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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Σε αυτό το τεύχος

Προσκλήσεις-Προθεσμίες
1

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες
Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

10

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

13

Ευρωπαϊκά Θέματα

19

Διεθνή Θέματα

25

Διαβουλεύσεις

27

Σεμινάρια Κατάρτισης

28

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

29

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Δια βίου μάθηση, 2007-2013»
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει,
με τη διά βίου μάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας
ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και
περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα,
ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις
μελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση
των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της
κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος


Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τη
δια βίου μάθηση, την υγεία, τη
θεματική δικτύωση των πόλεων
και την πρόληψη της βίας



Συνέδριο για την Τεχνολογία στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση



5η Ευρωπαϊκή Σύνοδος
Περιφερειών και Πόλεων



Κανονισμός για μια Ολοκληρωμένη
Θαλάσσια Πολιτική



Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής
Δημοκρατίας 2012



Erasmus για Όλους



Η Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ



Διαβούλευση για την επιστροφή των
Πολιτιστικών Αγαθών

παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.
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1. Εγκάρσιο Πρόγραμμα
Εν προκειμένω, στο πλαίσιο της από 9-8-2011
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων,
επιδοτούνται, μεταξύ άλλων, οι κύριες
δραστηριότητες του Εγκάρσιου Προγράμματος.
Οι ειδικοί στόχοι του εγκάρσιου προγράμματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1
της απόφασης για τη θέσπιση του προγράμματος,
είναι οι εξής:

δηλαδή στην παρατήρηση, στις ανταλλαγές και
στην αμοιβαία μάθηση σε θέματα κοινού ενδιαφέ-

α) η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε

ροντος σε επίπεδο ΕΕ. Η δράση αυτή ενθαρρύνει την

τομείς που καλύπτουν δύο ή περισσότερα τομε-

εξέταση σχετικών θεμάτων και αναπτύσσει ποιοτι-

ακά επιμέρους προγράμματα·

κές προσεγγίσεις, με την παράλληλη προώθηση της

β) η προώθηση της ποιότητας και της διαφάνειας

διαφάνειας στα συστήματα εκπαίδευσης και

των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των

κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην

κρατών μελών.

αύξηση της συμμετοχής των αρμόδιων για τη
χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων.

Συνεργασία σε θέματα πολιτικής και καινοτομία
(Βασική Δραστηριότητα 1)

(α) Επισκέψεις μελέτης για ειδικούς της
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και για αρμόδιους για τη λήψη
αποφάσεων (κινητικότητα)

(β) Πολυμερή σχέδια


Στήριξη για διεθνικά σχέδια συνεργασίας με
στόχο την ανάπτυξη μέτρων διά βίου
μάθησης για την ενσωμάτωση των Ρομά.



Δίκτυα.
o

Προώθηση στρατηγικών διά βίου

Η συγκεκριμένη δράση εστιάζεται στην προώθηση

μάθησης, συμπεριλαμβανομένων

πνεύματος αλληλοδιδασκαλίας μεταξύ ομοτίμων,

διαδρομών μεταξύ των διάφορων
τομέων της εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
o

Στήριξη σε δραστηριότητες δικτύου με
στόχο την ευαισθητοποίηση για τις
πλέον επιτυχημένες εμπειρίες στην
κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά,
περιλαμβανομένων πολιτισμικών,
γλωσσικών και κοινωνικών πτυχών.

Γλώσσες (Βασική Δραστηριότητα 2)
Η γλωσσική ποικιλομορφία είναι γεγονός στην
Ευρώπη. Επομένως, οι γλωσσικές δεξιότητες είναι
απαραίτητες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας, την προώθηση του διαπολιτισμικού
διαλόγου και την ενίσχυση της κοινωνικής

2
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και προσαρμόζουν και διαδίδουν τα προϊόντα
προγενέστερων σχεδίων σε δυνητικούς τελικούς
χρήστες (δημόσιες αρχές, επαγγελματίες,
επιχειρήσεις, σπουδαστές γλωσσών κλπ.).


Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, ίσες
ευκαιρίες και ισότητα στην εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης
μεταναστών και Ρομά.

συνοχής και της προσωπικής ανάπτυξης.



της ευρωπαϊκής ετικέτας γλωσσών και

Δημιουργούν ευκαιρίες ανακάλυψης άλλων αξιών,
πεποιθήσεων και συμπεριφορών. Στο στρατηγικό
πλαίσιο «ΕE 2020» η ενίσχυση της εκμάθησης
γλωσσών θεωρείται προτεραιότητα για τη
βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας
της εκπαίδευσης και κατάρτισης στα κράτη μέλη.

(α) Πολυμερή σχέδια
Τα πολυμερή εγκάρσια σχέδια πρέπει να
εξετάζουν τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις
εκπαιδευτικούς τομείς που καλύπτονται από τα
τομεακά προγράμματα του προγράμματος για
τη διa βίου μάθηση. Πρέπει να επικεντρώνονται
στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της εκμάθησης γλωσσών και τον πολυγλωσσικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος τους πρέπει να είναι η προώθηση της
πρόσβασης σε πόρους εκμάθησης γλωσσών,
καθώς και η ανάπτυξη και διάδοση υλικού και
μέσων εκμάθησης γλωσσών για δοκιμή της
εκμάθησης γλωσσών. Ανάλογα με την περίπτωση,
συνιστάται ένθερμα η χρήση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς του Συμβουλίου της
Ευρώπης για τις γλώσσες.

(β) Δίκτυα
Τα εγκάρσια δίκτυα συμβάλλουν στην εφαρμογή

Διάδοση των αποτελεσμάτων των σχεδίων
προώθηση της μεταξύ τους δικτύωσης.



Προώθηση της εκμάθησης γλωσσών
γειτονικών χωρών.



Προώθηση της εκμάθησης και χρήσης
λιγότερο ομιλούμενων ευρωπαϊκών
γλωσσών.

Τεχνολογίες

Πληροφορικής

και

Επικοινωνιών

(Βασική Δραστηριότητα 3)
Η προώθηση των ΤΠΕ για τη μάθηση αποτελεί στόχο
του προγράμματος γενικώς, και ιδίως των επιμέρους προγραμμάτων Comenius, Erasmus, Grundtvig
και Leonardo. Η βασική δραστηριότητα «ΤΠΕ» συμπληρώνει τα προγράμματα αυτά, καλύπτοντας τις
ΤΠΕ για τις μαθησιακές ανάγκες σε δύο ή περισσότερους από τους σχετικούς τομείς. Εστιάζεται στη
δυναμική των ΤΠΕ ως καταλύτη της κοινωνικής και
εκπαιδευτικής καινοτομίας και αλλαγής.
Αντικείμενό της δεν είναι η τεχνολογία αλλά οι
τρόποι βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας
μέσω των ΤΠΕ (π.χ. καινοτομία στις παιδαγωγικές
μεθόδους και στις προσεγγίσεις μάθησης· επανένταξη ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο· ενσωμάτωση ευκαιριών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης
μάθησης· ευέλικτη δια βίου μάθηση για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και του κοινωνικοοικονομικού διαχωρισμού).

γλωσσικών πολιτικών στην Ευρώπη. Προωθούν
την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική
ποικιλομορφία, στηρίζουν την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά με καινοτόμες τεχνικές και
ορθές πρακτικές, ιδίως μεταξύ των αρμοδίων
λήψης αποφάσεων και των βασικών
επαγγελματιών του τομέα της εκπαίδευσης,

3
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εκπαίδευσης) και, αφετέρου, η γήρανση του πληθυσμού. Η εκπαίδευση ενηλίκων συμβάλει στην
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, παρέχοντας
στις δύο αυτές κατηγορίες ανθρώπων τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις
γνώσεις και τις ικανότητές τους.
Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Grundtvig,
όπως ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1
της απόφασης για τη θέσπιση του προγράμματος,
είναι οι εξής:

Διάδοση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων (Βασική
Δραστηριότητα 4)
Η συμβολή στη δημιουργία ενός πλαισίου για την
αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
σε τοπικό, τομεακό, περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με δραστηριότητες επικοινωνίας, αποτελεί πρωταρχικό στόχο
της βασικής δραστηριότητας 4. Οι δράσεις που
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας
βασικής δραστηριότητας συμπληρώνουν τις
δράσεις για τη διάδοση και την αξιοποίηση
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των
τομεακών προγραμμάτων και άλλων βασικών
δραστηριοτήτων. Κατά κανόνα θα προτιμώνται τα
σχέδια που προτείνουν μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση μεταξύ δύο ή περισσότερων τομέων
διά βίου μάθησης, που εμπλέκουν τους
υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων ή/και
δείχνουν ότι διαθέτουν δυναμικό για σημαντικό
μετρήσιμο αντίκτυπο σε τομεακό, περιφερειακό,
εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτεραιότητα
θα δοθεί επίσης στη διάδοση με υψηλές

α) να ανταποκριθεί στην εκπαιδευτική πρόκληση
που συνιστά η γήρανση του πληθυσμού στην
Ευρώπη·
β) να προσφέρει στους ενηλίκους τρόπους
βελτίωσης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.
Οι προτεραιότητες για τις δράσεις του Grundtvig:


Κινητικότητα και συμπράξεις

Όσον αφορά τις αποκεντρωμένες δράσεις
Grundtvig, και ειδικότερα την κινητικότητα
(ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση προσωπικού,
επισκέψεις και ανταλλαγές, περίοδοι άσκησης σε
θέση βοηθού, εργαστήρια, σχέδια εθελοντισμού για
ηλικιωμένα άτομα, προπαρασκευαστικές
επισκέψεις) και τις μαθησιακές συμπράξεις, δεν
υπάρχουν επίσημα θέματα προτεραιότητας.
Συνιστάται θερμά στους αιτούντες να
συμβουλεύονται τον δικτυακό τόπο του εθνικού
φορέα στη χώρα τους, ώστε να βεβαιώνονται κατά
πόσον υπάρχουν εθνικές προτεραιότητες ή άλλοι
εθνικοί κανόνες σχετικά με αυτές τις δράσεις.

δυνατότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας.
2. Πρόγραμμα Grundtvig
Στόχος του προγράμματος Grundtvig είναι να
ανταποκριθεί στη διπλή εκπαιδευτική πρόκληση
που συνιστούν, αφενός, τα μεγάλα ποσοστά
ενηλίκων, οι οποίοι εγκατέλειψαν πρόωρα το
σχολείο (ή, στην περίπτωση πολλών μεταναστών,
που δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα σχολικής

4
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Πληροφορίες:
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου
(Μακρυγιάννη)
117 42- Αθήνα
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
Φαξ: 210-3221863, 210- 3312759
Ε-mail: iky@hol.gr

2. Δεύτερο Πρόγραμμα Κοινοτικής
Δράσης στον τομέα της Υγείας
(2008-2013)


Πολυμερή σχέδια

Στο πλαίσιο των πολυμερών σχεδίων θα υποστηριχθούν σχέδια ανταλλαγής εμπειριών και ορθών
πρακτικών και παραγωγής συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων και εκροών κατάλληλων για
διάδοση (μέθοδοι, εργαλεία, υλικό, μαθήματα), τα
οποία αναπτύσσουν με τον τρόπο αυτό
καινοτομία ή/και διαδίδουν καινοτομία και ορθές
πρακτικές με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Θα
δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα σε σχέδια που
προβλέπουν στα αποτελέσματά τους την
οργάνωση μαθημάτων ενδοϋπηρεσιακής

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
έπειτα από ενημέρωση από τον Εκτελεστικό
Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EAHC- Executive Agency for
Health and Consumers) και βάσει της Απόφασης
2011/C35/06 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση
του προγράμματος εργασίας για το έτος 2012 όσον
αφορά την εφαρμογή του Δεύτερου Προγράμματος
Κοινοτικής Δράσης στον τομέα της Υγείας (20082013), αναγγέλλει την έναρξη υποβολής προτάσεων
για το έτος 2012 (2011/C35/08).

κατάρτισης για προσωπικό εκπαίδευσης
ενηλίκων.


Δίκτυα

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της
βελτίωσης των ευκαιριών εκπαίδευσης ενηλίκων
για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο
της παρούσας προτεραιότητας, τα δίκτυα που θα
δημιουργηθούν πρέπει να επικεντρώνονται σε
θέματα και ομάδες-στόχους ιδιαίτερης σημασίας
για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και
ένταξης. Τα δίκτυα αυτά πρέπει επίσης να

Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί του Προγράμματος

περιλαμβάνουν άτομα εκτός του τομέα της

περιλαμβάνουν:

εκπαίδευσης με ειδικές γνώσεις στον σχετικό
τομέα κοινωνικής πολιτικής.



Επιδοτήσεις σχεδίων/έργων (projects) για το
συνολικό ενδεικτικό ποσό των 13.171.820 ευρώ.

Προϋπολογισμός: 1.140 εκατ.ευρώ



Επιδοτήσεις λειτουργίας (operating grants) σε

Προθεσμίες: 1 Μαρτίου 2012 (Εγκάρσιο

Οργανισμούς που προωθούν στόχους του

Πρόγραμμα, εκτός βασικής δραστηριότητας 1)

Προγράμματος, για το συνολικό ενδεικτικό ποσό

30 Μαρτίου 2012 (Grundtvig)

των 4.400.000 ευρώ.

5
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Επιδοτήσεις για Κοινές Δράσεις (Joint Actions)
προς τις Αρμόδιες Αρχές των κρατών μελών
για προώθηση του έργου που συντελείται σε
ζητήματα που έχουν αποφασιστεί από τα
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε
σχέση με το Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης
Δημόσιας Υγείας 2008-2013, για το συνολικό
ενδεικτικό ποσό των 8.950.000 ευρώ.



Επιδοτήσεις για διασκέψεις που διοργανώνονται από την Προεδρία και για άλλες διασκέψεις (Presidency Conferences and other
Conferences) που διοργανώνονται από την
Προεδρεύουσα Χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ,





Οικονομική συνεισφορά της ΕΕ στη Σύμβαση-

για το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ και

Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για

για άλλες διασκέψεις που διοργανώνονται

την καταπολέμηση του Καπνίσματος (EU

από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με βάση το

payment to the World Health Organization (WHO)

Πρόγραμμα Εργασίας για το 2012, για το

Convention on Tobacco Control) για το συνολικό

συνολικό ενδεικτικό ποσό των 600.000 ευρώ.

ενδεικτικό ποσό των 200.000 ευρώ. Η

Συμφωνίες άμεσης επιδότησης με Διεθνείς

συνεισφορά αυτή θα καλυφθεί από άλλους

Οργανισμούς (Cooperation with International

πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ Διεθνείς

Organisations) όπως το Συμβούλιο της

Συμφωνίες και συμμετοχή σε Διεθνείς

Ευρώπης, τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για

Οργανισμούς στον τομέα της δημόσιας υγείας

τον Καρκίνο, τις Διεθνείς Οργανώσεις

και της καταπολέμησης του καπνίσματος» και

Μετανάστευσης και τον Οργανισμό

όχι από το Πρόγραμμα για την Υγεία.

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για



το συνολικό ενδεικτικό ποσό των 2.633.000

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος

ευρώ.

για το 2012 ανέρχεται σε 51.130.200 ευρώ, από τα

Προμήθειες/Ανάθεση Συμβάσεων (tenders) για

οποία τα 48.300.000 ευρώ προορίζονται για τη

το συνολικό ενδεικτικό ποσό των 14.463.980

λειτουργία του Προγράμματος,

ευρώ. Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών



αναμένεται να ανακοινωθούν στην Επίσημη

Το ποσοστό χρηματοδότησης εξαρτάται από τον

Εφημερίδα της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του

χρηματοδοτικό μηχανισμό που ισχύει, αλλά αυτό

2012.

κυμαίνεται συνήθως στο 50-60%. Σε εξαιρετικές

Άλλες δράσεις (other actions) για το συνολικό

περιπτώσεις, όταν μια δράση κρίνεται ότι παρέχει

ενδεικτικό ποσό των 5.270.000 ευρώ. Στις

προστιθέμενη αξία στη Στρατηγική Υγείας της ΕΕ,

δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται οι

τότε η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει σε 80%.

εισφορές που καταβάλλονται από την ΕΕ ως
συνδρομές σε φορείς των οποίων είναι μέλη

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν Μη Κερδοσ-

σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

κοπικοί Οργανισμοί, Φορείς Δημοσίου Τομέα,
Δημόσια Διοίκηση, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά
Ινστιτούτα και Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου,
ανάλογα με τον μηχανισμό χρηματοδότησης που
ισχύει για κάθε περίπτωση.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να
υποστηρίζονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές
νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται σε
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3. Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης
Πόλεων URBACT II: 3η Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών
δικτύων
Το URBACT παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας
μεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων σε
μείζονα αστικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τον
πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις στην
αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων κοινωνικών
διαφορετικές χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής

αλλαγών. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Ένωσης.

ανταλλαγής γνώσεων και εκμάθησης με στόχο τη

Οι τομείς προτεραιότητας όπως καθορίζονται στο

πόλεις στη διαμόρφωση ρεαλιστικών, πρωτοπορια-

πρόγραμμα εργασίας για το 2012, είναι οι εξής:


Βελτίωση της ασφάλειας της υγείας των
πολιτών (improve citizens’ health security).



Προαγωγή της υγείας (Promote Health).



Απόκτηση και διάδοση γνώσεων και

βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το URBACT βοηθά τις
κών και βιώσιμων λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν
την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική
διάσταση της αστικής ανάπτυξης.

πληροφοριών σχετικά με την υγεία (Health
Information and Knowledge).
Προθεσμία: 9 Μαρτίου 2012
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/health/programme/how_does_it
_work/call_for_proposals/index_en.htm
Εθνικό Σημείο Επαφής:
κ. Θεόδωρος Παπαδημητρίου
ΚΕ.Λ.Π.ΝΟ.
3ης Σεπτεμβρίου 42
10433 Αθήνα
Τηλ: 210 5212022
Φαξ: 210 5212135

Μέσω του URBACT, οι πόλεις ανταλλάσσουν καλές
πρακτικές και εμπειρίες που έχουν συσσωρευτεί
από όλους τους εμπλεκόμενους σε θέματα αστικής
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο URBACT συμμετέχουν 290 πόλεις διαφορετικού
μεγέθους, σε συνεργασία με τις Τοπικές Ομάδες
Στήριξής τους, από 29 χώρες. Στην παρούσα φάση
υλοποιούνται 37 έργα με 5,000 ενεργούς
συμμετέχοντες από Περιφέρειες Σύγκλισης και
Ανταγωνιστικότητας.
Το URBACT χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ καθώς και
από τα κράτη- μέλη.
Το 2012-14, θα διατεθούν 15.200.000 ευρώ για τη
δημιουργία 19 θεματικών δικτύων με αντικείμενο
την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την εφαρμογή ενεργειακών πολιτικών
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ενίσχυση του αστικού σχεδιασμού και
μιας αποδοτικής δημόσιας διοίκησης

καθώς και την παροχή καινοτόμων κοινωνικών
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του αποκλεισμού. Στα θεματικά δίκτυα
μπορούν να συμμετάσχουν τοπικές, περιφερειακές
και εθνικές αρχές, πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα.
Η θεματολογία της 3ης πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων καλύπτει 8 τομείς δημόσιας
πολιτικής, που βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με
τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ2020 για

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να απαντούν σε τρία

καινοτόμες, βιώσιμες και περιεκτικές πόλεις. Οι

οριζόντια θέματα:


Αναζήτηση τρόπων διαχείρισης της αστικής
ανάπτυξης στο πλαίσιο της οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης.



Αναζήτηση τρόπων υποστήριξης
ολοκληρωμένων και βιώσιμων προσεγγίσεων
της αστικής ανάπτυξης.



Αναζήτηση τρόπων ανάπτυξης αποδοτικών
συνεργασιών και διαδικασιών πολυεπίπεδης

ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν
προτάσεις σε έναν από τους κάτωθι τομείς:


Καινοτόμες Πόλεις
o

Προώθηση της καινοτομίας και της
οικονομίας της γνώσης

o

προώθηση της κοινωνικής
καινοτομίας

o

προώθηση της απασχόλησης και
της εργασιακής κινητικότητας

o


o



δήλωση ενδιαφέροντος, προϋποθέτουν δίκτυα στα
οποία συμμετέχουν 5 πόλεις από τουλάχιστον 3
επιλέξιμες χώρες (κράτη μέλη ή κράτη-εταίροι). Η
αρχική σύμπραξη θα πρέπει εξισορροπείται από
πόλεις προερχόμενες από Περιφέρειες της
Σύγκλισης ή Περιφέρειες Ανταγωνιστικότητας.
Προθεσμία: 15 Μαρτίου 2012
Πληροφορίες:

Προώθηση της ενεργού ένταξης

Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://urbact.eu/

συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. νέων,

Εθνικό σημείο επαφής:

μεταναστών, αστέγων, γυναικών)

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και

Ανάπλαση εγκαταλελειμμένων

Ναυτιλίας

γειτονιών και καταπολέμηση της

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και

φτώχειας.

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Βιώσιμες Πόλεις
o

Οι προτάσεις που διατυπώνονται, καταρχάς, σε

προώθηση της επιχειρηματικότητας

Περιεκτικές Πόλεις
o

διακυβέρνησης.

(EΥΣΣΑΑΠ)

Ανάπτυξη οικονομιών χαμηλής

Μητροπόλεως 3, 101 80 Αθήνα

κατανάλωσης άνθρακα και

Ε-mail: eyssaap@mnec.gr

ενεργειακά αποδοτικές

Τηλ: 210 3726000, 210 3726031
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4. Καταπολέμηση της βίας εις βάρος

Ένωσης και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης

παιδιών, νέων και γυναικών:

Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που συμμετέχουν

πρόγραμμα Δάφνη III (2007-2013)

στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο (ΕΟΧ), καθώς και υπό ορισμένες

Το πρόγραμμα Δάφνη III αποσκοπεί στην πρόληψη
και στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας,
ιδίως της σωματικής, της σεξουαλικής και της
ψυχολογικής εις βάρος των παιδιών, των νέων και
των γυναικών. Αποσκοπεί επίσης στην προστασία

προϋποθέσεις στις υποψήφιες χώρες και στις
χώρες των Βαλκανίων.
Δύνανται να υποβάλουν προτάσεις στο

των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου

πρόγραμμα ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί και

προκειμένου να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο

φορείς (τοπικές αρχές, πανεπιστημιακά τμήματα

προστασίας της σωματικής και πνευματικής

και ερευνητικά κέντρα) που δραστηριοποιούνται

υγείας, της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής σε

στους τομείς της πρόληψης και της

όλη την επικράτεια της Ένωσης. Το πρόγραμμα
αυτό αποτελεί την τρίτη φάση του προγράμματος
Δάφνη και καλύπτει την περίοδο 2007-2013.

καταπολέμησης της βίας ή της παροχής
υποστήριξης στα θύματα.
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το
πρόγραμμα υποστηρίζει τρία είδη δράσεων:


ειδικές δράσεις που αναλαμβάνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ερευνητικό έργο,
δημοσκοπήσεις και έρευνες κοινής γνώμης,
συλλογή και διάδοση δεδομένων,
σεμινάρια, συνέδρια και συσκέψεις
εμπειρογνωμόνων, σχεδιασμός και
ενημέρωση δικτυακών τόπων κ.λπ.,

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τα παιδιά, οι



ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού

νέοι (12-25 ετών) και οι γυναίκες που είναι

ενδιαφέροντος στα οποία συμμετέχουν

θύματα βίας ή που κινδυνεύουν να καταστούν. Τα

τουλάχιστον δύο κράτη μέλη,

μέλη των κατηγοριών αυτών θεωρούνται ως



υποστήριξη των ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων

θύματα της βίας ακόμα και σε περιπτώσεις που

που επιδιώκουν σκοπούς γενικού

είναι αυτόπτες μάρτυρες επίθεσης σε βάρος

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

στενού συγγενικού τους προσώπου.
Προϋπολογισμός: 25.831.000€
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες στόχους
όπως οι οικογένειες, οι διδάσκοντες, οι κοινωνικοί
λειτουργοί, η αστυνομία, το ιατρικό και δικαστικό
προσωπικό καθώς και σε μη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ) και δημόσιες αρχές.

Ελάχιστο ποσό επιδότησης: 74.000€
Συγχρηματοδότηση: 80%
Προθεσμία: 29 Μαρτίου 2012
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/
justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στα κράτη-μέλη της

E-mail για ερωτήσεις: JUST-DAPHNE@ec.europa.eu
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

1. Δήμος Σαμοθράκης: Στρατηγικές
ενάντια στην έξοδο από την Ύπαιθρο»
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Δια βίου μάθηση, 2007-2013»GRUNDTVIG)
Εγκρίθηκε πρόσφατα η συμμετοχή του Δήμου

Peuple et Culture-Γαλλία, Δήμοι Σμόλιαν-

Σαμοθράκης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου

Βουλγαρία και Γκόρα-Πολωνία, IMKA Livani-

Μάθηση/Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig, με

Λετονία και Local Democracy Agency-Κροατία), οι

τίτλο «I Will Survive – Στρατηγικές ενάντια στην
Έξοδο από την Ύπαιθρο» με διάρκεια 24 μηνών

οποίοι θα επιδιώξουν να ανταλλάξουν απόψεις,
γνώσεις και πρακτικές σχετικά με τις δυνατότη-

και έναρξη από την 1/8/2011.

τες οικονομικής δραστηριοποίησης των ατόμων

Ο σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη, μέσα από

ύπαιθρο. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η

την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, των
διαφόρων πιθανών στρατηγικών που υπάρχουν
προκειμένου οι νέοι να πειστούν να παραμείνουν
στην ύπαιθρο. Αυτή η ποικιλία ιδεών και
πρακτικών μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση

που επιθυμούν να μείνουν (ή ήδη διαμένουν) στην
ανάδειξη πραγματοποιημένων καλών πρακτικών
καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου ανάμεσα
στις χώρες αυτές. Οι προβλεπόμενες δράσεις
περιλαμβάνουν επιτόπιες επισκέψεις (με μορφή
σεμιναρίων) στις αντίστοιχες χώρες από

συγκεκριμένων προτάσεων.

εκπροσώπους των χωρών αυτών, ενώ στα

Το στοίχημα εδώ έγκειται στην κινητοποίηση των

δημιουργία μιας ιστοσελίδας και σχετικού υλικού

ενδιαφερομένων να αξιοποιήσουν προτάσεις και
δυνατότητας απασχόλησης στην ύπαιθρο
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή της
της φυγής. Στο εν λόγω project συμμετέχουν
φορείς από διάφορες χώρες (Κέντρο
Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Γερμανία, Europe Unie και

αναμενόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η
που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της
έρευνας, τις εμπειρίες και παραδείγματα καλών
πρακτικών ανάμεσα στις χώρες. Σε κάθε
εκπαιδευτική επίσκεψη θα συμμετέχουν 3 -4
συμμετέχοντες κάτοικοι του Δήμου Σαμοθράκης
που έχουν ενδιαφέρον στο να δουν άλλες
αγροτικές- τουριστικές περιοχές με σκοπό να
ανοίξουν νέους ορίζοντες και να βρουν καλές
πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν στον
τόπο τους.
Η πρώτη τεχνική συνάντηση του εν λόγω έργου
πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Latrape της
Γαλλικής Τουλουζ όπου έγιναν επιτόπιες
επισκέψεις σε παραγωγούς της περιοχής.
Πληροφορίες:
Δήμος Σαμοθράκης
Τηλ: 2551350800
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2. Δήμος Βέροιας: «Παραδοσιακή
τεχνολογία, κληροδότημα
από την παλιά Ευρωπαϊκή πόλη,
κλειδί στην απόδοση και Bιωσιμότητα»
(LINKS) - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«URBACT»
Tα συμπεράσματα της συνάντησης εργασίας των
άλλων 8 εταίρων (Δήμοι της Bayonne-Γαλλία,
Delft-Ολλανδία, Anderlecht-Βέλγιο, AlmeriaΙσπανία, Budrio-Ιταλία, Kilkenny-Ιρλανδία, Freiberg-Γερμανία και Brasov-Ρουμανία), που συμμετέχουν μαζί με το Δήμο Βέροιας στο πρόγραμμα
URBACT, παρουσίασαν πρόσφατα οι επικεφαλής
εταίροι της συνάντη-σης, η Δήμαρχος κα
Χαρούλα Ουσουλτζόγλου και η επιστημονική
συνεργάτης της κα Πάτρα Θεολο-γίδου.

Η πρώτη ημέρα της συνάντησης, ήταν αφιερωμένη στο τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα
διατηρητέα κτήρια για να τα αναστηλώσουμε
και να βελτιώσουμε την ενεργειακή τους απόδοση, σεβόμενοι την πολιτιστική και περιβαλλοντική τους ιδιαιτερότητα.
Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από την κάθε
πόλη σε θέματα οικολογικής αποκατάστασης.
Ενώ την τρίτη ημέρα η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τους τρόπους βελτίωσης της
ποιότητας της αποκατάστασης των κτηρίων.
Από την συνάντηση αυτή εξάχθηκαν χρήσιμα
συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν του κατοίκους να ανακατασκευάσουν τα

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του

σπίτια τους, αλλά και τις πόλεις ώστε να μην

έργου με τίτλο «Low tech Inherited from the old

χαθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας τους.

European city as a key for performance and Sustainability (LINKS)» (Παραδοσιακή τεχνολογία, κληροδότημα από την παλιά Ευρωπαϊκή πόλη, κλειδί
στην απόδοση και βιωσιμότητα) στο πλαίσιο του
URBACT II, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Βέροιας
μαζί με τους ανωτέρω δήμους και με συντονιστή
την πόλη της Bayonne.
Στόχος του προγράμματος είναι να εκπονηθεί ένα
σχέδιο δράσης από κάθε εταίρο για το ιστορικό
κέντρο της πόλης του, το οποίο θα διερευνήσει
και θα προτείνει μεθόδους για τη φιλική προς το
περιβάλλον αποκατάσταση (eco-restoration)
διατηρητέων κτηρίων.

Πληροφορίες:
Δήμος Βέροιας
Υπόψιν κας Π. Θεολογίτου
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3. Δήμος Ευρώτα: Εναλλακτική
Διαχείριση Απορριμμάτων
Ο Δήμος Ευρώτα, μαζί με 20 άλλους δήμους της
Ιταλίας, υπέγραψε πρόσφατα σύμφωνο φιλίας με
την Κοινότητα του Capannori, ενός ΟΤΑ με κοινά
γεωγραφικά χαρακτηριστικά, και δήμους που
αποδεδειγμένα διαχειρίζονται εδώ και 9 χρόνια
τα απορρίμματά τους και έχουν αποκτήσει
σημαντική εμπειρία στη διαλογή και στη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, οι οποίοι θα
καθοδηγήσουν τον ελληνικό δήμο στην τελική
αντιμετώπιση, τηρώντας τους όρους και τις
προϋποθέσεις της ισχύουσας κοινοτικής Οδηγίας,
εναρμονιζόμενοι με τις αρχές σεβασμού του
περιβάλλον-τος. Προτείνεται το σύστημα
συλλογής «πόρτα- πόρτα» που στοχεύει στη
μείωση του όγκου των απορριμμάτων καθώς και
η δημιουργία ειδικών χώρων συλλογής ανακυκλώσιμων προϊόντων που ονομάζονται
«οικολογικές νησίδες». Με το πρόγραμμα αυτό
αυξάνεται η διαφοροποίηση των προϊόντων με
εκλεκτικό διαχωρισμό από το σπίτι.
Στόχος είναι να έχει επέλθει το 2013 η μείωση
του μη εκλεκτικού όγκου των απορριμμάτων και η
αύξηση του πραγματικού οργανικού όγκου που θα
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του υπολειμματικού όγκου απορριμμάτων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης, ειδικά οφέλη για τους δημότες
(μείωση δημοτικών τελών, νέες θέσεις εργασίας).
Στη δεύτερη φάση του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης, ο δήμος προχώρησε στην
εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος οικιακής
κομποστοποίησης και στη μηχανική κομποστοποίηση επεξεργασίας οργανικού κλάσματος -

κλειστού συστήματος (σύμφωνα με τη μέθοδο
επεξεργασίας απορριμμάτων που προτείνει ο
δήμος, αρχικά θα γίνεται προεπεξεργασία των
απορριμμάτων με σκοπό την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και έπειτα επεξεργασία
του οργανικού κλάσματος σε κλειστό σύστημα
κομποστοποίησης, σύμφωνα πάντα με το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η διάθεση του
τύπου Κομπόστ προϊόντος θα γίνει για την
ανάπλαση εδαφών, αναδάσωση καμένων
εκτάσεων, κ.λ.π.).
Στην τρίτη φάση του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης, λόγω του ότι απομένει ένα
υπόλειμμα περίπου στο 7% από τη μέθοδο της
κομποστοποίησης, προτάθηκε η μέθοδος του
δεματοποιητή για την επεξεργασία του υπολειμματικού όγκου.
Στην τέταρτη φάση, με δεδομένη την ευαισθησία και την προθυμία του δήμου αναφορικά
με τη διαχείριση των απορριμμάτων τέθηκε ο
στόχος της οριστικής λύσης του προβλήματος
με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον,
χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ή
νανοσωματιδίων που προκαλούν τον κίνδυνο
της δημόσιας υγείας,.
Πληροφορίες:
Δήμος Ευρώτα
Τηλ: (27353)-60036
Ε-mail: info@eurota.gr
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Αειφόρος Αστική Υποδομή 2012
(Χονγκ Κονγκ, 2 Μαρτίου 2012)

Η παρουσίαση των εν εξελίξει έργων στο Χονγκ
Κονγκ αποτελεί το αντικείμενο του συνεδρίου που
διοργανώνεται για την αειφόρο αστική υποδομή.

στους τομείς της στέγασης, των κατασκευών και
της βιομηχανίας του σχεδίου.
Πληροφορίες:
http://icsaud2012.hbp.usm.my/

Πράσινες Πόλεις
(Σίδνευ, 5-7 Μαρτίου 2012)
Το σημαντικότερο συνέδριο για τις πράσινες
κατασκευές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού
πραγματοποιείται στο Σίδνευ με επίκεντρο τη
συντήρηση πράσινων κτιρίων, την καινοτομία
και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων.

Πρόκειται για μια εκδήλωση στην οποία θα
παρουσιαστούν οι τελευταίες κυβερνητικές
πρωτοβουλίες στους τομείς των επενδύσεων, του
χρηματοπιστωτικού τομέα, του αστικού σχεδιασμού
και των κατασκευών.

Το φετινό συνέδριο θα συζητήσει το ζήτημα της
βελτίωσης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών
και οικονομικών παραμέτρων του κυρίαρχου
παραδείγματος των πράσινων κτιρίων.

Πληροφορίες:
http://www.urbaninfraexpo.com/

Αειφόρος Αρχιτεκτονική
και Αστικό Σχέδιο
(Μαλαισία, 3-5 Μαρτίου 2012)
Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητών, αρχιτεκτόνων,
μηχανικών και όλων των εμπλεκομένων φορέων

Πληροφορίες:
http://www.greencities.org.au/

Κατακόρυφες Πόλεις
(Χονγκ Κονγκ, 5-7 Μαρτίου 2012)
Η συνεργασία τυπικών ουρανοξυστών με
πολυλειτουργικούς πύργους συνιστά την
επιτομή των κατακόρυφων ή κάθετων πόλεων.
Πρόκειται για έναν τύπο αστικής αρχιτεκτονικής
που απαντά στα προβλήματα υψηλής
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Αστικές Κουλτούρες και Υποκουλτούρες
(Πράγα, 9-11 Μαρτίου 2012)
Το διεπιστημονικό και πολυεπιστημονικό συνέδριο για τις αστικές λαϊκές κουλτούρες θα εξετάσει και θα διερευνήσει κριτικά τις δημιουργικές

πυκνότητας, κυκλοφοριακού χάους και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των σύγχρονων πόλεων. Ο
σχεδιασμός, επομένως, κάθετων πόλεων θεωρείται ως η μόνη λύση για την επίτευξη οικονομιών

τάσεις και τα εναλλακτικά πολιτιστικά κινήματα

κλίμακας, την εύρεση ελεύθερων χώρων, την

καθώς και τις θεωρητικές και πρακτικές πλευ-

αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ακινήτων και

ρές των πολιτιστικών και πολιτικών πλαισίων

των προκλήσεων της αστικής πυκνότητας. Η

ανάπτυξης των εναλλακτικών αστικών υπο-

συζήτηση βέλτιστων πρακτικών και οι πράσινες

κουλτούρων.

πρωτοβουλίες του κατασκευαστικού τομέα
αποτελούν επίσης βασικές θεματικές διεθνούς
συνεδρίου στο Χόνγκ Κόνγκ.

Πληροφορίες:
http://www.inter-disciplinary.net/criticalissues/cyber/urban-popcultures/call-for-papers/

Πληροφορίες:
http://www.verticalcities-lse.com/

Πόλεις της Ένταξης
(Άμστερνταμ, 8-9 Μαρτίου 2012)
Ο δήμος του Άμστερνταμ, σε συνεργασία με το
δίκτυο Eurocities και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Υδάτινους
Πόρους
(Μασσαλία, 12-17 Μαρτίου 2012)
Το 6ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Υδάτινους
Πόρους που πραγματοποιείται φέτος στη
Μασσαλία αποβλέπει στην ενδυνάμωση του

διοργανώνει διεθνές συνέδριο για τις πρακτικές
ένταξης μεταναστών που εφαρμόζουν οι
ευρωπαϊκές πόλεις.
Πληροφορίες:
http://www.integratingcities.eu/
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Αειφόρος Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
(Όρεγκον, 18-21 Μαρτίου 2012)

προς τα πάνω.

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων και το περι-

Πληροφορίες:

βάλλον, οι αειφόρες υποδομές, ο αστικός

http://www.worldwaterforum6.org/en/

Πράσινη Αειφορία
(Βανκούβερ, 14-16 Μαρτίου 2012)
Κάθε δύο έτη, το Βανκούβερ φιλοξενεί για τρεις
ημέρες ειδήμονες στα θέματα της αειφορίας όπου

σχεδιασμός και η κοινοτική αειφορία είναι
μερικές από τις θεματικές σχετικού διεθνούς
παρουσιάζονται περιβαλλοντικές καινοτομίες,
ενώ προωθείται η παγκόσμια δικτύωση των
εμπλεκόμενων φορέων.
Πληροφορίες:
http://2012.globeseries.com/

συνεδρίου στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ.
Πληροφορίες:
http://www.awwa.org/Conferences/SpecConf.cfm?I
temNumber=56511&navItemNumber=56514&sho
wLogin=N

Η μηχανική των μεταφορών και των
συγκοινωνιών

7ο Ευρωπαϊκό Ετήσιο Συμπόσιο:

(Χονγκ Κονγκ, 17-18 Μαρτίου 2012)

Διαρθρωτικά Ταμεία 2012
(Βερολίνο, 19-21 Μαρτίου 2012)

Η παρουσίαση των νέων εξελίξεων και
ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πεδίο της

Τα θέματα της διαχείρισης, υλοποίησης έργων
αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές των

μηχανικής των μεταφορών και των συγκοινωνιών
αποτελεί την κύρια θεματική του διεθνούς
συνεδρίου στο Χονγκ Κονγκ.
Πληροφορίες:
http://www.ictte.org/cfp.htm
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διαρθρωτικών ταμείων θα αποτελέσουν τα βασικά
ζητήματα προς συζήτηση του 7ου ετήσιου
συμποσίου που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή
Ακαδημία για τους φόρους, τα οικονομικά και το
δίκαιο.
Πληροφορίες:
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dat
eien/conferences/7th_European_Annual_Symposium_
EU_Funds_2012_DMOS.pdf

Η Τεχνολογία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
(Σίδνευ, 19-20 Μαρτίου 2012)
Τα εθνικά ευρυζωνικά δίκτυα, η ασφάλεια των
νέων τεχνολογιών και το μέλλον των υπηρεσιών
της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εναλλακτικές

αειφορική ανάπτυξη - πραγματοποιείται στην
Αθήνα υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα από τα
πλέον σημαντικά φόρουμ σχετικά με τις προσφατες επιστημονικές εξελίξεις, εφαρμογές και
συνέπειες για την κλιματική αλλαγή, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις υγιείς κοινότητες.
Πληροφορίες:
http://www.airqualityconference.org/

Τεχνολογίες Πράσινων Οχημάτων
(Μελβούρνη, 21-23 Μαρτίου 2012)
Το διεθνές συνέδριο για τις αειφόρες τεχνολογίες της αυτοκινητοβιομηχανίας θα εξετάσει
τις ερευνητικές και πρακτικές απαντήσεις στις

μορφές αποθήκευσης δεδομένων κ.α. είναι μερικά
από τα θέματα διεθνούς συνεδρίου για τη χρήση
των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης προς τον πολίτη.
Πληροφορίες:
http://acevents.com.au/techinlocalgovernment2012/
index.html

Ποιότητα Αέρος: Επιστήμη και Εφαρμογές
(Αθήνα, 19-23 Μαρτίου 2012)
Το 8ο διεθνές συνέδριο για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα – βασικό στοιχείο για την

προκλήσεις της αειφόρου κινητικότητας, και
κυρίως, τις τεχνικές και επιστημονικές προόδους
για την επίτευξη κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών στόχων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για το 4ο στη σειρά ετήσιο θεματικό συνέδριο μετά από εκείνα σε
Αυστραλία, Γερμανία και ΗΠΑ.
Πληροφορίες:
http://www.icsat2012.com/
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Η Οικολογία της Μεγαλούπολης
(Αγ.Πετρούπολη, 20-23 Μαρτίου 2012)
Υπό την αιγίδα των αρχών της Αγ.Πετρούπολης,
της Περιφέρειας του Λένινγκραντ, των Ρωσικών
Υπουργείων Φυσικών Πόρων και Οικολογίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Εμπορικού και

τιστες πρακτικές «παγκόσμιων» ευρωπαϊκών πόλεων κ.α.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?vie
w=detail&id=8148e7ff-07af-43e6-a3b02d726b39c3ae

Ο Πλανήτης υπό πίεση
(Λονδίνο, 26-29 Μαρτίου 2012)
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και άλλων επαγγελματικών ενώσεων, διοργανώνεται διεθνές
συνέδριο για τις κύριες οικολογικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μητροπόλεις,
όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η περιβαλλοντική παρακολούθηση των πόλεων, η πληρο-

Με βάση τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις,
το διεθνές συνέδριο που διοργανώνει η διεθνής
οργάνωση για τη γεώσφαιρα και τη βιόσφαιρα
(IGBP) θα επικεντρώσει την προσοχή του στην
κλιματική αλλαγή, την οικολογική υποβάθμιση, την

φοριακή υποστήριξη των περιβαλλοντικών
δράσεων, οι γεωλογικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη των πόλεων, η εισαγωγή καινοτόμων
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και εξοπλισμού κ.α.
Πληροφορίες:
http://ecology.lenexpo.ru/en/

Ο Ευρωπαϊκός Αστικός Ιστός
στον 21ο αιώνα
(Κοπεγχάγη, 22-23 Μαρτίου 2012)
Η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει την 5η
Ευρωπαϊκή Σύνοδο των Πόλεων και Περιφερειών
με βασικά θέματα συζήτησης τις συνέπειες των
πολιτικών της ΕΕ στην αστική ανάπτυξη, τη
συμμετοχή των πολιτών σε περιφερειακά και
τοπικά έργα, την ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων
χρηματοδότησης της πράσινης αστικής
οικονομίας του μέλλοντος, προκλήσεις και βέλ-

ανθρώπινη ευημερία, την επισιτιστική ασφάλεια,
την ενέργεια, τη διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα
και την ανακούφιση από τη φτώχεια.
Πληροφορίες:
http://www.planetunderpressure2012.net/conferenc
evision.asp
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(Βενετία, 26-27 Μαρτίου 2012)
Στόχος του εν λόγω διεθνούς εργαστηρίου της
ΟΥΝΕΣΚΟ είναι η προώθηση υψηλής ποιότητας

3/2012

οικονομικούς πόρους και η πράσινη κινητικότητα
αποτελούν τις βασικές ενότητες διεθνούς
συνεδρίου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές
που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.
Πληροφορίες:
http://www.terrapinn.com/conference/metro-rail

Αστική συμφόρηση
(Σίδνευ, 27-28 Μαρτίου 2012)
Ο οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός
αντίκτυπος της αυξημένης κυκλοφοριακής
συμφόρησης στα αστικά κέντρα θα βρεθεί στο
επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου στην Αυστραλία. Η
εν λόγω εκδήλωση θα εξετάσει τις διαφορετικές
επιστημονικών ανταλλαγών σε θέματα
μετανάστευσης στις πόλεις και η δημιουργία
δικτύου ερευνητών.
Πληροφορίες:
http://www.unescochairiuav.it/?page_id=1203&lang=en

Αειφόρες σιδηροδρομικές μεταφορές
(Λονδίνο, 27-29 Μαρτίου 2012)
Η δημιουργία ενός πελατοκεντρικού μεταφορικού
δικτύου, η αύξηση των δυνατοτήτων για την
ικανοποίηση της ζήτησης παρά τους πενιχρούς

προσεγγίσεις του αστικού σχεδιασμού και της
πολιτικής που θα βοηθήσουν σε μακροπρόθεσμο
επίπεδο την αποφόρτιση στις αστικές οδικές
αρτηρίες.
Πληροφορίες:
http://www.informa.com.au/conferences/transport
/infrastructure/urban-congestion
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Κανονισμός για μια Ολοκληρωμένη
Θαλάσσια Πολιτική
Με τον υπ’αριθ.1255/2011 Κανονισμό του ΕΚ
και του ΕΣ της 30ης Νοεμβρίου 2011 θεσπίστηκε πρόγραμμα για τη στήριξη μέτρων που
αποσκοπούν στην προώθηση της περαιτέρω
ανάπτυξης και εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ένωσης
("πρόγραμμα"). Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια
Πολιτική της Ένωσης ("ΟΘΠ") προάγει τη
συντονισμένη και συνεκτική λήψη αποφάσεων
με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης
ανάπτυξης, του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών
μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις παράκτιες,
νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές
της Ένωσης καθώς και των θαλάσσιων
τομέων της, μέσω συνεκτικών και
συνδεόμενων με τη θάλασσα πολιτικών και
της σχετικής διεθνούς συνεργασίας.
Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους γενικούς
στόχους:

αναπτυχθούν συνεργασίες και να στηριχθούν οι
συνδεόμενες με τις θάλασσες και τις ακτές
πολιτικές, ιδίως στους τομείς της οικονομικής
ανάπτυξης, της απασχόλησης, της περιβαλλοντικής προστασίας, της έρευνας, της θαλάσσιας
ασφάλειας, της ενέργειας καθώς και της
ανάπτυξης πράσινων θαλάσσιων τεχνολογιών,
συνεκτιμώντας και αξιοποιώντας τα μέσα και
τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν ήδη˙
γ) την προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και δη της βιοποικιλότητάς του, καθώς και της αειφόρου χρήσης των
θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και τον περαιτέρω καθορισμό των ορίων αειφορίας της
ανθρώπινης δραστηριότητας που έχει αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στο

α) την προαγωγή της ανάπτυξης και

πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ (οδηγία-

εφαρμογής της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης

πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)˙

των θαλάσσιων και παράκτιων υποθέσεων˙

δ) την υποστήριξη της ανάπτυξης και της

β) τη συμβολή στην ανάπτυξη διατομεακών

εφαρμογής των στρατηγικών για τις

εργαλείων, κυρίως το Θαλάσσιο Χωροταξικό

θαλάσσιες λεκάνες˙

Σχεδιασμό, το Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής

ε) τη βελτίωση και την ενίσχυση της εξωτερικής

Πληροφοριών (CISE) και γνώσεις για τη
θάλασσα σχετικά με τους ωκεανούς, τις
θάλασσες και τις εντός και γειτονικές της
Ένωσης παράκτιες περιοχές, με σκοπό να

συνεργασίας και του συντονισμού σε σχέση με
τους στόχους της ΟΘΠ, με βάση την πρόοδο των
συζητήσεων στο πλαίσιο των διεθνών φόρουμ.
Υπό το πρίσμα αυτό, οι τρίτες χώρες καλούνται
να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας (UNCLOS)˙
στ) τη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής
μεγέθυνσης, της απασχόλησης, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στους θαλάσσιους τομείς και στις παράκτιες, νησιωτικές
και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.
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Το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει
χρηματοοικονομική ενίσχυση για τα ακόλουθα
είδη δράσεων σύμφωνα με τους στόχους που
προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3:
α) έργα, συμπεριλαμβανομένων των
δοκιμαστικών, μελέτες, προγράμματα έρευνας
και επιχειρησιακής συνεργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
και επιμόρφωσης˙

3/2012

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής
Δημοκρατίας 2012
Στο πλαίσιο της γενικής συντονιστικής
συνάντησης του Κογκρέσου Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της
Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι
στις 19 Ιανουαρίου τ.ε., εκπρόσωποι δήμων,
εθνικών ενώσεων και ευρωπαϊκών δικτύων
αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των δράσεων
που αναλήφθηκαν για την Ευρωπαϊκή

β) δημόσια πληροφόρηση και ανταλλαγή

Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας (ΕΕΤΔ) το

βέλτιστων πρακτικών, δραστηριότητες

2011 και συμφώνησαν για το θεματικό πεδίο

ευαισθητοποίησης και συναφείς

των πρωτοβουλιών για το 2012.

δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης˙

Εν προκειμένω, οι φετινές εκδηλώσεις για την
ΕΕΤΔ, που προγραμματίζεται να γίνουν από
15 έως 21 Οκτωβρίου, αξιοποιώντας την
εμπειρία των περυσινών δράσεων για την
προώθηση της κοινωνικής συνοχής στις
τοπικές κοινότητες, θα επικεντρωθούν στη
θεματική ενότητα «ανθρώπινα δικαιώματα σε
τοπικό επίπεδο». Μάλιστα, συμφωνήθηκε οι
συμμετέχοντες δήμοι να καταρτίσουν

γ) διασκέψεις, συνέδρια, συναντήσεις

στοχευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις

εργασίας και φόρα με συμμετοχή των
εμπλεκόμενων φορέων˙
δ) συγκέντρωση, παρακολούθηση και προβολή
σημαντικού αριθμού στοιχείων, βέλτιστων
πρακτικών και βάσεων δεδομένων
περιφερειακών προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται από την Ένωση και
διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά για το
κοινό, μεταξύ άλλων, όπου ενδείκνυται, με τη
σύσταση γραμματείας για έναν ή
περισσότερους από τους προαναφερόμενους
σκοπούς, η οποία θα διευκολύνει την έγκριση
κοινών και ομοιόμορφων προτύπων για τη
συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων˙
ε) δράσεις που συνδέονται με διατομεακά
μέσα, συμπεριλαμβανομένων δοκιμαστικών
έργων.
Πληροφορίες:
http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/Lex
UriServ.do?uri=OJ:L:2011:321:0001:0010:EL:PDF

προτεραιότητές τους, εμπλέκοντας ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, βελτιώνοντας το διαγενεακό διάλογο, διασφαλίζοντας ποιότητα
στην παροχή των δημοσίων υπηρεσιών κτλ.
Βασικός στόχος των φετινών εκδηλώσεων
είναι η ανάπτυξη της τοπικής δημοκρατίας,
επιτυγχάνοντας έναν πραγματικό πολιτισμό
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίες:
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default
_en.asp?

20

Τεύχος 21

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3/2012

Πρόταση για τη δημιουργία του
προγράμματος "Erasmus για όλους"
Στις 23 Νοεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρότεινε τη δημιουργία του προγράμματος
«Erasmus για όλους» που θα αντικαταστήσει τα
υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα για την
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό. Το νέο πρόγραμμα θα υποστηρίξει
καινοτόμες δράσεις που θα επιδιώκουν τη
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ΜΚΟ, οργανώσεων
νέων, τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς
και τον εκσυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα θα
τεθεί σε εφαρμογή το 2014 και προβλέπεται
αύξηση 70% του συνολικού προϋπολογισμού (19
δισ. ευρώ) σε σχέση με την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο.
Ο κύριος στόχος παραμένει ο ίδιος – βελτίωση
των δεξιοτήτων των ατόμων και, τελικά, της
απασχολησιμότητάς τους, καθώς επίσης και
υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Erasmus για όλους θα υποκαταστήσει επτά
υπάρχοντα προγράμματα: το υπάρχον πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci,
Comenius και Grundtvig), το πρόγραμμα Νεολαία
σε Δράση, και πέντε προγράμματα διεθνούς
συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με τις
εκβιομηχανισμένες χώρες).
Οι κύριες δράσεις των υπαρχόντων προγραμμάτων θα συνεχιστούν (δηλ. η μαθησιακή
κινητικότητα, τα σχέδια συνεργασίας και η
υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων),
αλλά οι δραστηριότητες θα ενισχυθούν εκεί όπου
υπάρχει ο μεγαλύτερος συστημικός αντίκτυπος
και σαφής ενωσιακή προστιθέμενη αξία.
Υπάρχουν επίσης μερικές νέες καινοτόμες
προτάσεις, όπως το πρόγραμμα εγγυήσεων
φοιτητικών δανείων Erasmus για μεταπτυχιακές
σπουδές, οι συμμαχίες γνώσης και οι συμμαχίες
τομέων δεξιοτήτων. Η ύπαρξη ενός και μόνου
προγράμματος συνεπάγεται απλούστερους
κανόνες και διαδικασίες εφαρμογής, ενώ
αποφεύγεται ο κατακερματισμός και η
αλληλεπικάλυψη.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-forall/index_en.htm

21

Τεύχος 21

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3/2012

Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, 2014-2020
Στην πολιτική συνοχής της ΕΕ της επόμενης
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι
αφιερωμένο το χειμερινό τεύχος του περιοδικού
PANORAMA Inforegio της Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

χρήστες έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας να εντοπίζουν ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Μέχρι σήμερα, ανάλογες πρωτοβουλίες
έχουν αναπτυχθεί στη Νέα Υόρκη και στο Σαν
Φραντσίσκο. Αυτό συνεπάγεται σημαντικά
περιβαλλοντικά οφέλη αφού πλέον οι οδηγοί δεν
θα χρειάζεται να περιπλανώνται με το
αυτοκίνητό τους άσκοπα για την αναζήτηση
μιας θέσης στάθμευσης.
Πληροφορίες:
http://www.eltis.org/index.php?uid=ZGZkZQLX&ID
1=5&id=60&news_id=3050

Η Περιφερειακή Πολυμορφία της ΕΕ
Στις σελίδες του περιοδικού μπορεί κανείς να
διαβάσει τις προτάσεις της Επιτροπής καθώς

Ποια Περιφέρεια της ΕΕ παρουσιάζει υψηλά

και σχόλια όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

ποσοστά αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαί-

Επίσης, το τεύχος περιέχει συνεντεύξεις με
εκπροσώπους γαλλικών και σουηδικών
περιφερειακών αρχών καθώς και θεματικά
άρθρα με έμφαση σε έργα της ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag40/mag40_en.pdf

Αναζήτηση θέσης στάθμευσης μέσω
έξυπνων τηλεφώνων
Η βελγική πόλη Μέχελεν και ο οργανισμός
τηλεπικοινωνιών Belgacom ανέπτυξαν
πρόσφατα πιλοτικό σχέδιο που επιτρέπει στους
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δευσης; Ποιες ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση; Σε ποιες

Δίκτυο Δήμων και Περιφερειών για την
Ένταξη

Περιφέρειες καταγράφεται μεγάλη αύξηση της
έρευνας; Αυτά και άλλα ερωτήματα απαντώνται
στον ετήσιο οδηγό της Eurostat, όπου παρουσιάζονται τα πρόσφατα οικονομικά, κοινωνικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά των εδαφικών

3/2012

Την 1η Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή CIVEX
(Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις) της Επιτροπής των Περιφε-

ενοτήτων της ΕΕ.
Πληροφορίες:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/port
al/product_details/publication?p_product_code=KS
-HA-11-001

Εισαγωγή υβριδικών ηλεκτρικών
λεωφορείων στο Ελσίνκι
Η πρωτεύουσα της Φινλανδίας εγκαινιάζει τη
χρήση των δύο πρώτων υβριδικών ηλεκτρικών
λεωφορείων, εισερχόμενη στην επανάσταση της
ηλεκτροκίνησης των οχημάτων. Η εν λόγω πρωτοβουλία εικάζεται ότι θα προωθήσει την
πολιτική των αειφόρων μεταφορών στο Ελσίνκι
σε επόμενο στάδιο, εδραιώνοντας τη φήμη του

ρειών (ΕτΠ), υιοθέτησε ομόφωνα το σχέδιο
γνωμοδότησης του κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου
αναφορικά με την ένταξη των μεταναστών από
τρίτες χώρες στην Ε.Ε.. Η γνωμοδότηση, θεωρώντας το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως βασική αρχή, την πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση ως κατάλληλη μέθοδο, και την
αύξηση των πιστώσεων ως αναγκαίο μέσο,
προτείνει τη δημιουργία μίας στρατηγικής
εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕτΠ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να
διευκολυνθεί η ένταξη των μεταναστών και να
προωθηθούν αποτελεσ-ματικές πολιτικές. Η

ως μια πράσινη κοινωνία. Άλλωστε, στις αρχές
του έτους, το Ελσίνκι βρισκόταν στις δέκα
πρώτες πόλεις της έκθεσης του Economist για
τις αειφορικές πόλεις παγκοσμίως που
προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Πληροφορίες:
http://www.hel.fi/wps/portal/Helsinki_en/Artikkeli
?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Helsinki/en/news/helsi
nki+to+introduce+hybrid+electric+buses

σχέση αυτή θα οικοδομηθεί με τη σύσταση ενός
Δικτύου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για
την Ένταξη που θα χρηματοδοτηθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπεται να
λειτουργήσει το 2012.
Πληροφορίες:
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments
.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGpcirQMWiKnRJusx56%
2f3Xz6AGYeqmHsrM%3d
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Οι Γερμανικές Πόλεις πρώτες σε
ποιότητα ζωής παγκοσμίως
Η Βιέννη ανακηρύχθηκε για άλλη μία φορά ως η
καλύτερη πόλη παγκοσμίως, με τη Ζυρίχη να την
ακολουθεί, όσον αφορά την ποιότητα ζωής που

3/2012

και ότι, από άποψη ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος, η Κίνα προβλέπεται να καταστεί η
μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο πριν από το
2020, ενώ η Ινδία ενδέχεται να καταστεί η
ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο
πριν από το 2050, υποστηρίζεται ότι, και λόγω
της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, επιβάλλεται
η διαμόρφωση μιας κοινής πλατφόρμας εξωτερικής πολιτικής, κάτι που προϋποθέτει τον
σχηματισμό ενός νέου συστήματος παγκόσμιας
διακυβέρνησης το οποίο θα είναι ανοικτό ώστε
να συμπεριλαμβάνει τις χώρες BRICS και άλλες
αναδυόμενες δυνάμεις και θα στηρίζεται σε
κοινές αξίες. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται,
μεταξύ άλλων, ότι κάθε εμβάθυνση των σχέσεων
και σύσφιγξη της πολιτικής συνεργασίας με τις
χώρες BRICS σε κυβερνητικό επίπεδο πρέπει να
συνοδεύεται από ένα συνεχή διάλογο μεταξύ

προσφέρει στους κατοίκους της. Ωστόσο, στην

των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

πρώτη δεκάδα της σχετικής λίστας της

(π.χ. δίκτυα πόλεων).

Εταιρείας Συμβούλων Mercer ξεχωρίζουν έξι
γερμανικές πόλεις (Μόναχο, Αμβούργο,
Ντίσελντορφ, Φραγκφούρτη, Βερολίνο και
Νυρεμβέργη) που πιστοποιούν την υπεροχή των
κεντροευρωπαϊκών πόλεων (Γερμανίας,
Αυστρίας και Ελβετίας) στους δείκτες ασφάλειας
και ποιοτικών υπηρεσιών παγκοσμίως.
http://www.citymayors.com/features/quality_surve
y.html

Η Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ
Σε έκθεση που παρουσιάστηκε στην πρόσφατη
σύνοδο (1 Φεβρουαρίου τ.ε.) της Ολομέλειας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναπτύχθηκαν οι
αρχές ενός νέου, ανοικτού συστήματος
παγκόσμιας διακυβέρνησης στο πλαίσιο των
σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες BRICS
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Ν.Αφρική).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά αναδυόμενες
Χώρες (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ινδονησία,
Μεξικό και Τουρκία) προβλέπεται να έχουν το
2050 μεγαλύτερες οικονομίες από ό,τι όλες μαζί
οι χώρες της G-7 (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς,
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία)

Αυτό αποδεικνύεται ακόμη πιο αναγκαίο αν
ληφθεί υπόψη ότι οι υπερεθνικές προκλήσεις,
όπως η αλλαγή του κλίματος, τα ζητήματα που
άπτονται των διεθνών κανονιστικών καθεστώτων, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες και σπάνιες
γαίες, η τρομοκρατία, η βιώσιμη ανάπτυξη, η
παγκόσμια πολιτική σταθερότητα και η
ασφάλεια, θα απαιτήσουν μια προσέγγιση βάσει
κανόνων και χωρίς αποκλεισμούς με τις νέες
αναδυόμενες δυνάμεις,
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p
ubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-20120010+0+DOC+WORD+V0//EL.
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Διεθνή Θέματα
Η Πράσινη Κάρτα της Επαρχίας
Kanagawa
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Οδηγός για το σχεδιασμό οδικών αρτηριών
Το Ινστιτούτο για τις Μεταφορές και την Αναπτυξιακή Πολιτική της Ινδίας προχώρησε στην έκδοση
ενός οδηγού, ο οποίος απαριθμεί τρόπους

Οι κάτοικοι της Επαρχίας Kanagawa (Ιαπωνία),
πληρώνοντας τους λογαριασμούς τους με τη
χρεωστική κάρτα Green Eco WAON ενισχύουν
τις περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις
της τοπικής αρχής. Εν προκειμένω, κατόπιν

της συμφωνίας μεταξύ της Επαρχίας και της
εταιρείας AEON Co Ltd διανεμήθηκαν χρεωστικές κάρτες που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένα καταστήματα της εν λόγω εταιρείας με

δημιουργίας ασφαλών, πολυλειτουργικών δρόμων
και περισσότερο ζωντανών δημόσιων χώρων. Το εν
λόγω εγχειρίδιο απαριθμεί δεκαέξι τύπους οδικών
αρτηριών και πραγματεύεται το ρόλο του καθενός,
αναδεικνύει διαφορετικές λειτουργίες και
υπογραμμίζει την ανάγκη σχεδιασμού δρόμων που
διασφαλίζουν τη χρήση του από όλους. Περιγράφει
σκοπό ένα μέρος της δαπάνης να αποτελεί ένα
είδος δωρεάς των καταναλωτών προς το
σχολικό πρόγραμμα της Επαρχίας για Καθαρή
Ενέργεια και Ενεργειακή Εξοικονόμηση.
Πληροφορίες:
http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p384117.html

πρακτικούς τρόπους για τη διευκόλυνση των πεζών,
των ποδηλατών και των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Μολονότι ο συγκεκριμένος οδηγός εκπονήθηκε στην
Ινδία, οι συγγραφείς του υποστηρίζουν ότι η
εφαρμογή του καλύπτει κάθε αστική περιοχή.
Πληροφορίες:
http://www.itdp.org/documents/BetterStreets111221.
pdf
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Διαδικτυακό εργαλείο μέτρησης των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
Το εργαλείο HEAT+ που εγκαινίασε η πόλη
Durban (Ν. Αφρική) έχει σχεδιαστεί για να
βοηθήσει τις τοπικές αρχές να επωφεληθούν
από τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καθώς και των κοινών ρυπογόνων
ατμοσφαιρικών στοιχείων. Για πρώτη φορά, οι

3/2012

Δημιουργία της πρώτης Αειφόρου
Έξυπνης Πόλης στην Ιαπωνία
Σε ένα πρώην βιομηχανικό πάρκο της
Panasonic, πενήντα χιλιόμετρα δυτικά του
Τόκιο, δημιουργείται από εννέα εταιρείες η
Αειφόρος Έξυπνη Πόλη Fujisawa. Πρόκειται για
ένα πρότυπο πόλης 1000 κατοικιών, προορισμένη να στεγάσει τις ενεργειακά υπεύθυνες
οικογένειες του μέλλοντος. Με την ολοκλήρωση
του σχεδίου το 2014 θα επιτευχθεί μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 70%
σε σχέση με την κατανάλωση μιας παρόμοιας
σε μέγεθος πόλης. Φωτοβολταϊκά και κυψέλες
φυσικού αερίου τοποθετούνται σε κάθε σπίτι,
παρέχοντας το 70% της ηλεκτρικής ενέργειάς
του. Η χρήση της ηλιακής ενέργειας, του
φυσικού αερίου και των μπαταριών θα
αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από ένα
προωθημένο σύστημα υπολογιστών, το οποίο
θα είναι προσβάσιμο από τους κατοίκους.

πόλεις που χρησιμοποιούν το εν λόγω
εργαλείο μπορούν πλέον να συγκρίνουν τα
επίπεδα εκπομπής ρυπογόνων αερίων με τους
σχετικούς τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς
και διεθνείς δείκτες. Πρόκειται για το

Παράλληλα, η Panasonic εκτιμά ότι η

μοναδικό διαδικτυακό προϊόν που προσφέρει

κατανάλωση νερού από κάθε νοικοκυριό θα

ασφάλεια στην αποθήκευση δεδομένων,

μειωθεί κατά 30%, ενώ η πόλη θα εφοδιαστεί

αποτελεί ουσιαστικά μια παγκόσμια τράπεζα

με σταθμούς φόρτωσης ηλεκτρικών οχημάτων

δεδομένων, παρέχοντας ολοκληρωμένη τεχνική

και δημόσιο φωτισμό, τροφοδοτούμενο από

υποστήριξη και 24ωρη προσβασιμότητα.

ηλιακή ενέργεια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://heat.iclei.org/heatplus/downloads/HEATpl
us_brochure.pdf

http://news.panasonic.net/archives/2011/0526_
5407.html
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Διαβουλεύσεις
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οδηγία θεσπίζει ένα σύστημα που επιτρέπει
στις εθνικές αρχές να επιτυγχάνουν την
επιστροφή στο έδαφός τους πολιτιστικών
αγαθών που έχουν χαρακτηριστεί "εθνικοί
θησαυροί", έχουν απομακρυνθεί παράνομα από
το έδαφός τους και βρίσκονται στο έδαφος μιας
άλλης χώρας της ΕΕ.
Σε διεθνές επίπεδο, η Σύμβαση της UNESCO του
1970 για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε
να απαγορεύεται και να παρεμποδίζεται η
παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή και μεταβίβαση
της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών, καθώς
και η Σύμβαση UNIDROIT του 1995 για τα
κλαπέvτα ή παραvόμως εξαχθέvτα πoλιτιστικά
αγαθά έχουν κυρωθεί από ορισμένες, όχι όμως
από όλες τις χώρες της ΕΕ.

Η Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών

Η διαβούλευση αυτή σκοπό έχει να
συγκεντρώσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις
των δημόσιων φορέων και άλλων

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πολιτιστικά

ενδιαφερόμενων μερών για το πώς μπορεί να

αγαθά υπόκεινται στις διατάξεις της Συνθήκης

βελτιωθεί η επιστροφή παράνομα

για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), και ιδίως εκείνες

απομακρυνθέντων εθνικών θησαυρών.

που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των
αγαθών. Ωστόσο, η ΣΛΕΕ αναφέρει ότι η ελεύθε-

Προθεσμία: 5 Μαρτίου 2012

ρη κυκλοφορία των αγαθών είναι δυνατόν να

Πληροφορίες:

περιοριστεί π.χ. για λόγους προστασίας

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch

εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική,
ιστορική ή αρχαιολογική αξία.

Πράσινη Βίβλος για την Αναδιάρθρωση
των Εταιρειών

Με την εγκαθίδρυση, το 1993, της ενιαίας αγοράς, η οποία περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς

Η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση για να συγ-

εσωτερικά σύνορα όπου τα αγαθά κυκλοφορούν

κεντρώσει τις απόψεις των πολιτών σχετικά με

ελεύθερα, οι χώρες της ΕΕ διατηρούν το δικαίω-

το θέμα της αναδιάρθρωσης εταιρειών. Βάση

μα να καθορίζουν τους εθνικούς τους θησαυ-

της συζήτησης είναι το έγγραφο πολιτικής της

ρούς και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για

Επιτροπής ("πράσινη βίβλος") με τίτλο Αναδιάρ-

την προστασία τους.

θρωση και πρόβλεψη της αλλαγής, που στοχεύει
στον εντοπισμό επιτυχημένων πρακτικών και

Στο πλαίσιο αυτό, για να μπορούν τα κράτη

πολιτικών σε αυτόν τον τομέα.

μέλη να προστατεύουν τα πολιτιστικά αγαθά
τους, εκδόθηκε η οδηγία του Συμβουλίου

Προθεσμία: 30 Μαρτίου 2012

93/7/EΟΚ σχετικά με την επιστροφή

Πληροφορίες:

πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&la
ngId=el&consultId=9&visib=0&furtherConsult=yes

παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους. Η
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Σεμινάρια Κατάρτισης

EU Negotiation Techniques - European Negotiations I

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Τόπος: Μάαστριχτ

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4947

Ημερομηνία: 7-9 Μαρτίου 2012
Πληροφορίες:

Climate Change at a Regional and Local Level:
Initiatives For and Beyond EU Legislation
Ημερομηνία: 8-9 Μαρτίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4916

Managing Change in Public Administration
Ημερομηνία: 19-20 Μαρτίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4897

Practical Tools for Implementation of EU Policies at
National Level
Ημερομηνία:5-7 Μαρτίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4931

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects Why and How?
Ημερομηνία: 19-21 Μαρτίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4976

European Information Management - Europe on the
Internet: Finding your Way through the European

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects -

Information Jungle

Advanced Course

Ημερομηνία: 5-6 Μαρτίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ

Ημερομηνία: 22-23 Μαρτίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4952

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4980

Strategy and Planning in the context of Total

Understanding EU Decision-Making: Principles,

Quality Management

Procedures, Practice

Ημερομηνία: 7-9 Μαρτίου 2012

Ημερομηνία: 22-23 Μαρτίου 2012

Τόπος: Μάαστριχτ

Τόπος: Μάαστριχτ

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4891

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4822

Implementing the Structural Funds Regulations in

Improving Quality and Reducing Costs: A Mission

2007-2013 and 2014-2020

Possible

Ημερομηνία: 7-8 Μαρτίου 2012

Ημερομηνία: 26-27 Μαρτίου 2012

Τόπος: Μάαστριχτ

Τόπος: Μάαστριχτ

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4921

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4887
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
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Η Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πόλη,
Έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τομ.1

Creative Networks and the City
Towards a Cultural Political Economy of
Aesthetic Production

Σελ.357
Pinol Jean - Luc, Walter Francois
Εκδ. ΠΛΕΘΡΟΝ
Οι πρώτες αστικές συγκεντρώσεις εμφανίστηκαν
στις όχθες του Τίγρη, του Ευφράτη και του Νείλου,
σε μια εποχή όπου η Ευρώπη αγνοούσε ακόμα την
ύπαρξη της πόλης. Στον ευρωπαϊκό χώρο θα
κάνουν την εμφάνιση τους στα βόρεια της Μεσογείου, πολύ αργότερα σε σύγκριση με την Ουρ, τη
Νινίβ, τη Βαβυλώνα ή τη Θήβα. Γρήγορα, όμως, θα
Σελ.244
Bas van Heur
Εκδ. Transcript Verlag
Το βιβλίο αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά
στην ήδη πλούσια βιβλιογραφία για τις
δημιουργικές βιομηχανίες και την οικονομία της
γνώσης, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στους
αστικούς χώρους, ως κύρια πεδία της
καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης˙ στις πολιτικές
των δημιουργικών βιομηχανιών˙ και στο ρόλο των
δικτύων αισθητικής παραγωγής που εγκολπώνει
και υποκινεί τις ανωτέρω τάσεις.

αποτελέσουν μία από τις πρωταρχικές διαστάσεις της Ευρώπης, σε βαθμό μάλιστα σήμερα
ορισμένοι να θεωρούν ότι οι όροι "ευρωπαϊκότητα" και "αστικότητα" έχουν την ίδια δηλωτική
σημασία. Η "Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πόλη" δεν έχει
καμία πρόθεση να διαχωρίσει την αστική μορφή
από τις κοινωνικές πρακτικές. Στηρίζεται σε μια
αρχή: πόλη και κοινωνία γίνονται κατανοητές
μόνο μέσα από τη μεταξύ τους σχέση. Η πόλη δεν
είναι μια αμετάβλητη κατηγορία. Επομένως, η
ιστορία αυτή δεν ξεκινάει με μια συγκεκριμένη
θεωρία, και προτιμάει να υποστηρίζει ότι "κάτω
από το όνομα της πόλης συσσωρεύεται ένα
σύνολο ιστορικών εμπειριών παρά διαγράφεται
μια αυστηρή έννοια".
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.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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