάπτυξη σχεδίων εξοικονόµηση̋ ενέργεια̋,
καθώ̋ και η µεταφορά τεχνογνωσία̋ µεταξύ
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Την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού σε
θέµατα αειφορία̋ και βιώσιµη̋
ανάπτυξη̋ µε έµφαση στην ενέργεια.



Την απόκτηση γνώση̋ όσον αφορά στη
µέτρηση του ενεργειακού αποτυπώµατο̋
του ∆ήµου, τον τρόπο µετρήσεων και τη
συλλογή δεδοµένων.

 Την εναρµόνιση των δραστηριοτήτων του
µε τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Οδηγίε̋ (Energy Services
Directive, 20:20:20 target by 2020, Directive
for Buildings (EPBD)) και την ελληνική
νοµοθεσία σε µεθόδου̋ εξοικονόµηση̋
ενέργεια̋ και παραγωγή̋ ενέργεια̋ από
ΑΠΕ.
Το εταιρικό σχήµα για την υλοποίηση του έργου
INTENS-LA αποτελείται από 15 εταίρου̋ και

Η συµµετοχή του ∆ήµου Άργου̋ – Μυκηνών,

συµµετέχουν 6 Περιφέρειε̋, Περιφερειακοί

παρά τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν,

Ενεργειακοί Οργανισµοί, ∆ήµοι και Ερευνητικοί

δεν προκαλεί καµία δαπάνη ει̋ βάρο̋ του

Φορεί̋, οι οποίοι, πέραν των ελληνικών, είναι οι

πρὁπολογισµού του, ενώ η έναρξη

εξή̋:

υλοποίηση̋ του έργου αναµένεται να γίνει τον
Ιανουάριο του 2012 και θα έχει διάρκεια 3 έτη.

•

Samso Energy Agency (∆ανία)

Ο νέο̋ ∆ήµο̋ καταβάλλει προσπάθεια̋

•

Thames Valley Energy (TV Energy) (Ηνωµένο

συµµετέχοντα̋ στο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Βασίλειο)

για τα δηµοτικά κτίρια και αξιοποιεί κάθε

Agencia de Gestion de Energia de la Region

δυνατή πρωτοβουλία ευφυού̋ διαχείριση̋

de Murcia (ARGEM) (Ισπανία)

ενέργεια̋.

•
•

Municipality of Angona (Ιταλία)

•

Union

of

Bulgarian

Black

Sea

Local

Ο Γενικό̋ Γραµµατέα̋ του δήµου Άργου̋

Authorities - UBBSLA (Βουλγαρία)

Μυκηνών, κ. Πάνο̋ Σκλιάµη̋, υπογραµµίζει ότι

•

∆ήµο̋ Burgas (Βουλγαρία)

η ευκαιρίε̋ που δίνονται στην Ελλάδα για τη

•

Irradiare (Πορτογαλία)

•

MEDIOTEJO21

Regional

συµµετοχή τη̋ σε ευρωπἀκά προγράµµατα
Energy

Agency

είναι σηµαντικέ̋ και απαιτείται συσπείρωση

(Πορτογαλία)

για την αποτελεσµατική του̋ διαχείριση. Η

•

Energy Consulting Network (∆ανία)

ουσιαστική ενηµέρωση και ολοκλήρωση των

•

Cyprus Development Bank (Κύπρο̋)

προτάσεων θα πρέπει να είναι προτεραιότητα

•

∆ήµο̋ Αγ.Νάπα̋ (Κύπρο̋)

για όλου̋ του̋ φορεί̋ τη̋ τοπική̋
αυτοδιοίκηση̋.
Πληροφορίε̋:
Γενικό̋ Γραµµατέα̋ ∆ήµου Άργου̋
Πάνο̋ Σκλιάµη̋
∆ηµοτικό Μέγαρο, ∆αναού 3, 212 00, Άργο̋
Τηλ: 27513 60.771
Φαξ: 27510 62.696
Ε-mail: general.secretary@argos.gr
Ιστοσελίδα: www.newargos.gr
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Το Φόρουµ των Βιώσιµων Πόλεων:

Εκδηλώσει̋
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά)

Σχεδιάζοντα̋ φιλικέ̋ προ̋ τη

∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τα παράσιτα των

Βιοποικιλότητα Κοινότητε̋

πόλεων

(Μόντρεαλ, 2121-22 Αυγούστου 2011)

(Ouro
(Ouro Preto - Βραζιλία,
7-10 Αυγούστου

2011)

Η διερεύνηση του τρόπου εφαρµογή µέτρων για
τη διατήρηση τη̋ βιοποικιλότητα̋ σε τοπικό
επίπεδο θα αποτελέσει το θέµα προ̋ συζήτηση

Η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών σε θέµατα
βιολογία̋ και ελέγχου των παρασίτων στο αστικό

περιβάλλον αποτελεί το αντικείµενο του 7ου διεθνού̋ συνεδρίου για τα αστικά παράσιτα µε τη
συµµετοχή επιστηµόνων και εκπροσώπων τοπικών
αρχών από όλο τον κόσµο.
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.icup2011.
icup2011.com
2011.com/
com/

Ασφαλεί̋ διαδροµέ̋ προ̋ το σχολείο
(Μινεάπολη, 1616-18 Αυγούστου
Αυγούστου 2011)
Το ζήτηµα τη̋ ασφαλού̋ µετακίνηση̋ των παιδιών
στο σχολείο καθώ̋ και η χρήση εναλλακτικών

στο διεθνέ̋ φόρουµ των βιώσιµων πόλεων. Οι
επιµέρου̋ συνεδρίε̋ του φόρουµ θα αναδείξουν
τα εργαλεία και του̋ πόρου̋ για την προστασία
τη̋ αστική̋ βιοποικιλότητα̋ στην εποχή µα̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.iclei.org/index.php?id=12084

Παγκόσµια Εβδοµάδα Υδάτινων Πόρων
(Στοκχόλµη, 2121-27 Αυγούστου 2011)
µέσων µετακίνηση̋ (ποδήλατο) σε τοπικό επίπεδο

Το διεθνέ̋ ινστιτούτο υδάτινων πόρων που

αποτελεί το βασικό θέµα συνεδρίου που

εδρεύει στην πρωτεύουσα τη̋ Σουηδία̋

πραγµατοποιείται στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

διοργανώνει κάθε χρόνο συνέδριο σχετικά µε
ζητήµατα που αφορούν τη διαχείριση των

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:

υδάτινων πόρων. Θέµα τη̋ φετινή̋

http://www.saferoutesconference.org/about

διοργάνωση̋ είναι η αντιµετώπιση των
παγκόσµιων αλλαγών σε έναν ολοένα και
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Παγκόσµια Σύνοδο̋ Οικολογική̋ Πόλη̋
(Μόντρεαλ, 2222-26 Αυγούστου 2011)
Ο µετασχηµατισµό̋ των πόλεών µα̋ για να
διατηρήσουν του̋ κατοίκου̋ του̋ και κατά
προέκταση τον ίδιο τον πλανήτη σε καλή
κατάσταση αποτελεί το αντικείµενο τη̋

περισσότερο αστικοποιηµένο κόσµο.
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.icup2011.
icup2011.com
2011.com/
com/

Αειφορία σε κίνηση
(Σιάτλ, 2121-25 Αυγούστου 2011)

παγκόσµια̋ συνόδου για την οικολογική πόλη. Η
εν λόγω εκδήλωση συνιστά µια ευκαιρία για την

Με κεντρικό ζήτηµα την αναζήτηση µεταφορικών

ανταλλαγή καινοτόµων ιδεών και την παρουσίαση

λύσεων για την προστασία των φυσικών

επιτυχηµένων σχεδίων από τοπικέ̋ αρχέ̋.

οικοσυστηµάτων και την υποστήριξη τη̋
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.urbanicityalerts.
urbanicityalerts.org/
org/urbanicityalerts/
urbanicityalerts/Wor
ldEcocity2011
ldEcocity2011v
2011v2.htm
2.htm

Αστική Μορφολογία και η Πόλη τη̋ µετά
άνθρακα εποχή̋
(Μόντρεαλ, 2626-29 Αυγούστου 2011)
Ο διεθνή̋ οργανισµό̋ για το δοµηµένο περιβάλλον
(ISUF0) διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο αναφορικά

οικονοµία̋ και των τοπικών κοινωνιών, η φετινή
διοργάνωση τη̋ διεθνού̋ συνάντηση̋ για την
οικολογία και τι̋ µεταφορέ̋ φιλοδοξεί να
αποτελέσει εκ νέου το κατεξοχήν φόρουµ στο
πεδίο τη̋ ανάπτυξη̋ των αστικών µεταφορών
και τη̋ ανταλλαγή̋ απόψεων για τι̋ διοικητικέ̋
διαδικασίε̋ που θα αναβαθµίσουν την οικολογική
αειφορία των σύγχρονων συστηµάτων αστικών
µεταφορών.
Πληροφορίε̋:
http://www.icoet.net/ICOET_2011/index.asp

µε τι̋ βασικέ̋ περιβαλλοντικέ̋ προκλήσει̋ που
αντιµετωπίζουν οι σύγχρονε̋ πόλει̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.isuf2011.com/
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Νέε̋ Προκλήσει̋ για τι̋ Περιφέρειε̋ και
τι̋ Αστικέ̋ Περιοχέ̋
(Βαρκελώνη, 30 ΑυγούστουΑυγούστου3 Σεπτεµβρίου 2011)
Στην 51η Ευρωπἀκή Σύνοδο τη̋ ∆ιεθνού̋ Ένωση̋
για την Περιφερειακή Επιστήµη (ERSA)

εφαρµογή̋ των νέων τεχνολογιών στο
πλαίσιο των περιβαλλοντικών και οικονοµικών
πιέσεων που ασκούνται στου̋ αστικού̋ ιστού̋.
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.set2011.
set2011.org
2011.org/
org/

Παγκόσµια ΠροβλήµαταΠροβλήµατα-Τοπικέ̋ Λύσει̋
(Λουντ(Λουντ-Σουηδία, 44-7 Σεπτεµβρίου 2011)
Ειδήµονε̋ στα πεδία τη̋ αειφόρου πόλη̋ και του
σχεδιασµού των µεταφορών, τη̋ χρήση̋
εναλλακτικών µέσων µεταφορά̋ (ποδήλατο), τη̋
ανακύκλωση̋, τη̋ γεωθερµική̋ ενέργεια̋

θα εξεταστεί µια ευρεία γκάµα θεµάτων που
αφορούν την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη
σε πανευρωπἀκό επίπεδο (αγροτική και τοπική
ανάπτυξη, ευρωπἀκή περιφερειακή πολιτική,
δηµόσια οικονοµικά και περιφερειακή ανάπτυξη,
διασυνοριακή συνεργασία και ανάπτυξη κ.α.).
Πληροφορίε̋:
http://www.ersa.org/ersahttp://www.ersa.org/ersa-congress/

Αειφόρε̋ Ενεργειακέ̋ Τεχνολογίε̋
(Κων/λη, 44-7 Σεπτεµβρίου 2011)
Κατά τη διάρκεια του 10ου διεθνού̋ συνεδρίου για
τι̋ ενεργειακέ̋ τεχνολογίε̋ θα συζητηθούν οι
τελευταίε̋ εξελίξει̋ στον τοµέα των ενεργειακών

κτλ. θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να
ανταλλάξουν πρακτικέ̋ στο πλαίσιο διεθνού̋
συνεδρίου που πραγµατοποιείται στη Σουηδία, το
οποίο συγχρηµατοδοτείται από την ΕΕ
(πρόγραµµα twin town climate).
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.lund.
lund.se/
se/en/
en/Environment/
Environment/KlimatKlimat-ochochmiljo/
miljo/GlobalGlobal-problem--problem---lokal
---lokallokal-solutions/
solutions/

τεχνολογιών αλλά κυρίω̋ το θέµα του τρόπου
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Στοκχόλµη: Η Πόλη του Αυτοκινήτου Pod
(Στοκχόλµη, 66-8 Σεπτεµβρίου 2011)
Το 5ο συνέδριο για τι̋ πόλει̋ στι̋ οποίε̋
κυκλοφορούν αυτοκίνητα ταχεία̋ µεταφορά̋
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Tsinghua και Virginia, θα αναπτύξουν τι̋
στρατηγικέ̋ προστασία̋ των κοιτίδων των
ποταµών, τι̋ τεχνικέ̋ και πρακτικέ̋ για την
προστασία του οικοσυστήµατο̋ των λιµνών και τη
διαχείριση πόρων κ.α.
Πληροφορίε̋:
http://8icuwm.env.tsinghua.edu.cn/
http://8icuwm.env.tsinghua.edu.cn/

Περίκλειστε̋ Κοινότητε̋ και Ιδιωτική
Αστική ∆ιακυβέρνηση
(Κων/λη, 88-11 Σεπτεµβρίου 2011)
Το φαινόµενο τη̋ αύξηση̋ του αριθµού των
περίκλειστων κοινοτήτων και οι αναπόδραστε̋
θα εξετάσει τι̋ επιπτώσει̋ από τη χρήση µέσων

µεταµορφώσει̋ τη̋ αστική̋ µορφολογία̋ και τη̋

µεταφορά̋ που συνδυάζουν την αυτονοµία του

επέκταση̋ των φυσικών, οικονοµικών,

πολίτη µε τα περιβαλλοντικά οφέλη των µαζικών

κοινωνικοπολιτιστικών και συµβολικών συνόρων

µετακινήσεων.

των ιδιωτικών πόλεων θα συζητηθεί σε διεθνέ̋

Πληροφορίε̋:
http://podcarcity.org/stockholm/

∆ιαχείριση συστηµάτων υδάτινων πόρων
στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋
(Πεκίνο, 66-8 Σεπτεµβρίου 2011)
Οι πιέσει̋ που ασκεί η αστική µεγέθυνση στου̋
υδάτινου̋ πόρου̋ και εν γένει στο υδάτινο
περιβάλλον των πόλεων προκαλεί την προσοχή

συνέδριο που διοργανώνει το Τεχνολογικό
Πανεπιστήµιο τη̋ Κωνσταντινούπολη̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.gatedcommunities.istanbul2011.itu.edu.
tr/

∆ιεθνέ̋ Ακαδηµἀκό Συµπόσιο
Βιώσιµων Πόλεων
(Μαλαισία, 1010-11 Σεπτεµβρίου 2011)
ερευνητών και επαγγελµατιών, οι οποίοι, στο
πλαίσιο διεθνού̋ συνεδρίου για τη διαχείριση

Η δηµιουργία µια̋ πλατφόρµα̋ συζήτηση̋ και

των υδάτινων πόρων που θα πραγµατοποιηθεί

ανταλλαγή̋ απόψεων και πρακτικών για την

στο Πεκίνο υπό την αιγίδα των πανεπιστηµίων

αστική αειφορία αποτελεί το βασικό στόχο του
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διεθνέ̋ συνέδριο που πραγµατοποιείται στο
Πόρτο Αλέγκρε θα φιλοξενήσει τα ερευνητικά
ευρήµατα των εν λόγω οµάδων, ενώ θα
παρουσιαστούν και πρακτικέ̋ από τι̋ εγχώριε̋
τοπικέ̋ αρχέ̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/

Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τον Οικιστικό
Σχεδιασµό και την Οικονοµία
(Ταλίν, 1111-14 Σεπτεµβρίου 2011)
2ου διεθνού̋ ακαδηµἀκού συµποσίου για τι̋
βιώσιµε̋ πόλει̋ που διοργανώνεται υπό την

Η ∆ιεθνή̋ Οµοσπονδία για τον Οικιστικό

αιγίδα ενό̋ διεθνού̋ δικτύου πανεπιστηµίων και

Σχεδιασµό διοργανώνει την 55η Σύνοδό του µε

ερευνητικών ινστιτούτων (IACSC) που
συνεργάζονται µε τοπικέ̋ αρχέ̋.
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.iacsc.
iacsc.usm.
usm.my/
my/

∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τα αποχετευτικά
συστήµατα των πόλεων
(Πόρτο Αλέγκρε, 1111-16 Σεπτεµβρίου
2011)
Τα τελευταία χρόνια η Βραζιλία έχει να επιδείξει
µια πολύ δυναµική ερευνητική κοινότητα στο θέµα
των αποχετευτικών συστηµάτων των πόλεων.
Μάλιστα, οι 12 ερευνητικέ̋ οµάδε̋ τη̋ χώρα̋
έχουν δηµιουργήσει δίκτυα σε εθνικό και διεθνέ̋
επίπεδο για την υλοποίηση συνεργατικών
προγραµµάτων σε Βόρειο και Νότιο Αµερική,

θέµα τι̋ επιπτώσει̋ του οικιστικού σχεδιασµού

Ευρώπη και Αφρική. Περαιτέρω, οι βραζιλιάνικοι

στην οικονοµία µε τη συµµετοχή ειδηµόνων από

δήµοι συνεργάζονται µε ακαδηµἀκέ̋ οµάδε̋ για

του̋ τοµεί̋ τη̋ αστική̋ ανάπτυξη̋ και του

την πρακτική επίλυση σχετικών µε τη διαχείριση

σχεδιασµού.

λυµάτων ζητηµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το
Πληροφορίε̋:
http://www.ifhp.org/

Οι Πόλει̋ στην Ευρώπη του 2020
(Βρυξέλλε̋, 1212-14 Σεπτεµβρίου 2011)
Το συνέδριο του δικτύου των τοπικών αρχών για
την αειφορία διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό του
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∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για το Mέλλον τη̋
Μετανάστευση̋
(Αζόρε̋, 1212-16 Σεπτεµβρίου 2011)
Οι προοπτικέ̋ τη̋ κινητικότητα̋ των µεταναστών
σε παγκόσµιο επίπεδο, η ικανοποίηση των
αναγκών του̋ και η παροχή κάθε δυνατή̋
υποστήριξη̋ στου̋ χώρου̋ υποδοχή̋ αποτελούν
µερικέ̋ από τι̋ θεµατικέ̋ διεθνού̋ συνεδρίου του
µε θέµα την επίτευξη ισορροπία̋ µεταξύ
µεγέθυνση̋ και αειφορία̋, χαµηλών εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικών και
αειφόρων πόλεων µέχρι το 2020.
Πληροφορίε̋:
http://convention2011.icleihttp://convention2011.iclei-europe.org/

Ευρωπἀκό Συνέδριο για την
Εκπαιδευτική Έρευνα στι̋ Πόλει̋
(Βερολίνο,
(Βερολίνο, 1212-16 Σεπτεµβρίου 2011)
Οι σύγχρονε̋ πόλει̋ αποτελούν τα θερµοκήπια
των εκπαιδευτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων
σε παγκόσµιο επίπεδο. Το πανεπιστήµιο Freie του
Βερολίνου διοργανώνει ευρωπἀκό συνέδριο µε
θέµα την εκπαιδευτική έρευνα, µε ειδικό

δικτύου Metropolis για τι̋ προοπτικέ̋ του
µεταναστευτικού φαινοµένου.
Πληροφορίε̋:
http://www.metropolis2011.org/

Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Ηλεκτρονικά
Πλέγµατα
(Λισσαβώνα, 1313-14 Σεπτεµβρίου 2011)
Η αυξανόµενη ενεργειακή ζήτηση στι̋ πόλει̋
καθώ̋ και η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών
πόλεων και κτιρίων που διακρίνονται

ενδιαφέρον στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και
οργανισµού̋ όλων των βαθµίδων τη̋
εκπαιδευτική̋ διαδικασία̋ που
δραστηριοποιούνται στο αστικό περιβάλλον.
Πληροφορίε̋:
http://www.eerahttp://www.eera-ecer.eu/ecer/
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παγκοσµίω̋ στου̋ τοµεί̋ του αειφόρου σχεδίου
και τη̋ ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋ συνιστούν
το αντικείµενο διεθνού̋ συνεδρίου για τι̋ ευφυεί̋
πόλει̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.acquacon.com.br/icud2011/en/

Τοπικέ̋ προσεγγίσει̋ για
τι̋ παράκτιε̋ αλλαγέ̋
(Χάγη, 1313-15 Σεπτεµβρίου 2011)
Στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράµµατο̋

είτε,τέλο̋, στον αστικό σχεδιασµό. Η ανταλλαγή

INTERREG 4B NEW Project, πραγµατοποιείται στη

απόψεων και ιδεών µεταξύ ερευνητών και

Χάγη συνέδριο µε θέµα την προσαρµογή των

στελεχών των εθνικών διοικήσεων επί των

τοπικών αρχών τουριστικών προορισµών στι̋

διαφόρων διαστάσεων τη̋ κινητικότητα̋ σε έναν
παγκοσµιοποιηµένο κόσµο συνιστά το αντικείµενο
διεθνού̋ συνεδρίου στη Γερµανία.
Πληροφορίε̋:
http://www.migw.info/

Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ για τη Στάθµευση
(Τορίνο, 1414-16 Σεπτεµβρίου 2011)
Η συνάντηση των φορέων λήψη̋ αποφάσεων σε
εθνικό και ευρωπἀκό επίπεδο και των
αλλαγέ̋ στην παράκτια ζώνη του̋. Τα ζητήµατα

εκπροσώπων του τοµέα τη̋ αστική̋

διαχείριση̋ τη̋ ακτογραµµή̋, οι στρατηγικέ̋
προσαρµογή̋ σε τοπικό επίπεδο, ο χωρικό̋
σχεδιασµό̋ ω̋ εργαλείο προσαρµογή̋, η
αειφόρο̋ ανάπτυξη και οι τοπικέ̋ εµπειρίε̋ και
πρακτικέ̋ είναι οι θεµατικέ̋ ενότητε̋ του εν
λόγω συνεδρίου.
Πληροφορίε̋:
http://imcore.eu/TheHagueConference2011/

Η Κινητικότητα σε έναν
Παγκοσµιοποιηµένο Κόσµο
(Iserlohn,
Iserlohn, 1414-15 Σεπτεµβρίου 2011)
Ο όρο̋ κινητικότητα παραπέµπει σε διαφορετικέ̋
ερµηνείε̋, είτε στην οικονοµία, είτε στι̋
Τεχνολογίε̋ Πληροφορική̋ και Επικοινωνία̋,
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κινητικότητα̋ και τη̋ στάθµευση̋ αποτελεί τον
βασικό σκοπό του 15ου συνεδρίου για τη
στάθµευση που πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα
τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.epacongress.eu/

Ευρωπἀκή Σύνοδο̋ Αστικών Σχεδιαστών
(Γένοβα, 1414-17 Σεπτεµβρίου 2011)
Οι µεγάλε̋ αλλαγέ̋ που επισυµβαίνουν σε

και τη̋ έρευνα̋ θα συναντήσουν του̋ φορεί̋ τη̋

ευρωπἀκό και παγκόσµιο επίπεδο και ειδικότερα

αυτοδιοίκηση̋ για ένα γόνιµο διάλογο.

η ανταγωνιστικότητα των ευρωπἀκών πόλεων
Πληροφορίε̋:
http://www.gbsc2011.org/webSiteindex.asp

Ανανεώσιµη Ενεργειακή Αποδοτικότητα
Αποδοτικότητα
(Φράιµπουργκ,
1515-16 Σεπτεµβρίου 2011)
Ο µετασχηµατισµό̋ του υφιστάµενου ενεργειακού
συστήµατο̋ σε ένα αειφόρο ενεργειακό σύστηµα
και προ̋ ολοκληρωµένε̋ στρατηγικέ̋ αύξηση̋
τη̋ αναλογία̋ των αειφόρων πηγών ενέργεια̋

θα απασχολήσει την 9η Μπιενάλε των Ευρωπαίων
σχεδιαστών πόλεων στη Γένοβα τη̋ Ιταλία̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.biennaleurbanistica.eu/

Πράσινα Κτίρια και Βιώσιµε̋ Πόλει̋
(Μπολόνια, 1515-16 Σεπτεµβρίου 2011)

σε σχέση µε τα συµβατικά αποτελούν τι̋ κύριε̋

Οι θεωρητικέ̋ και πρακτικέ̋ όψει̋ των

θεµατικέ̋ ενότητε̋ του σχετικού διεθνού̋

σηµαντικότερων έργων στον τοµέα των πράσινων

διεπιστηµονικού συνεδρίου που πραγµατοποιείται

κτιρίων και των βιώσιµων πόλεων θα εξεταστούν

στο πανεπιστήµιο του Φράιµπουργκ.

στο πλαίσιο του εν θέµατι διεθνού̋ συνεδρίου,
όπου εκπρόσωποι τη̋ ακαδηµἀκή̋ κοινότητα̋

Πληροφορίε̋:
http://www.resshttp://www.ress-conference.uniconference.uni-freiburg.de/
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∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ενέργεια

την αύξηση του πληθυσµού και την αστική

(Αµάν, 2020-22 Σεπτεµβρίου 2011)

ανανέωση, τι̋ οικολογικέ̋ πόλει̋ και την

Οι ενεργειακοί πόροι, οι συµβατικέ̋,
ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋, τα οικονοµικά τη̋
ενέργεια̋, η ενέργεια και η αειφόρο̋ ανάπτυξη
και οι ενεργειακέ̋ τεχνολογίε̋ και εφαρµογέ̋
αποτελούν µερικά από τα θεµατικά πεδία του

ενεργειακή αποδοτικότητα, του̋ δηµόσιου̋
χώρου̋ και το δοµηµένο περιβάλλον, την
τουριστική κληρονοµιά καθώ̋ και την
αποτελεσµατική διακυβέρνηση και ηγεσία.
Πληροφορίε̋:
http://www.urbandesignaustralia.com.au/

Παγκόσµια Σύνοδο̋ Αρχιτεκτονική̋
(Τόκιο, 25 ΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίου-1 Οκτωβρίου
Οκτωβρίου
2011)
Η παγκόσµια σύνοδο̋ αρχιτεκτονική̋ (οι
Όλυµπιακοί Αγώνε̋ τη̋ Αρχιτεκτονική̋)
συγκεντρώνει γύρω στου̋ 10.000 αρχιτέκτονε̋,
διεθνού̋ συνεδρίου για την ενέργεια που

ερευνητέ̋, µηχανικού̋ και σπουδαστέ̋ από όλον

πραγµατοποιείται στην Ιορδανία.
Πληροφορίε̋:
http://www.epacongress.eu/

Ανθεκτικέ̋ Πόλει̋, Αστικό̋ Σχεδιασµό̋
(Queensland,
Queensland, 2121-23 Σεπτεµβρίου 2011)
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η προσαρµογή των
υποδοµών, των µεταφορών και των
επικοινωνιακών συστηµάτων των σύγχρονων
πόλεων σε πιο ενεργειακά αποδοτικέ̋ λύσει̋ και
στι̋ συνέπειε̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋
συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, και προώθηση τη̋
τοπική̋ οικονοµία̋, των τοπικών πόρων και
πρὀόντων. Στο πλαίσιο αυτό, το 4ο διεθνέ̋

τον κόσµο και διεξάγεται κάθε τρία χρόνια, αρχή̋
γενοµένη̋ από το 1948. Φέτο̋ στο Τόκιο θα
συζητηθεί το µέλλον τη̋ αρχιτεκτονική̋ στι̋
σύγχρονε̋ πόλει̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.uia2011tokyo.com/en/

συνέδριο αστικού σχεδιασµού µε τίτλο

Ανθεκτικότητα στον Αστικό Σχεδιασµό θα
εξετάσει τι̋ αειφόρε̋ υποδοµέ̋ και µεταφορέ̋,

Πανευρωπἀκή Σύνοδο̋ των ∆ηµάρχων
για
για του̋ Τσιγγάνου̋
(Στρασβούργο, 22 Σεπτεµβρίου 2011)
Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ διοργανώνει
πανευρωπἀκή σύνοδο των δηµάρχων για το θέµα
των Τσιγγάνων. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία
διερεύνηση̋ τη̋ σύγκλιση̋ των σχεδίων δράσεων
των τοπικών και περιφερειακών αρχών και
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Παγκόσµια Σύνοδο̋ για του̋ Υδάτινου̋
Πόρου̋
(Πόρτο ντε Γκαλίνια̋,
2525-29 Σεπτεµβρίου 2011)
Η ∆ιεθνή̋ Ένωση Υδάτινων Πόρων, µη
κυβερνητική και µη κερδοσκοπική οργάνωση
ερευνητών, διοργανώνει, σε τριετή βάση,
δικτύων µε του̋ θεσµικού̋ εταίρου̋ και τι̋

παγκόσµια σύνοδο για θέµατα αειφόρου

οργανώσει̋ των Τσιγγάνων σε ευρωπἀκό

διαχείριση̋ των παγκόσµιων υδάτινων πόρων.

επίπεδο.
Πληροφορίε̋:
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922RomaRoma-Summit/default_en.asp
Summit/default_en.asp

Αειφόρο̋ Ανάπτυξη των Ενεργειακών,
Υδάτινων και Περιβαλλοντικών
Συστηµάτων
(Ντουµπρόβνικ, 252529 Σεπτεµβρίου 2011)

Φέτο̋, η 14η σύνοδο̋ έχει προγραµµατίσει ω̋
βασικού̋ άξονε̋ συζήτηση̋ τη διαχείριση των

Για έκτη συνεχόµενη χρονιά διοργανώνεται

υδάτινων πόρων, τη διακυβέρνηση και την

συνέδριο αφιερωµένο στη βελτίωση και διάχυση

κλιµατική αλλαγή.

τη̋ γνώση̋, των µεθόδων, των πολιτικών και των
τεχνολογιών για την ενίσχυση τη̋ αειφόρου

Πληροφορίε̋:
http://www.worldwatercongress.com/

24η Παγκόσµια Σύνοδο̋ για του̋
Οδικού̋ Άξονε̋
Άξονε̋
(Μεξικό, 2626-30 Σεπτεµβρίου 2011)
Από το 1908 η παγκόσµια σύνοδο̋ για του̋
οδικού̋ άξονε̋ και τι̋ µεταφορέ̋ αποτελεί µια
διεθνή εκδήλωση που προσελκύει µεγάλη
δηµοσιότητα. Η φετινή σύνοδο̋ θα παρουσιάσει
ανάπτυξη̋ στο πλαίσιο των ενεργειακών,
µεταφορικών, υδάτινων και περιβαλλοντικών
συστηµάτων.
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://www.dubrovnik2011.sdewes.org/
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σύγχρονε̋ έρευνε̋ και πρακτικέ̋ σε επιµέρου̋
πεδία των οδικών µεταφορών (ασφάλεια,
υποδοµέ̋, αειφορία, συντήρηση).
Πληροφορίε̋:
http://www.aipcrmexico2011.org/index.php/en/c
ongressongress-presentation

Νέο̋ Αστισµό̋ και Ευφυεί̋ Μεταφορέ̋
(Πέρθ, 2626-27 Σεπτεµβρίου 2011)
Ο Νέο̋ Αστισµό̋ προσφέρει ένα όραµα
µετασχηµατισµού των τοπικών κοινωνιών µέσω
µια̋ ευφυού̋ µεθόδου αστικού σχεδιασµού που

αρχών για να συζητήσουν θέµατα που αφορούν
στη διαχείριση τη̋ αειφόρου µεγέθυνση̋ σε
δυσχερεί̋ οικονοµικέ̋ περιόδου̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.cityscapeglobal.com/Conferences/Fut
ureure-Cities/

Αειφόρε̋ Πόλει̋ 2011
(Σιγκαπούρη, 2727-30 Σεπτεµβρίου 2011)
τι̋ καθιστά βιώσιµε̋ και δυναµικέ̋. Σε αυτό το
πλαίσιο, το διεθνέ̋ συνέδριο για τον νέο

Ο αστικό̋ σχεδιασµό̋ και η αρχιτεκτονική ω̋

αστισµό διερευνά τι̋ ευφυεί̋ µεταφορέ̋ και
την αποτελεσµατική παροχή δηµοσίων
υπηρεσιών.
Πληροφορίε̋:
http://newurbanismhttp://newurbanism-smarttransport.com/

Πόλει̋ του Μέλλοντο̋
(Ντουµπά̓, 2727-29 Σεπτεµβρίου 2011)
Το Φόρουµ των Πόλεων του Μέλλοντο̋
αναµένεται να συγκεντρώσει φέτο̋ περίπου
1000 εκπροσώπου̋ τοπικών και περιφερειακών
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παράγοντε̋ βελτίωση̋ τη̋ διαχειριστική̋
ικανότητα̋ των τοπικών αρχών, ω̋ καταλύτε̋
τη̋ οικονοµική̋ µεγέθυνση̋ και προώθηση̋ τη̋
αειφόρου ανάπτυξη̋ για µια καλύτερη
ποιότητα ζωή̋ είναι τα βασικά θέµατα του
φόρουµ των αειφόρων πόλεων που
διοργανώνεται φέτο̋ για τρίτη συνεχόµενη
χρονιά.
Πληροφορίε̋:
http://www.sustainablecitiesasia.com/index.php

Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋
Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων
(Ρύµπνικ, 29 Σεπτεµβρίου –
1 Οκτωβρίου 2011)
Το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και
Περιφερειών (CEMR) ξεκίνησε δηµόσια
διαβούλευση για τη συλλογή συστάσεων
σχετικά µε το ευρωπἀκό πρόγραµµα για τι̋
αδελφοποιήσει̋ πόλεων που θα διαδεχθεί το
τρέχον πρόγραµµα «Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋,
2007-2013». Οι εν λόγω συστάσει̋ θα
αποτελέσουν το κείµενο τη̋ Πράσινη̋ Βίβλου
στο οποίο θα περιλαµβάνονται και τα
συµπεράσµατα των τριών περιφερειακών
σεµιναρίων που διοργάνωσε το Συµβούλιο σε
Ταλίν (25-26 Μαρτίου), Μάλτα (17-18 Ιουνίου)

αδελφοποιήσει̋ πόλεων ω̋ εργαλεία

και Κολονία (9 Νοεµβρίου) το 2010 µε θέµα τι̋

αντιµετώπιση̋ των σύγχρονων προκλήσεων.
Η Πράσινη Βίβλο̋ θα παρουσιαστεί κατά τη
διάρκεια του ευρωπἀκού συνεδρίου για την
ιδιότητα του πολίτη και τι̋ αδελφοποιήσει̋
πόλεων που συνδιοργανώνεται µε την Ένωση των
Πολωνικών Πόλεων και την πόλη του Ρύµπνικ. Στη
συνέχεια, τα συµπεράσµατα του συνεδρίου θα
ενσωµατωθούν σε µια «Λευκή Βίβλο για τη νέα
ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη», την οποία το
CEMR θα παραδώσει στην Ευρωπἀκή Επιτροπή
µέχρι το τέλο̋ του έτου̋.

Πληροφορίε̋:
http://www.rybnik2011.eu/en.html
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Το βραβείο Patxi Gutièrrez, φόρο̋ τιµή̋ στον
Patxi Gutièrrez, δηµοτικό υπάλληλο του δήµου
τη̋ πόλη̋ Arrigorriaga, ο οποίο̋ στην 30χρονη

Απονοµή του
του διεθνού̋ βραβείου
Patxi Gutierrrez σε Έλληνα δηµόσιο
υπάλληλο

καριέρα του άφησε ανεξίτηλα το στίγµα του ω̋
επικεφαλή̋ του τµήµατο̋ αρχιτεκτονική̋,
απονέµεται µε σκοπό να επιβραβεύσει εκείνον
το δηµόσιο υπάλληλο, του οποίου η απόδοση
έχει επιφέρει σηµαντικέ̋ αλλαγέ̋ στο

Το βραβείο Patxi Gutièrrez, το οποίο

εργασιακό περιβάλλον του˙ να αναγνωρίσει

προκηρύχθηκε το 2010 για πρώτη φορά µε

εκείνον το δηµόσιο υπάλληλο, ο οποίο̋ αποτελεί

πρωτοβουλία του δηµοτικού συµβουλίου τη̋

παράδειγµα για του̋ συναδέλφου̋ του˙ να

πόλη̋ Arrigorriaga (Ισπανία) για τη βράβευση

ανταµείψει εκείνου̋ του̋ δηµοσίου̋

υπαλλήλου φορέων του δηµόσιου τοµέα που

υπαλλήλου̋, στου̋ οποίου̋ δεν αποδίδεται η

έχουν διακριθεί για τι̋ διαχειριστικέ̋ ικανότητε̋

οφειλόµενη αναγνώριση˙ να ενθαρρύνει του̋

και το ταλέντο του̋ κατά την άσκηση των

δηµοσίου̋ υπαλλήλου̋ κατά την άσκηση των

καθηκόντων του̋, απονεµήθηκε στον ∆ρ. Λάµπρο

καθηκόντων του̋, καθώ̋ οι προσωπικέ̋ του̋

Τσούργιαννη, πρὀστάµενο του τµήµατο̋

προσπάθειε̋ δεν αξιολογούνται στο πλαίσιο

προµηθειών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Ξάνθη̋

ενό̋ µεγαλύτερου δηµόσιου οργανισµού.

τη̋ Περιφέρεια̋ Ανατολική̋ Μακεδονία̋ και
Θράκη̋, σε ειδική εκδήλωση που
πραγµατοποιήθηκε στο δηµοτικό µέγαρο τη̋

Η πρώην Ενιαία Ν.Α. ∆ράµα̋-Καβάλα̋-Ξάνθη̋

Arrigoriaga στι̋ 26 Μα˙ου τ.ε.

πρότεινε την υποψηφιότητα του ∆ρ.
Τσούργιαννη, λόγω τη̋ εξαιρετική̋ εργασία̋
του στη δηµοσιονοµική διαχείριση των έργων
τη̋ υπηρεσία̋ του που χρηµατοδοτούνται από
την ΕΕ˙ των ενεργειών του που σχετίζονται µε
την κοινωνική ανάπτυξη, ιδίω̋ για την
υπεράσπιση των δικαιωµάτων των
«οικονοµικών» µεταναστών κυρίω̋ µέσω τη̋
επιστηµονική̋ µελέτη̋, στην οποία συµµετείχε
για το θέµα αυτό˙ των µελετών που διεξήγαγε
για την βιώσιµη ανάπτυξη του γεωργοκτηνοτροφικού τοµέα στην Περιφέρεια ΑΜΘ˙ του
µεγάλου ενδιαφέροντό̋ του για την προστασία
και αειφορία του περιβάλλοντο̋ (κυρίω̋ µέσω
των περιβαλλοντικών προγραµµάτων,
χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. που
διαχειρίζεται)˙ και τη̋ προσπάθειά̋ του για τη
βελτίωση τη̋ αποδοτικότητα̋ και τη̋
παραγωγικότητα̋ των δηµοσίων υπαλλήλων,
και ειδικότερα, για την πρωτότυπη µελέτη του
µε τίτλο «Παράγοντε̋ που επηρεάζουν την
υποκίνηση των υπαλλήλων τη̋ Νοµαρχιακή̋
Αυτοδιοίκηση̋ ∆ράµα̋ - Καβάλα̋ – Ξάνθη̋».
Πληροφορίε̋:
tgiannis@otenet.gr
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Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋ τη̋

οργανωτική καινοτοµία, περιλαµβάνοντα̋ την

Ευρώπη̋

ενεργειακή απόδοση, τι̋ τεχνολογίε̋ χαµηλών

Με τη συµµετοχή άνω των 500 εκπροσώπων
φορέων τη̋ ευρωπἀκή̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋
και επιχειρήσεων πραγµατοποιήθηκε στι̋ 21
Ιουνίου τ.ε. στι̋ Βρυξέλλε̋ το ιδρυτικό συνέδριο
τη̋ Κοινοτική̋ Πρωτοβουλία̋ «Ευρωπἀκέ̋

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και την
έξυπνη διαχείριση τη̋ προσφορά̋ και ζήτηση̋.
Συγκεκριµένα, τα µέτρα στα πεδία των κτιρίων,
των τοπικών ενεργειακών δικτύων και των
µεταφορών θα αποτελέσουν τι̋ κύριε̋
συνιστώσε̋ τη̋ Πρωτοβουλία̋.

Ευφυεί̋ Πόλει̋ και Κοινότητε̋». Η εν λόγω
πρωτοβουλία έχει ω̋ στόχο να ενισχύσει τη
διάδοση των ορθών πρακτικών των τοπικών
αρχών σε θέµατα ενέργεια̋ και να διευκολύνει
την ανταλλαγή γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Μέσω
αυτού, η Επιτροπή επιθυµεί να καταστήσει
εµπορικά ενδιαφέρουσε̋ τι̋ τεχνολογίε̋ και
λύσει̋ χαµηλών εκποµπών άνθρακα , µε τη
δηµιουργία οικονοµιών κλίµακα̋ µε τη βοήθεια
αστικών projects.

Η Πρωτοβουλία θα βασιστεί σε άλλε̋
πρωτοβουλίε̋ του Στρατηγικού Σχεδίου
Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΣΣΕΤ), ιδιαίτερα στην
Πρωτοβουλία Solar Europe και στην
Πρωτοβουλία European Electricity Grid όπω̋ και
σε µία σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
για Κτίρια και Πράσινα Αυτοκίνητα, η οποία
δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού
Σχεδίου για την Ανάκαµψη τη̋ Οικονοµία̋.
Η φιλοσοφία τη̋ εν λόγω πρωτοβουλία̋
εδράζεται στην ανάδειξη κοινών προκλήσεων,
ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων, δηµιουργία
ζήτηση̋ από τι̋ πόλει̋, προσέλκυση και
συµµετοχή τραπεζικών ιδρυµάτων και
επιχειρηµατικών φορέων, καθώ̋ και στη
Εν προκειµένω, η εν λόγω πρωτοβουλία θα

δηµιουργία αγορών για τι̋ εν λόγω τεχνολογικέ̋

υποστηρίξει έναν περιορισµένο αριθµό σχετικά

καινοτοµίε̋. Οι εµπειρίε̋ από τι̋ πρωτοβουλίε̋

µεγάλων πόλεων και περιφερειών που

CONCERTO, CIVITAS και του Συµφώνου των

λαµβάνουν πρωτοπόρα µέτρα για την επίτευξη

∆ηµάρχων θα συνδράµουν στην επιτυχή

φιλόδοξων κλιµατικών στόχων µέσω τη̋

υλοποίηση των προτεινόµενων σχεδίων. Κατά τη

βιώσιµη̋ χρήση̋ και παραγωγή̋ ενέργεια̋.

διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν το

Αυτό θα απαιτήσει συστηµικέ̋ προσεγγίσει̋ και

Πρόγραµµα Αειφορία̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋
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Η πρώτη πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων, που
εκκινεί στι̋ 19 Ιουλίου τ.ε., έχει ω̋ καταληκτική
ηµεροµηνία την 1η ∆εκεµβρίου τ.ε., και αφορά
στην επιλογή 10 σχεδίων συνολικού πρὁπολογισµού 75 εκατ. ευρώ. Σε καθένα από τα σχέδια
αυτά θα πρέπει να συµµετάσχουν τουλάχιστον 3
πόλει̋. Τα κτίρια, οι δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ και τα

του Ρότερνταµ, το οποίο φιλοδοξεί να
καταστήσει την ολλανδική παγκόσµια πόληλιµάνι˙ ο σχεδιασµό̋ καινοτόµου και ευφυού̋
πόλη̋ τη̋ Λιόν, που βασίζεται στην οικονοµική,
ισορροπηµένη και αειφόρο ανάπτυξη˙ το σχέδιο
αειφόρου αστική̋ ανάπτυξη̋ τη̋ Κοπεγχάγη̋, η
οποία θεωρείται ω̋ το Πράσινο Εργαστήριο
προτάσεων για αειφόρε̋ πόλει̋˙ και το
πολυδιάστατο master plan τη̋ γερµανική̋ πόλη̋
Ruhr, και ειδικότερα

ενεργειακά πλέγµατα αποτελούν τι̋ τρει̋
επιλέξιµε̋ θεµατικέ̋ δράσει̋ τη̋ εν λόγω
πρόσκληση̋.

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/
smart_cities_en.htm

∆ηµιουργία Μακροπεριφέρεια̋
Αδριατική̋ και Ιονίου µέχρι το 2014
Σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στι̋ 23
Μα˙ου τ.ε., στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ Επιτροπή̋
των Περιφερειών (ΕτΠ), οι Υπουργοί Εξωτερικών
τη̋ περιοχή̋ Bottrop, στην οποία η
ηλεκτροκίνηση αυτοκινήτων, το πάρκο
µηδενικών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, η
χρήση υδρογόνου για την κίνηση οχηµάτων, η
αντικατάσταση κεντρικών εγκαταστάσεων
θέρµανση̋ στα κτίρια και το κέντρο
πληροφόρηση̋ για αειφορικέ̋ κατασκευέ̋ και
καινοτόµα πρὀόντα συνθέτουν ένα µοναδικό
παράδειγµα ευφυού̋ πόλη̋ παγκοσµίω̋.

των οκτώ χωρών τη̋ Αδριατική̋ και του Ιονίου
πελάγου̋, υιοθέτησαν τη «∆ιακήρυξη των
Βρυξελλών» που έχει ω̋ αντικείµενο τη θέσπιση
ευρωπἀκή̋ στρατηγική̋ για την περιοχή του̋,
παρόµοια µε αυτέ̋ για τη Βαλτική και το
∆ούναβη. Η θέσπιση στρατηγική̋ τη̋ ΕΕ για την
περιοχή αποτελεί βασικό αίτηµα των παράκτιων
χωρών που µετέχουν στην Πρωτοβουλία

Αδριατική̋-Ιονίου (ΠΑΙ).
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Η Πρόεδρο̋ τη̋ ΕτΠ κα Μ. Bresso υπογράµµισε

του̋ βρίσκεται στην Ευρωπἀκή Ένωση" και θα

την ανάγκη επείγουσα̋ στενή̋ συνεργασία̋

"του̋ επιτρέψει να προοδεύσουν στην πορεία

στου̋ τοµεί̋ τη̋ ασφάλεια̋, των µεταφορών

προ̋ την ένταξη στην ΕΕ µέσω διαρθρωµένου

και τη̋ προστασία̋ του περιβάλλοντο̋, ενώ

πλαισίου". Η Πρόεδρο̋ τη̋ ΕτΠ κα Bresso τόνισε

κάλεσε όλα τα όργανα τη̋ ΕΕ να συνεισφέρουν

επίση̋ πω̋ "µέχρι στιγµή̋, µόλι̋ τρει̋ χώρε̋

µε το πολιτικό του̋ βάρο̋ και την τεχνική του̋

τη̋ Αδριατική̋ αποτελούν µέλη τη̋ ΕΕ - η

εµπειρογνωσία. Από την υπεραλίευση έω̋ τη

Ελλάδα, η Ιταλία και η Σλοβενία. Είναι εµφανέ̋

χηµική ρύπανση, η Αδριατική και το Ιόνιο

πω̋ το µέλλον ολόκληρη̋ τη̋ περιοχή̋

αντιµετωπίζουν πολυάριθµε̋ προκλήσει̋ που

βρίσκεται στην ΕΕ. Η ενίσχυση τη̋

δε θα επιλυθούν παρά εφόσον όλε̋ οι γειτονικέ̋

διασυνοριακή̋ συνεργασία̋ και η από κοινού

χώρε̋ κινηθούν προ̋ την ίδια κατεύθυνση.

αντιµετώπιση των πρακτικών προβληµάτων, θα
µπορούσε να αποτελέσει ορόσηµο στην
ευρωπἀκή πορεία των υποψηφίων και εν
δυνάµει υποψηφίων χωρών. Η κατάλληλη
συµµετοχή των τοπικών αρχών κρατά του̋
πολίτε̋ κοντά στην ενταξιακή διαδικασία και
ενηµερωµένου̋ για τα απτά τη̋
πλεονεκτήµατα."
Η Επιτροπή των Περιφερειών καταρτίζει
γνωµοδότηση πρωτοβουλία̋ για τη
µακροπεριφέρεια Αδριατική̋-Ιονίου. Τη
γνωµοδότηση προετοιµάζει ο κ. Gian Mario
Spacca (IT/ALDE), Πρόεδρο̋ τη̋ περιφέρεια̋
Marche (Ιταλία). Η υιοθέτησή τη̋ προβλέπεται

Η ατζέντα αυτή̋ τη̋ πρωτοβουλία̋ συµπίπτει

για τη σύνοδο ολοµέλεια̋ τη̋ Επιτροπή̋ των

µε την ελληνική πρωτοβουλία για τα ∆υτικά

Περιφερειών στι̋ 11-12 Οκτωβρίου τ.ε. στι̋

Βαλκάνια το 2014, καθώ̋ οι διαδοχικέ̋

Βρυξέλλε̋.

προεδρίε̋ Ιταλία̋, Ελλάδα̋, το 2014, συνιστούν
µία πολύ καλή ευκαιρία προκειµένου να
προωθηθεί ο ελληνικό̋ στόχο̋, για την ένταξη
των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.

Πληροφορίε̋:
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.as
px?view=detail&id=fb8dc77apx?view=detail&id=fb8dc77a-09550955-461d461d-89968996-

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Υπουργοί Εξωτερικών

cab4336cf875

επιδοκίµασαν τα συµπεράσµατα του συµβουλίου
υπουργών τη̋ ΕΕ τη̋ 13η̋ Απριλίου τ.ε., που
καλούσε την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την
έννοια των µακροπεριφερειακών κρατών και τα
κράτη να συνεχίσουν τι̋ προσπάθειε̋ για
µελλοντικέ̋ στρατηγικέ̋ σε συνεργασία µε την
Ευρωπἀκή Επιτροπή. Οι υπουργοί επεσήµαναν
πω̋ µια ευρωπἀκή στρατηγική θα ήταν
ιδιαίτερα επωφελή̋ για τι̋ χώρε̋ τη̋
Αδριατική̋ που δεν είναι ακόµα µέλη τη̋ ΕΕ.
Αυτή η κίνηση θα "επιβεβαιώσει πω̋ το µέλλον

Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση και Κοινή
Αγροτική Πολιτική 2020
Σε πρόσφατη γνωµοδότηση που υιοθετήθηκε
κατά την 90η σύνοδο τη̋ Ολοµέλεια̋ τη̋
Επιτροπή̋ των Περιφερειών, αναφορικά µε τι̋
µελλοντικέ̋ προοπτικέ̋ τη̋ Κοινή̋ Αγροτική̋
Πολιτική̋ (Κ.Α.Π.), τονίζεται ιδιαιτέρω̋ η
επικουρική ευθύνη στη διαµόρφωση τη̋
µελλοντική̋ γεωργική̋ πολιτική̋ και πολιτική̋
για τη συνοχή. Χωρί̋ να αµφισβητείται η
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ανταποκριθούν καλύτερα στι̋ ανάγκε̋ σε
τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίε̋:
https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.asp
x?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8zrXV
q6AGYeqmHsrM%3d

Ευρωπἀκέ̋ Επιχειρηµατικέ̋
Περιφέρειε̋ 2013
Η Ευρωπἀκή Επιχειρηµατική Περιφέρεια
(European Entrepreneurial Region – EER) είναι ένα
πρόγραµµα εντοπισµού και βράβευση̋ των
περιφερειών τη̋ ΕΕ που διαθέτουν εξαιρετικό
επιχειρηµατικό όραµα, ανεξαρτήτω̋ του
µεγέθου̋, τη̋ οικονοµική̋ ευρωστία̋ και των
ικανοτήτων του̋. Στι̋ περιφέρειε̋ µε την πλέον
ενωσιακή προσέγγιση των πολιτικών αυτών και

πειστική και µελλοντοστραφή στρατηγική θα

η προστιθέµενη αξία τη̋ κοινή̋ πολιτική̋, οι

απονεµηθεί ο τίτλο̋: «Επιχειρηµατική

τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋,

περιφέρεια τη̋ χρονιά̋». Στόχο̋ τη̋

επισηµαίνεται, πρέπει να συµµετάσχουν

πρωτοβουλία̋ είναι να δηµιουργηθούν

εντατικότερα από ό,τι στο παρελθόν στι̋

δυναµικέ̋, οικολογικέ̋ και επιχειρηµατικέ̋

αποφάσει̋ σχετικά µε τη διαµόρφωση των

περιφέρειε̋ σε ολόκληρη την Ευρώπη και να

πυλώνων τη̋ µελλοντική̋ ΚΑΠ. Η δηµιουργία

υλοποιηθεί η "Small Business Act για την Ευρώπη"

ενό̋ πλαισίου πολυεπίπεδη̋ διακυβέρνηση̋

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

(κράτη µέλη τη̋ ΕΕ, περιφέρειε̋ και δήµοι) είναι
εντελώ̋ απαραίτητη, εφόσον επιδιώκεται
παράλληλα η διατήρηση τη̋ ενωσιακή̋
προσέγγιση̋ τη̋ ΚΑΠ, η ενίσχυση τη̋ τοπική̋
ευθύνη̋ και η βελτίωση τη̋ αποδοχή̋ από την
κοινωνία. Παράλληλα, όµω̋, σηµειώνεται, δεν
θα πρέπει η αρχή τη̋ επικουρικότητα̋ να
οδηγήσει σε περιττή πληθώρα επιπέδων
σχεδιασµού και κατά συνέπεια σε δυσβάσταχτη
γραφειοκρατία. Τέλο̋, υπογραµµίστηκε ότι ,
είναι απαραίτητο να καταστεί το πρόγραµµα
LEADER στο µέλλον πιο ελαστικό και να δίνεται
προτεραιότητα σε καινοτόµε̋ προσεγγίσει̋. Το
ισχύον σύστηµα διαµόρφωση̋ του
προγράµµατο̋ ανάπτυξη̋ τη̋ υπαίθρου κατά
άξονε̋ αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανελαστικό.
Εποµένω̋ είναι απαραίτητο να δοθούν στι̋
τοπικέ̋ αρχέ̋ και τι̋ περιφέρειε̋ µεγαλύτερα
περιθώρια ελιγµών ώστε να µπορούν να
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3) διατοµεακά ζητήµατα/ενωσιακή διάσταση,
π.χ. βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και των
λοιπών δηµοσίων χρηµατοδοτήσεων·
προορατικότητα και προώθηση του έτου̋ EER
καθαυτού, αφού ληφθούν υπόψη και όσα
πρόκειται να συµβούν µετά το έτο̋ EER·
4) περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία
µεταξύ όλων των φορέων εντό̋ τη̋ περιφέρεια̋
αλλά και µεταξύ των περιφερειών EER· καλύτερη
ένταξη τη̋ περιφέρεια̋ στην αγορά τη̋
γεωγραφική̋ περιοχή̋ που την περιβάλλει·
5) βιωσιµότητα, ήτοι συµβολή στην επίτευξη των
στόχων «20-20-20» τη̋ Ευρώπη̋·
Η διάκριση θεσπίσθηκε από την Επιτροπή των
Περιφερειών το 2009, έχει δε ω̋ τώρα
απονεµηθεί σε έξι περιφέρειε̋: Βρανδεµβούργο
(Γερµανία), County Kerry (Ιρλανδία) και Μούρθια
(Ισπανία) το 2011, Καταλωνία (Ισπανία),

6) υλοποίηση, διακυβέρνηση και επικοινωνία:
εξασφάλιση τη̋ υλοποίηση̋ των προτεινόµενων
δράσεων, κατά προτίµηση βάσει ενό̋ συνόλου
δεικτών, παρουσίαση κατάλληλη̋
επικοινωνιακή̋ στρατηγική̋.

Ελσίνκι-Uusimaa (Φινλανδία) και
αυτοδιοικούµενη περιφέρεια Trnava (Σλοβακία)
το 2012. Μετά το έντονο ενδιαφέρον για τον
διαγωνισµό του 2011 και του 2012 και την
επιτυχία του πιλοτικού σταδίου, η ΕτΠ, στο
πλαίσιο τη̋ συνόδου ολοµέλεια̋ τη̋ 30η̋
Ιουνίου τ.ε., που πραγµατοποιήθηκε στι̋
Βρυξέλλε̋, κήρυξε την έναρξη του διαγωνισµού
για το πρόγραµµα ΕΕΠ 2013.

Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων για
την ΕΕΠ 2013 λήγει στι̋ 10 Νοεµβρίου 2011. Οι
αιτήσει̋ θα αξιολογηθούν από τα µέλη τη̋
κριτική̋ επιτροπή̋ ΕΕΠ, που αποτελείται από
µέλη τη̋ ΕτΠ καθώ̋ και εκπροσώπου̋ των
οργάνων τη̋ ΕΕ και των κοινωνικοοικονοµικών
φορέων. Ο τίτλο̋ ΕΕΠ θα απονεµηθεί σε τρει̋
(κατά µέγιστο όριο) περιφέρειε̋ σε τελετή που
θα διεξαχθεί στι̋ αρχέ̋ του 2012.

Για να λάβουν τον τίτλο EER, οι περιφέρειε̋
πρέπει να προωθήσουν ένα σχέδιο οράµατο̋
που να ανταποκρίνεται σε έξι κριτήρια. Οι

Πληροφορίε̋:
www.cor.europa.eu/eer

περιφέρειε̋ θα πρέπει να προτείνουν µέτρα
στου̋ ακόλουθου̋ τοµεί̋:
1) "Small Business Act" για την Ευρώπη και κύριε̋
πολιτικέ̋ πρωτοβουλίε̋ και µέσα τη̋ ΕΕ, όπω̋
π.χ. η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η Πράξη
για την Ενιαία Αγορά·
2) προώθηση τη̋ επιχειρηµατικότητα̋ µε την
εγγύηση τη̋ πλήρου̋ συνέπεια̋ µεταξύ των
θεµατολογίων για την επιχειρηµατικότητα τη̋
περιφέρεια̋ και τη̋ ΕΕ·
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Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋:
Το Ελληνικό Παράδειγµα
Η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτοµία
βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπἀκών
πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα τη̋ ΕΕ.
Μια από τι̋ πολιτικέ̋ αυτέ̋ αφορά και την
περιφερειακή ανάπτυξη. Ήδη από τι̋ αρχέ̋
τη̋ προηγούµενη̋ δεκαετία̋, σχεδιάζονται
περιφερειακέ̋ στρατηγικέ̋ για την καινοτοµία,
ερευνητικά προγράµµατα και πρωτοβουλίε̋
για τεχνολογική ανάπτυξη. Η ΕΕ στοχεύει σε

Η συµµετοχή τη̋ Ελλάδα̋ στα δύο προγράµµατα

ισχυρέ̋ περιφέρειε̋ µε βάση τη γνώση και,

είναι ιδιαίτερα υψηλή. Την περίοδο 2007-2010,

για την περίοδο 2007-2013, έχει δεσµεύσει

η Ελλάδα ήταν η χώρα µε τα περισσότερα

τουλάχιστον 86 δισ. ευρώ από τα ∆ιαρθρωτικά

εγκεκριµένα έργα στο πρόγραµµα “Ερευνητικό

Ταµεία για δράσει̋ έρευνα̋ και τεχνολογία̋,

∆υναµικό”, ενώ ελληνικοί οργανισµοί

αλλά και 466 εκατ. ευρώ από το 7ο Πρόγραµµα

συµµετέχουν στο 16,3% των εγκεκριµένων

Πλαίσιο για την Έρευνα για το διακριτό

έργων για τα ερευνητικά clusters. Μέχρι

πρόγραµµα “Regional” που αφορά την έρευνα

σήµερα, η Ελλάδα έχει απορροφήσει

και την περιφερειακή ανάπτυξη.

περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ από τα δύο

Το πρόγραµµα “Regional” εντάσσεται στο

αυτά προγράµµατα που συνδυάζουν την έρευνα

Ειδικό Πρόγραµµα “Ικανότητε̋” του 7ου

µε την περιφερειακή ανάπτυξη.

ΠΠ και περιλαµβάνει δύο διαφορετικά
υποπρογράµµατα: α) το “Ερευνητικό ∆υναµικό”

Ειδικότερα, η συµµετοχή των ελληνικών έργων

που ενισχύει τι̋ άριστε̋ ερευνητικέ̋ οµάδε̋

στο πρόγραµµα “Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋” είναι

που βρίσκονται σε περιφέρειε̋ σύγκλιση̋ και

ικανοποιητική, µε σηµαντικέ̋ αυξοµειώσει̋

απόκεντρε̋ περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη και, β) τι̋

ανάλογα µε το θεµατικό πεδίο. Την περίοδο

“Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋” που υποστηρίζει

2007-2010, ελληνικοί οργανισµοί συµµετείχαν

τη διακρατική συνεργασία περιφερειακών

ω̋ συντονιστέ̋ ή εταίροι σε 58 υποβληθείσε̋

ερευνητικών clusters.

προτάσει̋ (19% των προτάσεων που
υποβλήθηκαν πανευρωπἀκά), εκ των οποίων
χρηµατοδοτήθηκαν οι 8 (16,3% των εγκεκριµένων
έργων σε όλη την Ευρώπη). Οι φορεί̋ που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα, ή συµµετείχαν σε
έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, είναι:
Περιφέρεια Κεντρική̋ Μακεδονία̋, Περιφέρεια
∆υτική̋ Μακεδονία̋, Περιφέρεια ∆υτική̋
Ελλάδα̋, Περιφέρεια Κρήτη̋, Πολυτεχνείο
Κρήτη̋, ΤΕΙ Κρήτη̋, Εθνικό Κέντρο Έρευνα̋ και
Τεχνολογία̋, Ίδρυµα Τεχνολογία̋ και Έρευνα̋,
Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών, Επιστηµονικό και
Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτη̋, Ερευνητικό
Ακαδηµἀκό Ινστιτούτο Τεχνολογία̋
Υπολογιστών, Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Κρήτη̋, Σύνδεσµο̋ Βιοµηχανιών
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Βορείου Ελλάδα̋, Πανεπιστήµιο ∆υτική̋
Μακεδονία̋, αλλά και οι εταιρείε̋ ΑPINTECH
LTD, Euro-consultants SA, ΕΥ ΞΥΛΟΝ , ENBIO Ltd
και Maris Hotels SA – CANDIA Maris Hotel. Τα
σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετώπισαν
οι ελληνικοί οργανισµοί στη συµµετοχή του̋ στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι, αφενό̋, η
έµφαση των προκηρύξεων σε ώριµα clusters, τα
οποία είναι λιγότερο διαδεδοµένα συγκριτικά µε
την υπόλοιπη Ευρώπη, και, αφετέρου, η αλλαγή
του επιστηµονικού πεδίου κάθε χρόνο που δεν
επιτρέπει την επανυποβολή προτάσεων.
Επιπλέον, οι φορεί̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋, που
πρέπει υποχρεωτικά να συµµετέχουν στο cluster,
δεν είναι εξοικειωµένοι µε το 7ο Πρόγραµµα
πλεονεκτήµατα στι̋ εµπλεκόµενε̋ περιφέρειε̋,
Η τελευταία προκήρυξη του προγράµµατο̋

κ.λπ. Σε δεύτερο στάδιο, συγκροτείται Κοινό

που εκκινεί τον Ιούλιο τ.ε., µε καταληκτική

Σχέδιο ∆ράση̋ και οικονοµικό σχέδιο για την

ηµεροµηνία τον Ιανουάριο του 2012, αφορά στη

υλοποίησή του, ενώ χρηµατοδοτούνται υπο-

διακρατική συνεργασία τριών

στηρικτικέ̋ δράσει̋, όπω̋ ανταλλαγέ̋ τεχνο-

τουλάχιστον ερευνητικών clusters από τρία

γνωσία̋, κοινέ̋ εκδηλώσει̋, επισκέψει̋ και

διαφορετικά κράτη µέλη ή/και συνδεδεµένε̋

συνεργασίε̋ µε διεθνή clusters, καθοδήγηση

χώρε̋. Τα θεµατικά πεδία τη̋ προκήρυξη̋

λιγότερο έµπειρων clusters, κ.λπ.

συνδέονται µε τι̋ πρωτοβουλίε̋ τη̋
Ευρώπη̋ 2020 (Europe 2020 flagship

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:

initiatives) και ενδέχεται να καλύψουν θέµατα για

Iστοσελίδα: www.transregncp.eu

την ψηφιακή ατζέντα και την αποτελεσµατική

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋:

χρήση πόρων. Ο συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ τη̋

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋

προκήρυξη̋ θα κυµανθεί στα 46 εκατ. ευρώ (1-3

(υπόψη κα Γεωργία Τζένου,

εκατ. ευρώ ανά έργο µέγιστη̋ διάρκεια̋ 3

τηλ: 210 7273965, email: tzenou@ekt.gr).

ετών).
Στο πλαίσιο των έργων, χρηµατοδοτούνται
τεχνολογικέ̋ διαγνώσει̋, οικονοµικέ̋
αναλύσει̋, µελέτε̋ σε θέµατα ερευνητική̋ και
περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋, αναλύσει̋ για

H συµβολή των Υπηρεσιών Γενικού
Οικονοµικού Συµφέροντο̋ στην
ευρωπἀκή συνοχή

συµπληρωµατικέ̋ δράσει̋ των clusters που θα
µπορούσαν να αποφέρουν συγκριτικά

Σύµφωνα µε µελέτη του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου, τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία διαδραµατίζουν καίριο λόγο στην παροχή περισσότερων
και καλύτερων Υπηρεσιών Γενικού Συµφέροντο̋ σε περιοχέ̋ και τοµεί̋ που παρουσιάζουν
υστέρηση. Εκτιµάται ότι, κατά την περίοδο
2007-13, θα διατεθούν 240 δισ. ευρώ για τη
δηµιουργία βασικών υποδοµών που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικέ̋ και οικονοµικά προσιτέ̋ υπηρεσίε̋. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι υφίστανται σηµαντικέ̋
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µεταβατική̋ περιόδου για τι̋ περιφέρειε̋ που
δεν εµπίπτουν πλέον στο στόχο σύγκλιση̋, για
την αντιµετώπιση τη̋ ειδική̋ κατάστασή̋ του̋,
και για τι̋ περιφέρειε̋ µε ΑΕΠ που κυµαίνεται
µεταξύ του 75% και 90% του µέσου ενωσιακού,
ω̋ ενδιάµεση̋ κατηγορία̋, προκειµένου να
αποφευχθεί η άνιση µεταχείριση περιοχών παρά
την παρεµφερή κατάστασή του̋. Μάλιστα, το ΕΚ
εκτιµά ότι η ειδική αυτή ρύθµιση θα πρέπει να
αντικαταστήσει τα σηµερινά συστήµατα
«σταδιακή̋ κατάργηση̋» (phasing-out) και
«σταδιακή̋ εφαρµογή̋» (phasing-in),
δηµιουργώντα̋ ένα δίκαιο σύστηµα που θα
διαφορέ̋ µεταξύ των ευρωπἀκών περιφερειών

αντιµετωπίζει καλύτερα τι̋ αρνητικέ̋

σε υπηρεσίε̋ κοινή̋ ωφελεία̋, όπω̋ η παροχή

επιπτώσει̋ τη̋ οικονοµική̋ και

ιατρική̋ φροντίδα̋ και η πρόσβαση σε

χρηµατοπιστωτική̋ κρίση̋ στι̋ περιφέρειε̋,

δηµόσια δίκτυα ύδρευση̋.

ενισχύοντα̋ παράλληλα τη δικαιοσύνη και την
αλληλεγγύη, θεµελιώδει̋ αξίε̋ τη̋ πολιτική̋

Πληροφορίε̋:

για τη συνοχή, Περαιτέρω, τονίζεται ότι τα

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p

µεταβατικά αυτά µέτρα για την επόµενη

ubRef=ubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7//EP//TEXT+REPORT+A7-20112011-

περίοδο προγραµµατισµού δεν πρέπει να

0239+0+DOC+XML+V0//EL#title1

θεσπιστούν ει̋ βάρο̋ των σηµερινών περιοχών
σύγκλιση̋ (στόχο̋ 1) και ανταγωνιστικότητα̋

Χρηµατοδότηση νέα̋ κατηγορία̋
Περιφερειών

(στόχο̋ 2) ή του στόχου τη̋ ευρωπἀκή̋
εδαφική̋ συνεργασία̋ (στόχο̋ 3).

Στι̋ 23 Ιουνίου τ.ε., η Ολοµέλεια του
Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), υιοθετώντα̋ την
έκθεση τη̋ Επιτροπή̋ «Περιφερειακή̋
ανάπτυξη̋» του ΕΚ, αναφορικά µε την
επιλεξιµότητα των ευρωπἀκών περιφερειών
προ̋ χρηµατοδότηση κατά την επόµενη
προγραµµατική περίοδο, ζητά την εισαγωγή
µία̋ νέα̋ ενδιάµεση̋ κατηγορία̋ ενίσχυση̋ για
τι̋ περιφέρειε̋ µε ΑΕγχΠ κυµαινόµενο µεταξύ
75% και 90% του ευρωπἀκού µέσου όρου που,
αν και έχουν υπερβεί το κατώφλι
επιλεξιµότητα̋ του στόχου «σύγκλιση̋»,
εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν διαρθρωτικέ̋
κοινωνικοοικονοµικέ̋ δυσχέρειε̋.
Εν προκειµένω, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να
υποβάλει πρόταση για όλη τη διάρκεια τη̋
επόµενη̋ περιόδου προγραµµατισµού µε την
οποία θα εξασφαλίζεται η παραχώρηση
ρυθµιζόµενη̋, ικανή̋ και αναλογική̋
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Στην εν λόγω έκθεση υποστηρίζεται ότι σε
µεγάλο βαθµό οι αστικέ̋ περιοχέ̋ µετατρέπουν
σε πράξη τι̋ πολιτικέ̋ τη̋ ΕΕ µε επιτόπια
εκτέλεση, περιλαµβάνουν το 73% του πληθυσµού
τη̋ Ευρώπη̋, συµβάλλουν στη δηµιουργία του
80% του ΑΕγχΠ και καταναλώνουν έω̋ 70% τη̋
ενέργεια̋ στην Ένωση και αποτελούν τα κύρια
κέντρα καινοτοµία̋, γνώση̋ και πολιτισµού
χάρι̋ µεταξύ άλλων στην παρουσία των ΜΜΕ
και συνεισφέρουν ω̋ εκ τούτου σηµαντικά στην
οικονοµική ανάπτυξη. Μόνον οι πόλει̋ µε
υπηρεσίε̋ υψηλή̋ ποιότητα̋ και κατάλληλε̋
υποδοµέ̋ µπορούν να προσελκύσουν και να
προωθήσουν καινοτόµε̋ δραστηριότητε̋ µε
υψηλή προστιθέµενη αξία. Από την άλλη µεριά,
Η ανωτέρω πρόταση αφορά 51 ευρωπἀκέ̋

σηµειώνεται ότι οι αστικέ̋ περιοχέ̋

περιφέρειε̋, µεταξύ των οποίων και τι̋

επωµίζονται το κόστο̋ τη̋ οικονοµική̋

ελληνικέ̋ περιφέρειε̋ τη̋ Κεντρική̋

παραγωγικότητα̋ (άναρχη αστική επέκταση,

Μακεδονία̋ (76.35%), τη̋ ∆υτική̋ Μακεδονία̋

συγκέντρωση, κυκλοφοριακή συµφόρηση,

(78.6%), τη̋ Θεσσαλία̋ (77%), των Ιονίων

ρύπανση, χρήση γη̋, κλιµατική αλλαγή,

Νησιών (79,27%), τη̋ Κρήτη̋ (86,83%) και τη̋

ενεργειακή ανασφάλεια, στεγαστική κρίση,

Πελοποννήσου (78,9%).

χωροταξικό̋ διαχωρισµό̋, εγκληµατικότητα,
µετανάστευση, κλπ.) και χαρακτηρίζονται από
έντονε̋ κοινωνικέ̋ ανισορροπίε̋ (υψηλή

Πληροφορίε̋:

ανεργία, κοινωνική ανασφάλεια, κοινωνικό̋

http://
http://www
://www.
www.europarl.
europarl.europa.
europa.eu/
eu/sides/
sides/getDoc.
getDoc.do?
do?t

αποκλεισµό̋, κοινωνική πόλωση, κλπ.), πράγµα

ype=
ype=REPORT&
REPORT&reference=
reference=A7-201120110222&language
0222&language=
language=EL

το οποίο θέτει σε κίνδυνο το ρόλο του̋ ω̋
κινητηρίων δυνάµεων τη̋ ανάπτυξη̋.

Ένα Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ERASMUS

Γι’ αυτό το λόγο, το ΕΚ καλεί την Ευρωπἀκή

για του̋ αιρετού̋ τη̋ τοπική̋

Επιτροπή να εξασφαλίσει στου̋ προσεχεί̋

αυτοδιοίκηση̋
Στο πλαίσιο έκθεση̋ που υιοθέτησε πρόσφατα
η Ολοµέλεια του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ),

κανονισµού̋ ότι τα κράτη µέλη επιδιώκουν την
επίσηµη συµµετοχή των πολιτικών ηγετών
κοµβικών αστικών περιοχών και ενώσεων
τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όλα τα

αναφορικά µε ένα ευρωπἀκό πρόγραµµα για το
αστικό περιβάλλον και το µέλλον του στο
πλαίσιο τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋, έγινε εκ νέου
έκκληση προ̋ την Επιτροπή να δηµιουργήσει
ένα πρόγραµµα ανταλλαγών "Erasmus για του̋
τοπικού̋ και περιφερειακού̋ αιρετού̋
εκπροσώπου̋" προκειµένου να ενθαρρύνεται η
µεταφορά ορθών πρακτικών στο πλαίσιο τη̋
στρατηγική̋ για την τοπική και την αστική
ανάπτυξη.
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Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Περιφερειών και
∆ήµων (OPEN
(OPEN DAYS)
DAYS) 2011
Για ένατη συνεχή χρονιά η Επιτροπή των
Περιφερειών τη̋ ΕΕ και η Γενική ∆ιεύθυνση
Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋
Επιτροπή̋ διοργανώνουν την εκδήλωση «OPEN
DAYS – Ευρωπἀκή Εβδοµάδα των Περιφερειών
στάδια τη̋ διαδικασία̋ λήψεω̋ αποφάσεων στην
πολιτική συνοχή̋ (στρατηγικό̋ σχεδιασµό̋,
καθορισµό̋ των προτεινόµενων "αναπτυξιακών και
επενδυτικών συµβάσεων εταιρική̋ σχέση̋" και
σχετικέ̋ µε αυτέ̋ διαπραγµατεύσει̋), επί
παραδείγµατι, µε τη δηµιουργία νέων τύπων
εταιρική̋ σχέση̋, όπω̋ εδαφικά σύµφωνα που
εκπονούνται για κάθε κράτο̋ µέλο̋. Για του̋
ανωτέρω λόγου̋, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να
προωθήσει την επιµόρφωση των αστικών και
τοπικών διοικήσεων προκειµένου να παρέχονται
πληροφορίε̋ για προγράµµατα και πρωτοβουλίε̋

και των ∆ήµων» από τι̋ 10 έω̋ τι̋ 13
Οκτωβρίου 2011.
Πρόκειται για τη σηµαντικότερη ετήσια
συνάντηση των τοπικών και περιφερειακών
αρχών, στην οποία παρουσιάζονται οι
δυνατότητέ̋ του̋ όσον αφορά τη δηµιουργία
ανάπτυξη̋ και απασχόληση̋ και την εφαρµογή
τη̋ πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ για τη
συνοχή, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται η
σηµασία του τοπικού επιπέδου για µια χρηστή
ευρωπἀκή διακυβέρνηση.

σε σχέση µε την πολιτική για τι̋ πόλει̋, και καλεί
τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ αναλόγω̋ να εκπονήσουν
συγκεκριµένα προγράµµατα δράση̋ στο πλαίσιο
των ειδικών αναπτυξιακών στρατηγικών του̋.
Περαιτέρω, το ΕΚ υπογραµµίζει τον ουσιώδη ρόλο
των αστικών περιοχών κατά την εφαρµογή
µακροπεριφερειακών στρατηγικών και τον θετικό
ρόλο που διαδραµατίζουν η διασυνοριακή
συνεργασία, η διακρατική συνεργασία και η
πρωτοβουλία URBACT στη δηµιουργία δικτύων
πόλεων για την κοινοποίηση των βέλτιστων
πρακτικών και τη δηµιουργία καινοτόµων λύσεων.

Με τίτλο «Επενδύοντα̋ στο µέλλον τη̋ Ευρώπη̋:

Προ̋ τούτο, το ΕΚ ενθαρρύνει τη συµµετοχή των

η συνεισφορά των δήµων και των περιφερειών

πόλεων στα δίκτυα διαπεριφερειακή̋ και

σε µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρί̋ αποκλεισµού̋

διασυνοριακή̋ συνεργασία̋, καθώ̋ πιστεύει ότι τα

ανάπτυξη», η φετινή διοργάνωση των OPEN

υποστηριζόµενα δίκτυα θα πρέπει να συνδέονται µε

DAYS θα περιστραφεί γύρω από τρει̋ θεµατικέ̋

πραγµατικά αναπτυξιακά προγράµµατα και καλεί

προτεραιότητε̋:

την Επιτροπή να ενισχύσει τι̋ πλατφόρµε̋
προκειµένου να επιτρέπεται µια πειραµατική

«Ευρώπη 2020»

προσέγγιση στην αναγέννηση και ανάπτυξη των
πόλεων.

Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ θεµατική̋ προτεραιότητα̋ θα συζητηθεί και θα παρουσιαστεί η

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:

συνεισφορά τη̋ πολιτική̋ για τη συνοχή στην

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type

έξυπνη, βιώσιµη και χωρί̋ αποκλεισµού̋

=REPORT&reference=A7=REPORT&reference=A7-20112011-0218&language=EL

ανάπτυξη.
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προσεγγίσεων για τον προσδιορισµό των
τοπικών αναγκών και την αξιοποίηση των
τοπικών δυνατοτήτων. Η ανταλλαγή εµπειριών
και λύσεων σε τοµεί̋ όπω̋ η αστική και τοπική
ανάπτυξη, η εδαφική συνεργασία και ο
Ευρωπἀκό̋ Όµιλο̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋
(ΕΟEΣ), οι µακροπεριφερειακέ̋ στρατηγικέ̋, οι
περιφέρειε̋ µε ειδικέ̋
γεωγραφικέ̋/δηµογραφικέ̋ προκλήσει̋ κλπ. θα
συνδυαστεί µε τη διενέργεια σεµιναρίων, στα
οποία θα συµµετέχουν εκπρόσωποι τρίτων
χωρών. Επιπλέον, οι πρόσφατε̋ έρευνε̋ για την
περιφερειακή και αστική ανάπτυξη θα
αποτελέσουν αντικείµενο συζήτηση̋ στο
πλαίσιο του «Πανεπιστηµίου OPEN DAYS».
Αυτή η ετήσια πλατφόρµα επικοινωνία̋ και
«Καλύτερα αποτελέσµατα»

δικτύωση̋ συγκεντρώνει εκπροσώπου̋ των
δήµων και των περιφερειών τη̋ Ευρώπη̋ και

Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ θεµατική̋

τρίτων χωρών, και προσφέρει σε χιλιάδε̋

προτεραιότητα̋, τα εργαστήρια και οι

υπευθύνου̋ λήψη̋ αποφάσεων και

συζητήσει̋ θα επικεντρωθούν στου̋ τρόπου̋

εµπειρογνώµονε̋ του τοπικού, περιφερειακού,

βελτίωση̋ των αποτελεσµάτων τη̋ πολιτική̋

εθνικού και ευρωπἀκού επιπέδου µια αληθινή

για τη συνοχή κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά

αγορά για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη

και µετά το 2013. Η ανταλλαγή ορθών

συζήτηση σχεδίων και θεµάτων σχετικά µε την

πρακτικών θα συνδυαστεί µε συζητήσει̋ για

τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

συγκεκριµένα σηµεία ή καινοτοµίε̋ του
προτεινόµενου από την Επιτροπή ρυθµιστικού

Με 206 περιφέρειε̋ και δήµου̋ εταίρου̋ και 23

πλαισίου για την περίοδο µετά το 2013. Τα

περιφερειακέ̋ εταιρικέ̋ σχέσει̋, η φετινή

σεµινάρια θα µπορούσαν να επικεντρωθούν σε

διοργάνωση των OPEN DAYS θα περιλαµβάνει

ειδικότερα θέµατα όπω̋ «η στροφή από τι̋

111 εργαστήρια, συζητήσει̋ και ευκαιρίε̋

επιδοτήσει̋ στα δάνεια», «η απόδοση

δικτύωση̋ για περίπου 6.000 συµµετέχοντε̋.

µεγαλύτερη̋ προσοχή̋ στα αποτελέσµατα», η

Επιπλέον, το Σεπτέµβριο, τον Οκτώβριο και το

διαρκή̋ αξιολόγηση, οι νέε̋ µέθοδοι

Νοέµβριο περισσότερε̋ από 250 τοπικέ̋

αξιολόγηση̋, η σωστή ισορροπία µεταξύ

εκδηλώσει̋ σε 35 χώρε̋ ανά την Ευρώπη θα

συγκέντρωση̋ και ευελιξία̋, οι τρόποι

προσεγγίσουν το ευρύ κοινό, αυξάνοντα̋ τον

προβολή̋ τη̋ περιφερειακή̋ πολιτική̋ τη̋ ΕΕ

αριθµό των πιθανών επισκεπτών σε

µέσω αποτελεσµάτων και σχεδίων, τα κοινά

περισσότερου̋ από 25.000.

στρατηγικά πλαίσια και οι συµφωνίε̋ εταιρική̋
σχέση̋, κλπ.

H καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή
αίτηση̋ συµµετοχή̋ είναι η 28η Σεπτεµβρίου τ.ε.

«Η γεωγραφία έχει σηµασία»
Πληροφορίε̋:
Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ θεµατική̋
προτεραιότητα̋, οι συζητήσει̋ θα

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/o
d2011/registration.cfm?nmenu=500

υπογραµµίσουν τη χρησιµότητα των εδαφικών
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Μεταφορέ̋ και Περιφερειακή
Περιφερειακή Πολιτική
Mε την πρόσφατα δηµοσιευµένη Λευκή Βίβλο για

8-9/2011

Επιχειρηµατικά Βραβεία 2011:
Η Ενεργό̋ Επιχειρηµατικότητα τη̋
Βαρκελώνη̋

τι̋ µεταφορέ̋ «Ένα̋ χάρτη̋ πορεία̋ για έναν
ενιαίο ευρωπἀκό χώρο µεταφορών», η
Επιτροπή εισηγείται ένα ευµέγεθε̋ πακέτο

Τα Ευρωπἀκά Επιχειρηµατικά Βραβεία

πολιτικών πρωτοβουλιών για ένα πιο

θεσπίστηκαν από τη Γενική ∆ιεύθυνση

ανταγωνιστικό και ολοκληρωµένο σύστηµα

Επιχειρήσεων τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ το

µεταφορών, που να παρέχει αυξηµένη

2006 για να αναγνωρίσουν και να

κινητικότητα και να ελαττώνει τι̋ εκποµπέ̋

επιβραβεύσουν την αριστεία δηµοσίων φορέων

µέχρι το 2050. Οι πρωτοβουλίε̋ καλύπτουν

που προωθούν την επιχειρηµατικότητα και τι̋
µικρέ̋ επιχειρήσει̋ σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Το φετινό µεγάλο βραβείο τη̋
κριτική̋ επιτροπή̋ απονεµήθηκε στο σχέδιο

Barcelona Activa. Με σκοπό να εµπεδώσει την
επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων στη Βαρκελώνη, το δηµοτικό
συµβούλιο τη̋ πόλη̋ σύστησε το
Επιχειρηµατικό Κέντρο τη̋ το 2004, το οποίο
ορίστηκε ω̋ σηµείο αναφορά̋ για του̋
επιχειρηµατίε̋, καθώ̋ και ω̋ ένα κοµβικό
σηµείο που να τονώνει την επιχειρηµατικότητα
µέσω των δραστηριοτήτων και των πόρων τη̋.
Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί ένα καινοτόµο
µοντέλο που παρέχει on-line και on-site
υπηρεσίε̋, που επιτρέπουν στου̋
επιχειρηµατίε̋ να δροµολογήσουν τι̋
επιχειρηµατικέ̋ του̋ ιδέε̋ και να
40 διαφορετικού̋ τοµεί̋, απαραίτητου̋ για το

δηµιουργήσουν τη δική του̋ εταιρεία.

µετασχηµατισµό του ευρωπἀκού συστήµατο̋
µεταφορών, όπω̋ η µείωση τη̋ εξάρτησή̋ µα̋
από το πετρέλαιο, η αντιµετώπιση τη̋
κυκλοφοριακή̋ συµφόρηση̋ και η βελτίωση των
υποδοµών. Με αφορµή την εν λόγω
πρωτοβουλία, το καλοκαιρινό τεύχο̋ του
περιοδικού Panorama Inforegio, που εκδίδει η
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋
Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, είναι αφιερωµένο στην

Εκπαιδευτικέ̋ δραστηριότητε̋, συνέδρια και

πολιτική των µεταφορών, από του̋

εργαστήρια ενισχύουν την απόκτηση των

σιδηροδρόµου̋ υψηλή̋ ταχύτητα̋ που συνδέουν

βασικών επιχειρηµατικών δεξιοτήτων και είναι

δύο χώρε̋, µέχρι τα φιλικά προ̋ το περιβάλλον

ειδικά προσαρµοσµένα στι̋ ανάγκε̋ και τι̋

συστήµατα αστικών µεταφορών.

προτεραιότητε̋ των επιχειρηµατιών, σε
πολλού̋ και διαφορετικού̋ οικονοµικού̋ τοµεί̋.

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docg
ener/panorama/pdf/mag38/mag38_el.pdf
ener/panorama/pdf/mag38/mag38_el.pdf

Πληροφορίε̋:
www.barcelonactiva.cat
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Ευρωπἀκό Σήµα Αριστεία̋ για
για τη

Οι ΕΟΕΣ ω̋ κατεξοχήν µέσο Εδαφική̋

∆ιακυβέρνηση

∆ιακυβέρνηση̋

Η επικεφαλή̋ τη̋ πλατφόρµα̋ του Συµβουλίου

Σύµφωνα µε πρόσφατο ψήφισµα τη̋ Ολοµέλεια̋

τη̋ Ευρώπη̋ (ΣτΕ) για τη Στρατηγική για την

του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), σχετικά µε την

Καινοτοµία και την Ορθή ∆ιακυβέρνηση σε

µελλοντική ατζέντα τη̋ διασυνοριακή̋, διεθνική̋

τοπικό επίπεδο, κα Britt-Marie Lövgren απευθύνει

και διαπεριφερειακή̋ συνεργασία̋, ο Ευρωπἀκό̋

πρόσκληση προ̋ τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ των κρατών-

Όµιλο̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ) αποτελεί

µελών του ΣτΕ να υλοποιήσουν τι̋ δώδεκα αρχέ̋

µοναδικό και πολύτιµο µέσο εδαφική̋

τη̋ εν λόγω στρατηγική̋, καθώ̋ και να

διακυβέρνηση̋ και ανταποκρίνεται στι̋ ανάγκε̋

αξιολογήσουν τι̋ απόψει̋ των κατοίκων του̋,

τη̋ διαρθρωµένη̋ συνεργασία̋, από πλευρά̋

αναφορικά µε το βαθµό ικανοποίηση̋ από τον

δηµοσιονοµική̋, νοµικών καθεστώτων και

τρόπο διακυβέρνηση̋. Με αυτόν τον τρόπο, οι

πολυεπίπεδη̋ διακυβέρνηση̋. Μάλιστα,

τοπικέ̋ αρχέ̋ κατανοούν τι̋ δυνατότητε̋ και τι̋

σηµειώνεται ότι ο ΕΟΕΣ πρέπει να προωθηθεί ω̋

αδυναµίε̋ του̋ κατά τη διαδικασία παροχή̋

µέσο για την οργάνωση συστηµάτων

υπηρεσιών στι̋ τοπικέ̋ κοινωνίε̋ του̋.

διασυνοριακή̋ διακυβέρνηση̋, διασφαλίζοντα̋
την οικειοποίηση των διαφόρων πολιτικών σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ τονίζεται η
σηµαντική συµβολή του ΕΟΕΣ για την επιτυχή
ανάπτυξη και εφαρµογή ενό̋ µοντέλου
πολυεπίπεδη̋ διακυβέρνηση̋, για την προσέγγιση
των διαφόρων πολιτιστικών και γλωσσικών
κοινοτήτων, για την προώθηση τη̋ ειρηνική̋
συνύπαρξη̋, στο πλαίσιο τη̋ Ευρώπη̋ τη̋
πολυµορφία̋, και για την προβολή τη̋
ευρωπἀκή̋ προστιθέµενη̋ αξία̋ προ̋ του̋
πολίτε̋.

Υπενθυµίζουµε ότι η Στρατηγική για την
Καινοτοµία και την Ορθή ∆ιακυβέρνηση σε
τοπικό επίπεδο υιοθετήθηκε από την Επιτροπή
των Υπουργών του ΣτΕ το 2008 και εδράζεται σε
ορισµένε̋ αρχέ̋ όπω̋ η λογοδοσία, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, η χρηστή οικονοµική
διαχείριση, η ικανότητα, η διαφάνεια κ.α.
Σε εκείνη την τοπική αρχή που διακρίνεται για
την τήρηση των εν λόγω αρχών απονέµεται το
ευρωπἀκό σήµα αριστεία̋ για τη διακυβέρνηση.
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Strateg
y_Innovation/StrategyBrochure_EN_Oct2009.pdf
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Το ΕΚ εκτιµά ότι οι διασυνοριακοί ΕΟΕΣ
αποτελούν µια θαυµάσια ευκαιρία για την
ανάπτυξη τη̋ Ευρώπη̋ σε εδαφικό επίπεδο µε
τη συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών και προ̋
τούτο ενθαρρύνει τη χορήγηση συνολικών
επιχορηγήσεων στου̋ ΕΟΕΣ που παρουσιάζουν
σχέδια τα οποία είναι συναφή µε του̋ στόχου̋
και τι̋ στρατηγικέ̋ των οικείων προγραµµάτων
συνεργασία̋, µε βάση κοινέ̋ διασυνοριακέ̋
αναπτυξιακέ̋ στρατηγικέ̋, ώστε να µπορούν να
διαχειρίζονται άµεσα τα διαρθρωτικά ταµεία,
και προγράµµατα, και ζητεί όπω̋ στου̋
κανονισµού̋ που διέπουν τα άλλα ευρωπἀκά
ταµεία να λαµβάνεται καλύτερα υπόψη ο
πολυεθνικό̋ και πολυµερή̋ χαρακτήρα̋ των
ΕΟΕΣ, προκειµένου να διευκολύνεται η πρόσβασή
Με αφορµή την επικείµενη παρουσίαση των
προτάσεων τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για τον
Κανονισµό 1082/2006, το ΕΚ ζητεί από την
Επιτροπή να παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν
τι̋ προτάσει̋ τη̋, λαµβάνοντα̋ υπόψη τα
προβλήµατα που εντοπίσθηκαν από τι̋ τοπικέ̋
και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ και του̋ οµίλου̋ που
έχουν συσταθεί και βάσει τη̋ εργασία̋ που έχει
γίνει από την Επιτροπή των Περιφερειών, που
αποσκοπεί να:

του̋ σε άλλε̋ πηγέ̋ χρηµατοδότηση̋. Τέλο̋, το
ΕΚ καλεί του̋ διασυνοριακού̋ ΕΟΕΣ να
δηµιουργήσουν και να ενθαρρύνουν τη δράση ενό̋
"διασυνοριακού φόρουµ τη̋ κοινωνία̋ των
πολιτών" και να στηρίξουν τι̋ διασυνοριακέ̋
πρωτοβουλίε̋ πολιτών.
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?typ
e=REPORT&reference=A7e=REPORT&reference=A7-20112011-0110&language=EL

 διασαφηνίσει το καθεστώ̋ του ΕΟΕΣ στα
δικαιοδοτικά συστήµατα των κρατών
µελών, ούτω̋ ώστε να επιτευχθεί εν
προκειµένω η δέουσα νοµοθετική
εναρµόνιση,

 να τηρείται αυστηρά η προθεσµία των
τριών µηνών για τη διαδικασία ίδρυση̋
των ΕΟΕΣ,

 να απλοποιήσει το δίκαιο που διέπει το
προσωπικό,

 να µεριµνήσει ώστε το φορολογικό
καθεστώ̋ των ΕΟΕΣ να µην είναι λιγότερο
ευνὀκό από ό,τι άλλα νοµικά καθεστώτα
όσον αφορά την υλοποίηση σχεδίων ή
προγραµµάτων συνεργασία̋.
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∆ιεθνή Θέµατα

8-9/2011

τη̋ Αυστρία̋, τη̋ ∆ηµοκρατία̋ τη̋ Τσεχία̋ και τη̋
∆ανία̋. Επίση̋, σηµειώνονται διαφορέ̋ ω̋ προ̋
τι̋ δυνατότητε̋ πρόσβαση̋ στην

Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Στι̋ ΗΠΑ και στη

για την εθνική οικονοµία

Ρωσική Οµοσπονδία 2 ιατροί αναλογούν σε 1000

Σύµφωνα µε µελέτη του ΟΟΣΑ, το 10% των
περιφερειών των κρατών-µελών του είναι
υπεύθυνε̋ για το 40% του εθνικού ΑΕΠ. Εν
προκειµένω, έχει διαπιστωθεί ότι µολονότι ο
µισό̋ πληθυσµό̋ ζει στα αστικά κέντρα,
κυρίω̋ σε Ολλανδία, Βέλγιο και Ηνωµένο
Βασίλειο, σε µερικέ̋ χώρε̋, όπω̋ η

κατοίκου̋ σε ορισµένε̋ περιφέρειε̋, ενώ σε άλλε̋ η
αναλογία είναι 2 προ̋ 8000 κατοίκου̋. Στα δύο
τρίτα των περιφερειών, η πλειονότητα των ιατρών
κάνει την ειδίκευσή του σε αστικέ̋ περιοχέ̋. Η
γήρανση του πληθυσµού θα επιδεινώσει το
πρόβληµα, καθώ̋ στα 2/3 των µελών του ΟΟΣΑ η
πλειονότητα των ατόµων τρίτη̋ ηλικία̋ ζει σε
αγροτικέ̋ περιοχέ̋.

∆ηµοκρατία τη̋ Κορέα̋, η Ουγγαρία και οι

Πληροφορίε̋:

ΗΠΑ, παρατηρείται η µετακίνηση πληθυσµών

http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_3

σε ενδιάµεσε̋ ή αγροτικέ̋ περιοχέ̋. Η βασική

7429_42396233_1_1_1_37429,00.html

πρόκληση για τι̋ εθνικέ̋ κυβερνήσει̋,
σύµφωνα µε του̋ συντάκτε̋ τη̋ µελέτη̋, είναι

Λευκή Βίβλο̋ για τη χρηµατοδότηση των

η ενθάρρυνση τη̋ οικονοµική̋ µεγέθυνση̋ στι̋

Ανθεκτικών Πόλεων

συγκεκριµένε̋ περιοχέ̋, ιδιαίτερα στου̋
τοµεί̋ τη̋ απασχόληση̋, τη̋ παιδεία̋ και τη̋
υγειονοµική̋ φροντίδα̋. Άλλωστε, στη

Το διεθνέ̋ δίκτυο πόλεων για την αειφορία (ICLEI)

διάρκεια τη̋ χρηµατοπιστωτική̋ κρίση̋, οι

παρουσίασε στην παγκόσµια σύνοδο των

αγροτικέ̋ περιοχέ̋ απώλεσαν περισσότερε̋

Ανθεκτικών Πόλεων στη Βόννη τη Λευκή Βίβλο για τη

θέσει̋ απασχόληση̋ σε σχέση µε τι̋ πόλει̋. Η

χρηµατοδότηση τη̋ εν λόγω πρωτοβουλία̋.

βελτίωση των βαθµίδων εκπαίδευση̋ µακριά
από τα αστικά κέντρα θα αυξήσει τον αριθµό
των ειδικευµένων εργαζοµένων και θα
γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα σε περιφέρειε̋

40

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχο̋ 14/15

Στην εν λόγω έκθεση προτείνεται η θέσπιση

Οδηγό̋ προώθηση̋ των µέσων

συγκεκριµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων καθώ̋

µαζική̋ µεταφορά̋

και η επιµόρφωση των στελεχών τη̋
αυτοδιοίκηση̋ για την προετοιµασία, διάρθρωση
και υλοποίηση µεγάλου εύρου̋ αναπτυξιακών
σχεδίων.

8-9/2011

Υπολογίζεται ότι η παγκόσµια αυτοκινητοβιοµηχανία δαπανά περίπου 20 δισ. δολάρια
ετησίω̋ για την προώθηση του αυτοκινήτου ω̋
αποκλειστικού µέσου µεταφορά̋ µέσω των
επιµέρου̋ µοντέλων που διαφηµίζει. Φυσικά, για

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/G
lobal/Publications/Reportlobal/Publications/Report-Financing_Resilient_CityFinancing_Resilient_CityFinal.pdf

τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ η προώθηση των µέσων µαζική̋
µεταφορά̋ δεν απαιτεί τη δαπάνη ενό̋ τέτοιου
ποσού.

∆ηµιουργία Ευφυών Πόλεων στην Ιαπωνία
Η Panasonic µαζί µε έναν όµιλο επιχειρήσεων
σχεδιάζουν τη δηµιουργία ‘ευφυού̋ πόλη̋’ στην
ιαπωνική επαρχία Kanagawa, η οποία δοκιµάστηκε
από το πρόσφατο τσουνάµι που έπληξε τη χώρα
του ανατέλλοντο̋ ηλίου τον περασµένο Μάρτιο.
Το σχέδιο προβλέπει υποδοµέ̋ παραγωγή̋ και

Αντίθετα, σύµφωνα µε την οργάνωση EMBARQ, ένα
εξοικονόµηση̋ ενέργεια̋ τη̋ επόµενη̋ γενιά̋. Εν
προκειµένω, θα δηµιουργηθούν για πρώτη φορά
παγκοσµίω̋ συστήµατα παραγωγή̋ ηλιακή̋
ενέργεια̋ και συστήµατα µπαταριών οικιακή̋
αποθήκευση̋ σε όλε̋ τι̋ κατοικίε̋ καθώ̋ και σε
δηµόσιε̋ υπηρεσίε̋. Αυτό αναµένεται ότι θα
εκτινάξει την παγκόσµια ζήτηση για τη
δηµιουργία ευφυών και οικολογικών πόλεων σε
3.100 τρισ. γεν µέχρι το 2030.
Πληροφορίε̋:
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.
dir/en110526
dir/en11052626-3/en1105263/en110526-3.html

έξυπνο σχέδιο προώθηση̋ (marketing)
περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των βασικών
αξιών των δηµόσιων µεταφορών, την αποφυγή
όρων που δηµιουργούν άσχηµου̋ συνειρµού̋
στου̋ χρήστε̋ (π.χ. λεωφορείο), τη δηµιουργία
συµµαχιών µεταξύ των διαφόρων επιπέδων
διοίκηση̋ και την προσβασιµότητα σε
εκπαιδευτική επιµόρφωση για του̋ χρήστε̋ νέων
υπηρεσιών.

Πληροφορίε̋:
http://www.embarq.org/sites/default/files/EMB2011
_From_Here_to_There_web.pdf
_From_Here_to_There_web.pdf
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∆ιαβουλεύσει̋
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9/2011

Για µια νέα Ανακοίνωση για την
Ανάπτυξη και το Εµπόριο
Η ευρωπἀκή ατζέντα των επόµενων ετών για
την ανάπτυξη και το εµπόριο δύναται να
διαµορφωθεί στο πλαίσιο τη̋ εν θέµατι
διαβούλευση̋ από όλου̋ του̋
ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋.
Προθεσµία: 21 Αυγούστου 2011
Πληροφορίε̋:
http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul%
5Fid=156#

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων
γραµµών σχετικά µε τη δηµόσια
Μείωση τη̋ χρήση̋ τη̋ πλαστική̋

χρηµατοδότηση των δικτύων

σακούλα̋ και για βελτίωση των

ευρυζωνικότητα̋

απαιτήσεων βιοαποικοδοµησιµότητα̋
βιοαποικοδοµησιµότητα̋
Το 2009, η Επιτροπή εξέδωσε τι̋ κοινοτικέ̋
Στόχο̋ τη̋ εν λόγω διαβούλευση̋ είναι η

κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για την εφαρµογή των

συλλογή απόψεων σχετικά µε τι̋

κανόνων για τι̋ κρατικέ̋ ενισχύσει̋ όσον

περιβαλλοντικέ̋, κοινωνικέ̋ και οικονοµικέ̋

αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών

επιπτώσει̋ από τα µέτρα για τη µείωση τη̋

δικτύων µε σκοπό να παράσχει καθοδήγηση ω̋

χρήση̋ πλαστικών σακουλών και για τη

προ̋ τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να

βελτίωση των απαιτήσεων τη̋

αξιολογείται η δηµόσια χρηµατοδότηση

βιοαποικοδοµησιµότητα̋ στο πλαίσιο τη̋

ευρυζωνικών δικτύων σύµφωνα µε το άρθρο

κοινοτική̋ οδηγία̋ 94/62/ΕΚ.

107 παράγραφο̋ 1 τη̋ ΣΛΕΕ. Με βάση τι̋
παρατηρήσει̋ των ενδιαφερόµενων φορέων

Προθεσµία: 9 Αυγούστου 2011

κατά τη διάρκεια τη̋ παρούσα̋ διαβούλευση̋,

Πληροφορίε̋:

η Επιτροπή προτίθεται να δηµοσιεύσει σχέδιο

http://ec.europa.eu/environment/consultations/pl

αναθεωρηµένων κατευθυντήριων γραµµών µε

asticbags_en.htm

σκοπό τη διεξαγωγή δηµόσια̋ διαβούλευση̋

Αντιµετώπιση των εµποδίων στην

στι̋ αρχέ̋ του 2012. Η Επιτροπή θα εκδώσει

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων
Η καλύτερη διασφάλιση τη̋ εφαρµογή̋ τη̋
ελεύθερη̋ κυκλοφορία̋ των εργαζοµένων και
τη̋ άρση̋ των σχετικών εµποδίων αποτελεί το
κύριο αντικείµενο τη̋ παρούσα̋ διαβούλευση̋.
Προθεσµία: 12 Αυγούστου 2011

αναθεωρηµένη εκδοχή των κατευθυντήριων
γραµµών έω̋ τι̋ 30 Σεπτεµβρίου 2012.
Προθεσµία:
Προθεσµία: 31 Αυγούστου 2011
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2
011_broadband_guidelines/index_en.html

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&co
nsultId=8&visib=0&furtherConsult=yes&langId=en
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋

Preparing for New EPSO Competitions: The Road to

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο

Ηµεροµηνία: 1919-21 Σεπτεµβρίου 2011

∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPA
(EIPA)
EIPA)

the European Institutions
Institutions - Three Modules
Τόπο̋: Λουξεµβούργο
Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=4416
tid=4416

Introductory and Practitioners Seminar: European
Public Procurement Rules, Policy and Practice
Ηµεροµηνία: 2121-23 Σεπτεµβρίου 2011
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=4302
tid=4302

Tutorial: Project
Project Cycle Management: A Technical
Guide

Understanding DecisionDecision-Making in the European

Ηµεροµηνία: 7-9 Σεπτεµβρίου 2011

Union: Principles, Procedures and Practice

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Ηµεροµηνία: 2222-23 Σεπτεµβρίου 2011

Πληροφορίε̋:

Τόπο̋: Μάαστριχτ

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4326

Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4314

CAF Training Event: Quality Management in the
Public Sector - The Common Assessment

Focusing on Public Value:New Approaches for

Framework in Action

Managing Public Organisations

Ηµεροµηνία: 1313-14 Σεπτεµβρίου 2011

Ηµεροµηνία: 2626-27 Σεπτεµβρίου 2011

Τόπο̋: Βαρκελώνη

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4360

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4747
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4747

CostCost-Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects

Services of General Economic Interest and State

- Why and How ?

Aid: The Application of the Rules and National

Ηµεροµηνία: 1414-16 Σεπτεµβρίου 2011

Experiences

Τόπο̋: Βαρκελώνη

Ηµεροµηνία: 2626-27 Σεπτεµβρίου 2011

Πληροφορίε̋:

Τόπο̋: Μάαστριχτ

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4366

Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=4347
tid=4347

From Project Proposal to Final Report: Formal
Writing in English for Public Officials

The New Practical Tools
Tools for Implementation of EU

Ηµεροµηνία: 1515-16 Σεπτεµβρίου 2011

Policies at National Level

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Ηµεροµηνία: 2828-30 Σεπτεµβρίου 2011

Πληροφορίε̋:

Τόπο̋: Λουξεµβούργο

http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity
activity/
ivity/one/&
one/&tid
/&tid=4323
tid=4323

Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=4402
tid=4402

New Comitology - The Theory and Practice of EU
Implementing and Delegated Acts

Financial Management of the EU Structural Funds

Ηµεροµηνία: 1919-20 Σεπτεµβρίου 2011

Ηµεροµηνία: 2929-30 Σεπτεµβρίου
Σεπτεµβρίου 2011

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:

http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=4377
tid=4377

http://
http://seminars
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
://seminars.
seminars.eipa.
/&tid=4336
tid=4336
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Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋

8-9/2011

Η ελληνική πόλη σε ιστορική προοπτική

Αυτοδιοίκηση̋
Sustainable and Resilient Communities: A
Comprehensive Action Plan for Towns,
Cities, and Regions

Σελ.264
Επιµ.: Λυδία Σαπουνάκη-∆ρακάκη
Εκδ. ∆ΙΟΝΙΚΟΣ, τηλ & fax: 210 38 01777
Η αστική ιστορία …διαφέρει από την τοπική
ιστορία στο µέτρο που αφορά ια πιο γενικήδιεισδυτική ιστορική διαδικασία, και από τη
δηµοτική ιστορία αφού συνδέεται ε περισσότερε̋
µορφέ̋ τοπική̋ διακυβέρνηση̋, διαφέρει …από
την κοινωνική ιστορία στην ειδική υποχρέωση που
Σελ.416

έχει να ερµηνεύει τόσο τον αστικό περίγυρο όσο

Stephen J. Coyle

και τι̋ χρήσει̋ του, και από την κοινωνιολογία

Εκδ. Wiley

στο βασικό σκοπό τη̋ να ειρηνεύει το αστικό
παρελθόν, διαφέρει από την οικονοµική ιστορία

Σε µια εποχή δηµοσιονοµικών περιορισµών και

και γεωγραφία, λόγω του µεγαλύτερου

αβεβαιότητα̋ για την επάρκεια των ενεργειακών

ενδιαφέροντο̋ που έχει στα ανθρωπιστικά και

αποθεµάτων, αρκετέ̋ πόλει̋ και κοινότητε̋ σε

λειτουργικά στοιχεία που συνθέτουν τον αστικό

παγκόσµιο επίπεδο καλούνται να υπερασπίσουν

χώρο, και διαφέρει από άλλε̋ ιστορικέ̋

το επίπεδο ευηµερία̋ των κατοίκων του̋ στου̋

ειδικότητε̋, όπω̋ αγροτική ιστορία, βιοµηχανική

τοµεί̋ του περιβάλλοντο̋ και τη̋ οικονοµία̋. Ο

ιστορία, ιστορία των επιχειρήσεων, των

ανωτέρω οδηγό̋ προσφέρει στου̋ αιρετού̋

µεταφορών, του στρατού και τη̋ πολεοδοµία̋ στο

εκπροσώπου̋ και τα στελέχη τη̋ τοπική̋

ότι δεν αφορά ειδικέ̋ δραστηριότητε̋... H. J. Dyos,

αυτοδιοίκηση̋ ένα εργαλείο για το σχεδιασµό και

1974

την υλοποίηση ενό̋ λειτουργικού σχεδίου δράση̋

∆ιαρθρωµένο σε τρία µέρη (Πολεοδοµία και

για να καταστούν οι γειτονιέ̋, οι κοινότητε̋ και οι

Αστικό̋ Μετασχηµατισµό̋, Κοινωνικά και

περιφέρειε̋ περισσότερο φιλικέ̋ προ̋ το

Πολιτιστικά ∆ίκτυα & Υποδοµέ̋ και Τεχνολογικά

περιβάλλον, ενεργειακά αυτάρκει̋ και οικονοµικά

∆ίκτυα), το εν λόγω συλλογικό έργο διερευνά

ανθεκτικέ̋.

πολεοδοµικέ̋, κοινωνικέ̋, πολιτιστικέ̋ και
τεχνολογικέ̋ διαστάσει̋ του ελληνικού αστισµού.
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∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

8-9/2011

Το µηνιαίο ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπἀκών Θεµάτων τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋
εκδίδεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Εάν µέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σα̋ διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του ∆ελτίου, µπορείτε να το
κάνετε µέσω τη̋ κάτωθι ηλεκτρονική̋ διεύθυνση̋:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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