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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Σε αυτό το τεύχο̋

Προσκλήσεις-Προθεσµίες

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

1

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

9

1. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων του
Ευρωµεσογειακού Ιδρύµατο̋ Anna Lindh:
Lindh:

∆ιεθνή Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

12

∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

13

Ευρωπαϊκά Θέµατα

20

∆ιεθνή Θέµατα

27

‘Πόλει̋, Μετανάστε̋ & Πολυµορφία’
Με κεντρική θεµατολογία «Πόλει̋, Μετανάστε̋ και
Πολυµορφία» και «Ειρηνική Συνύπαρξη», το ίδρυµα
Anna Lindh δηµοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση
υποβολή̋ προτάσεων για την επιχορήγηση σχεδίων µε
στρατηγικά πεδία τη µετανάστευση και το
διαπολιτισµικό διάλογο στι̋ πόλει̋.

∆ιαβουλεύσει̋

29

Σεµινάρια Κατάρτισης

31

Το Ίδρυµα Anna Lindh ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 2004
και ουσιαστικά πρόκειται για το φορέα που
δηµιουργήθηκε για να προωθήσει τον πνευµατικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό διάλογο ανάµεσα στι̋ 43
συµµετέχουσε̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωµεσογειακή̋
Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋

Συνεργασία̋. Κύριο̋ στόχο̋ τη̋ πρωτοβουλία̋ αυτή̋
είναι να φέρει σε επαφή ανθρώπου̋ και οργανώσει̋
των δύο πλευρών τη̋ Μεσογείου, δίνοντα̋ έµφαση



Επιδότηση δράσεων διαπολιτισµικού
διαλόγου



Επιχορήγηση ενηµερωτικών δράσεων
για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική



Υποστήριξη Πολιτιστικών Φεστιβάλ



Χρηµατοδότηση δράσεων για το
Ευρωπαϊκό Έτος για τον Εθελοντισµό
(2011)



Πράσινη Ανάπτυξη και Λιµάνια της
Μεσογείου



Χρυσά Αστέρια Αδελφοποιηµένων
Πόλεων



Οι Βιώσιµες Πόλεις της Ευρώπης



Σεµινάριο για την υλοποίηση σχεδίου
αδεδλφοποίησης πόλεων

στην, µέσω τη̋ εκπαίδευση̋ και επιµόρφωση̋,
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
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2. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για
δράσει̋ ενηµέρωση̋ για την Κοινή
Αγροτική Πολιτική
Πολιτική τη̋ Ε.Ε.
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα
πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για τη δράση
«Υποστήριξη δράσεων ενηµέρωση̋ σχετικά µε την
Κοινή Αγροτική Πολιτική». Η πρόσκληση υποβολή̋
προτάσεων βασίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
814/2000 του Συµβουλίου, τη̋ 17η̋ Απριλίου
2000, περί δράσεων ενηµέρωση̋ στον τοµέα τη̋
Οι αιτήσει̋ θα πρέπει να επικεντρώνουν το
θεµατικό πεδίο των προτάσεών του̋ στα εξή̋
στρατηγικά πεδία δράση̋:
•

Πόλει̋, µετανάστε̋ και πολυµορφία

•

Συνύπαρξη και Πολιτισµό̋ τη̋ Ειρήνη̋

Κοινή̋ Αγροτική̋ Πολιτική̋ (ΚΑΠ), ο οποίο̋ ορίζει
το είδο̋ και το περιεχόµενο των δράσεων
ενηµέρωση̋ που είναι δυνατόν να
συγχρηµατοδοτηθούν από την Ένωση. Οι δράσει̋
ενηµέρωση̋ (συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋
προετοιµασία̋, τη̋ υλοποίηση̋, τη̋
παρακολούθηση̋ και τη̋ αξιολόγηση̋) θα

∆ικαίωµα συµµετοχή̋ στην παρούσα πρόσκληση
έχουν νοµικά πρόσωπα (και οι ΟΤΑ) που είναι και
µέλη (µόνον για του̋ αναδόχου̋ του
προτεινόµενου σχεδίου) σε ένα από 43 εθνικά
δίκτυα του ιδρύµατο̋ Anna Lindh. Στην περίπτωση
τη̋ χώρα̋ µα̋, αρµόδιο̋ φορέα̋ είναι το
Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού.
Το µέγιστο ποσό επιδότηση̋ ανέρχεται στι̋
20.000 ευρώ, ενώ το ελάχιστο στι̋ 10.000 ευρώ. Η
επιδότηση καλύπτει το 60% του συνόλου των
επιλέξιµων δαπανών τη̋ προτεινόµενη̋ δράση̋.
Προθεσµία: 1 Νοεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
Anna Lindh EuroEuro-Mediterranean Foundation For the
Dialogue between Cultures
E-mail: http://www.euromedalex.org/news/launchcall-proposals-2010
&
Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού
Πολιτισµού
Στρατηγού Καλλάρη 50
Τ.Κ.15442 Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ: 210 6776540
Fax: 210 6725826
E-mail: hfc-centre@hfc.gr

υλοποιηθούν από την 1η Μα˙ου 2011 έω̋ τι̋ 30
Απριλίου 2012.
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Ω̋ δράση ενηµέρωση̋ νοείται κάθε αυτοτελή̋

Η χρηµατοδοτική συνεισφορά τη̋ Επιτροπή̋

και συνεκτική ενηµερωτική εκδήλωση, η οποία

στι̋ αιτήσει̋ που θα επιλεγούν περιορίζεται σε

διοργανώνεται µε βάση ενιαίο πρὁπολογισµό.

ποσοστό 50% των συνολικών επιλέξιµων

Οι ενέργειε̋ που περιλαµβάνονται σε µια

δαπανών εκτό̋ των δαπανών προσωπικού.

τέτοια εκδήλωση µπορούν να κυµαίνονται από

Προθεσµία: 5 Νοεµβρίου 2010

ένα απλό συνέδριο έω̋ µια πλήρη εκστρατεία
ενηµέρωση̋ που καλύπτει διάφορα είδη
δραστηριοτήτων ενηµέρωση̋, οι οποίε̋
πραγµατοποιούνται σε µία ή περισσότερε̋
περιφέρειε̋ των κρατών µελών. Σε περίπτωση
τέτοιου είδου̋ εκστρατειών, οι διάφορε̋

Πληροφορίε̋:
Αναλυτικέ̋ οδηγίε̋ για του̋ υποψηφίου̋
σχετικά µε τα έντυπα υποβολή̋ αιτήσεων
διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση στο
διαδίκτυο:
http://eurhttp://eur-

προβλεπόµενε̋ δραστηριότητε̋ πρέπει να
συνδέονται µεταξύ του̋, και να εντάσσονται σε

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2010:231:0008:0022:EL:PDF

σαφή θεωρητική προσέγγιση και τα
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα αλλά και το

Περαιτέρω, για θέµατα τη̋ νέα̋ Κοινή̋

χρονοδιάγραµµα εργασία̋ πρέπει να

Αγροτική̋ Πολιτική̋ µπορείτε να επικοινωνείτε

ανταποκρίνονται στου̋ στόχου̋ του έργου και

µε το Υπουργείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και
και

στην πραγµατικότητα. Οι ενέργειε̋ πρέπει να

Τροφίµων (κκ. Π. Πέζαρο̋, Τζ. Πολύζου, Σωτ.

πραγµατοποιηθούν στην Ευρωπἀκή Ένωση των

Κουτσοµήτρο̋ και Ελ. Αθανασοπούλου, τηλ: 210

27 κρατών-µελών και να τηρούν συγκεκριµένα

2125508, -5503, -5593, -5506, fax: 210 212

χρονικά όρια.

4119).

3. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για
το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋,
20072007-2013»
Το Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 2007-2013»
επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου,
ο οποίο̋ είναι κοινό̋ για του̋ Ευρωπαίου̋ και
βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά,
µέσω τη̋ ανάπτυξη̋ συνεργατικών
δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών
παραγόντων από τι̋ χώρε̋ που συµµετέχουν
στο Πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη
δηµιουργία ευρωπἀκή̋ ιθαγένεια̋.
Το Πρόγραµµα έχει τρει̋ ειδικού̋ στόχου̋:
- ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋ κινητικότητα̋
Το ποσό τη̋ επιχορήγηση̋ που ζητείται από

των εργαζοµένων στον τοµέα του πολιτισµού

την Επιτροπή θα κυµαίνεται µεταξύ 20.000 και

- ενίσχυση τη̋ διακρατική̋ κυκλοφορία̋ των

300.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του κατ’

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και

αποκοπή ποσού για τι̋ δαπάνε̋ προσωπικού).

πρὀόντων
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4. Υλοποίηση αποκεντρωµένων
δράσεων του Ευρωπἀκού
Προγράµµατο̋ «Νέα
«Νέα Γενιά σε ∆ράση,
20072007-2013»
Το πρόγραµµα «Νέα Γενιά σε ∆ράση» για την
περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση
και ενδυνάµωση τη̋ δράση̋ και τη̋
συνεργασία̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) στο
πλαίσιο του προγράµµατο̋ «Νεολαία» τη̋
περιόδου 2000-06 και του προγράµµατο̋
2004-06 για την προώθηση των οργανισµών
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋
νεολαία̋.
- ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου
Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην
Σύµφωνα µε πρόσφατη πρόσκληση υποβολή̋

κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα

προτάσεων, οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋ καλούνται

αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι

να υποβάλλουν αιτήσει̋ για την κάτωθι

ανήκουν στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει

δραστηριότητα:

επίση̋ να συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση

Σκέλο̋ 1.3.6: Στήριξη για ευρωπἀκά πολιτιστικά

και κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να

φεστιβάλ

καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τη̋ αίσθηση̋
τη̋ αµοιβαία̋ αλληλεγγύη̋ και κατανόηση̋

Στόχο̋ του σκέλου̋ αυτού είναι να στηρίξει

των νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό

φεστιβάλ που έχουν ευρωπἀκή διάσταση και

αποτελεί επίση̋ τη συνέχεια των στόχων τη̋

συµβάλλουν στου̋ γενικού̋ στόχου̋ του

διαδικασία̋ τη̋ Λισσαβόνα̋. Το Πρόγραµµα

προγράµµατο̋ (δηλαδή κινητικότητα

Νέα Γενιά σε ∆ράση, προκειµένου να επιτύχει

επαγγελµατιών, κυκλοφορία έργων και

του̋ σκοπού̋ του, προβλέπει πέντε

διαπολιτισµικό̋ διάλογο̋). Το µέγιστο ποσό

επιχειρησιακέ̋ (αποκεντρωµένε̋ ή κεντρικέ̋)

επιδότηση̋ ανέρχεται σε 100.000 €, το οποίο

∆ράσει̋.

αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των
επιλέξιµων δαπανών. Η στήριξη µπορεί να
χορηγηθεί µέχρι και για τρία φεστιβάλ.

Προθεσµία: 15 Νοεµβρίου
Νοεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή̋ Ελλάδα̋
Πληροφορίε̋: κκ. Ειρήνη Κοµνηνού, Μάρθα
Μπίσυλα
Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894
E-mail: ccp.greece@culture.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr/
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Αποκεντρωµένε̋ είναι οι δράσει̋, των οποίων, οι

5. Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων

αιτήσει̋ κατατίθενται στι̋ κατά τόπου̋ Εθνικέ̋

για το 7ο ΠρόγραµµαΠρόγραµµα-Πλαίσιο για την

Υπηρεσίε̋ των Χωρών του Προγράµµατο̋ (για τη
χώρα µα̋ αρµόδιο̋ φορέα̋ είναι η Γενική
Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋) και των οποίων ο

Έρευνα και την
την Τεχνολογική Ανάπτυξη
τη̋ ΕΕ

ενδιαφερόµενο̋ είναι µόνιµο̋ κάτοικο̋ των
χωρών αυτών. Η Εθνική Υπηρεσία στην οποία

Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα

υποβάλλεται η αίτηση είναι υπεύθυνη για την

και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το

ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋ αξιολόγηση̋,

βασικό µέσο χρηµατοδότηση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋

χρηµατοδότηση̋ και ελέγχου τη̋. Οι

Ένωση̋ για την έρευνα στην Ευρώπη. Το 7ο ΠΠ

αποκεντρωµένε̋ ∆ράσει̋ του Προγράµµατο̋ Νέα

είναι ο φυσικό̋ διάδοχο̋ του έκτου

Γενιά σε ∆ράση είναι οι ακόλουθε̋:

προγράµµατο̋ πλαίσιου (6ο ΠΠ) και αποτελεί
καρπό πολυετών διαβουλεύσεων µε την

Νεολαία για την Ευρώπη
 ∆ράση 1.1 - Ανταλλαγέ̋
Νέων
 ∆ράση 1.2 - Πρωτοβουλίε̋
Νέων
 ∆ράση 1.3 - ∆ηµοκρατικά
Σχέδια για Νέου̋
 Θεµατική ∆ικτύωση

επιστηµονική κοινότητα, ιδρύµατα ερευνών και

∆ράση 2

Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία

ευρωπἀκών συνόρων. Το 7ο ΠΠ συνεχίζει αυτό

∆ράση 3

Νεολαία στον Κόσµο
 ∆ράση 3.1 - Συνεργασία µε
τι̋ γειτονικέ̋ χώρε̋ τη̋
Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋
 ∆ράση 3.2 - Συνεργασία µε
άλλε̋ χώρε̋ του κόσµου

το έργο και είναι µεγαλύτερο και πιο περιεκτικό

∆ράση 1

∆ράση 4.3

Κατάρτιση και δικτύωση όσων
δραστηριοποιούνται στον
τοµέα τη̋ νεολαία̋ και των
οργανώσεων νέων

∆ράση 5.1

Συναντήσει̋ νέων και αρµόδιων
τη̋ πολιτική̋ για τη νεολαία

Προθεσµία: 1 Νοεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋
Συντονίστρια Προγράµµατο̋:
κα Αναστασία Φιλίνη
τηλ. 210 2599360, 210 2599363
E-mail: a.filini@neagenia.gr

φορεί̋ χάραξη̋ πολιτικών, όπω̋ και άλλου̋
ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋.
Από την έναρξή του̋ το 1984, τα προγράµµατα
πλαίσιο έχουν διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην
πολυεπιστηµονική έρευνα και τι̋ συνεργατικέ̋
δραστηριότητε̋ στην Ευρώπη και εκτό̋ των

από τα προγενέστερα προγράµµατα για την
έρευνα. Με διάρκεια εφαρµογή̋ από το 2007 ω̋
το 2013, το πρόγραµµα διαθέτει πρὁπολογισµό
53,2 δισ. ευρώ για τη συνολική επταετή
διάρκειά του, τον µεγαλύτερο που έχει διατεθεί
µέχρι σήµερα για παρόµοια προγράµµατα.
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Τέσσερα κύρια ειδικά προγράµµατα

υψηλού επιπέδου. Η Επιτροπή επιθυµεί να
ενθαρρύνει την κατάρτιση και την κινητικότητα

Το πρόγραµµα Συνεργασία επιδιώκει να τονώσει
τη συνεργασία και να ενισχύσει του̋ δεσµού̋
µεταξύ τη̋ βιοµηχανία̋ και τη̋ έρευνα̋ σε

των ερευνητών ώστε να αξιοποιηθεί πλήρω̋ το
ανθρώπινο δυναµικό τη̋ έρευνα̋ στην Ευρώπη.
Το πρόγραµµα αυτό στηρίζεται στην επιτυχία
των δράσεων «Μαρία Κιουρί» µε τι̋ οποίε̋

διακρατικό πλαίσιο, ώστε να επιτρέψει στην

προσφέρονται, εδώ και αρκετά χρόνια,

Ευρώπη να κατακτήσει και να διατηρήσει την

δυνατότητε̋ κινητικότητα̋ και κατάρτιση̋ στου̋

πρωτοπορία σε καίριου̋ τοµεί̋ έρευνα̋.

Ευρωπαίου̋ ερευνητέ̋.

Περιλαµβάνει 9 θεµατικού̋ τοµεί̋, για του̋
οποίου̋ προβλέπεται αυτόνοµη διαχείριση αλλά
συµπληρωµατική εφαρµογή:

Το πρόγραµµα Ικανότητε̋ έχει στόχο να
προσφέρει στου̋ ερευνητέ̋ αποδοτικά και
αποτελεσµατικά µέσα προκειµένου να ενισχυθεί η
ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα τη̋



υγεία

ευρωπἀκή̋ έρευνα̋. Προωθεί τι̋ επενδύσει̋ σε



τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία

υποδοµέ̋ έρευνα̋ στι̋ Περιφέρειε̋ χαµηλότερων



τεχνολογίε̋ τη̋ πληροφορία̋ και τη̋

επιδόσεων, τη δηµιουργία Περιφερειακών Πόλων

επικοινωνία̋

έρευνα̋ και την έρευνα προ̋ όφελο̋ των ΜΜΕ.



νανοεπιστήµε̋, νανοτεχνολογίε̋, υλικά και
νέε̋ τεχνολογίε̋ παραγωγή̋

∆ίνει επίση̋ βάρο̋ στη διεθνή συνεργασία στον
τοµέα τη̋ έρευνα̋ καθώ̋ και στο ρόλο τη̋
επιστήµη̋ µέσα στην κοινωνία



ενέργεια



περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋

Νέε̋ προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων για όλα

αλλαγή̋ του κλίµατο̋)

τα προγράµµατα του 7ου Προγράµµατο̋ Πλαίσιο

µεταφορέ̋ (συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋

για την Έρευνα τη̋ ΕΕ ανακοινώθηκαν στι̋ 20



αεροναυτική̋)



κοινωνικοοικονοµικέ̋ και ανθρωπιστικέ̋

Ιουλίου τ.ε., µε καταληκτικέ̋ ηµεροµηνίε̋ από τον
Σεπτέµβριο 2010 έω̋ τον Μάρτιο του 2013. Ο
πρὁπολογισµό̋ του 7ου ΠΠ για το 2011

επιστήµε̋

ανέρχεται σε 6,4 δισ. ευρώ, δηλαδή 12%

ασφάλεια και διάστηµα.

υψηλότερο̋ σε σύγκριση µε το 2010. Οι νέε̋
προσκλήσει̋ καλύπτουν όλα τα προγράµµατα.

Το πρόγραµµα Ιδέε̋ επιδιώκει να ενισχύσει την

Ειδικότερα, για το µήνα Νοέµβριο ενδιαφέρον για

έρευνα αιχµή̋ στην Ευρώπη, δηλαδή να

του̋ ΟΤΑ παρουσιάζουν οι κάτωθι προσκλήσει̋:

προωθήσει την ανακάλυψη νέων γνώσεων, οι
οποίε̋ θα αλλάξουν ριζικά την αντίληψή µα̋ για
τον κόσµο και τον τρόπο ζωή̋ µα̋. Για το σκοπό
αυτό, το νέο Ευρωπἀκό Συµβούλιο Έρευνα̋
υποστηρίζει τα πιο φιλόδοξα και καινοτόµα έργα.
Το πρόγραµµα Άνθρωποι κινητοποιεί σηµαντικό
όγκο χρηµατοοικονοµικών πόρων µε σκοπό τη
βελτίωση των προοπτικών επαγγελµατική̋
σταδιοδροµία̋ των ερευνητών στην Ευρώπη και
την προσέλκυση περισσότερων νέων ερευνητών
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•

Άξονα̋ Συνεργασία:
o

ΟικοΟικο-καινοτοµία:
καινοτοµία: Η πρόσκληση Ecoinnovation περιλαµβάνει τέσσερα
θέµατα που καλύπτουν την
ανάπτυξη, τη µέτρηση και τη
διάδοση τη̋ οικολογική̋
καινοτοµία̋. Ο στόχο̋ του κύριου
θέµατο̋ (ENV.2011.3.1.9-1) τη̋

•

Άξονα̋ Συνεργασία:
o

παρούσα̋ πρόσκληση̋ είναι να

Ενέργεια (FP7-ENERGY-2011-1)::

διερευνήσει τοµεί̋ τη̋ έρευνα̋ που

Γενικότερο̋ στόχο̋ του

καταδεικνύουν τα υψηλότερα

προγράµµατο̋ είναι η προσαρµογή

δυνητικά περιβαλλοντικά οφέλη που

του τρέχοντο̋ ενεργειακού

θα µπορούσαν να προκύψουν από

συστήµατο̋ προ̋ ένα περισσότερο

την αξιοποίηση σε πλήρη κλίµακα

αειφόρο, λιγότερο εξαρτηµένο από

οικολογικών καινοτόµων λύσεων

εισαγόµενα καύσιµα και βασισµένο

που θα προταθούν από του̋

σε έναν ποικίλο συνδυασµό

συµµετέχοντε̋.

ενεργειακών πόρων, ειδικότερα των
ΑΠΕ, των ενεργειακών φορέων και

Προθεσµία: 16 Νοεµβρίου 2010

των µη ρυπαίνοντων πόρων.

Πληροφορίε̋:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio

Προθεσµία: 16 Νοεµβρίου 2010

n=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=365

Πληροφορίε̋:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
n=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=315

Εθνικά Σηµεία Επαφή̋ για το 7ο Π.Π.:
Θεµατική ενότητα «Περιβάλλον»:

•

Άξονα̋ Συνεργασία:
o

ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτο̋»

Περιβάλλον (FP7-ENV-NMP-2011)::
Στόχο̋ του προγράµµατο̋ είναι η

κκ. Θ. Στεριώτη̋, Νικ.Κακίζη̋

προώθηση τη̋ αειφόρου

Τηλ: 210 6503614, 210 6503977

διαχείριση̋ του φυσικού και
ανθρώπινου περιβάλλοντο̋ και των

Θεµατική ενότητα «Ενέργεια»:

περιβαλλοντικών πόρων µέσω τη̋

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση̋

βελτίωση̋ τη̋ γνώση̋ για την

κκ. Αν.Γυπάκη̋, Κ. Καραµάνη̋

αλληλεπίδραση µεταξύ

Τηλ: 210 7246824

βιόσφαιρα̋, οικοσυστηµάτων και
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών,
εργαλείων και υπηρεσιών, για την
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των
παγκόσµιων περιβαλλοντικών
θεµάτων.
Προθεσµία: 16 Νοεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
n=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=367
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6. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για περιεχόµενο των συγκεκριµένων προτεινόµενων
το Ευρωπἀκό Έτο̋ για τον Εθελοντισµό δράσεων όσο και στι̋ χρησιµοποιούµενε̋
(2011)
Σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπἀκού
Συµβουλίου τη̋ 27η̋ Νοεµβρίου 2009 το έτο̋ 2011
ορίστηκε «ευρωπἀκό έτο̋ εθελοντικών
δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό
συµµετοχή του πολίτη» (εφεξή̋ «ευρωπἀκό
έτο̋»). Ο γενικό̋ στόχο̋ του ευρωπἀκού έτου̋
είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη –κυρίω̋
µέσω ανταλλαγή̋ εµπειριών και ορθών
πρακτικών– των προσπαθειών που καταβάλλουν
η Κοινότητα, τα κράτη µέλη, οι τοπικέ̋ και

µεθόδου̋ για την ανάπτυξη των εν λόγω
δράσεων.

Οι αιτούντε̋ θα πρέπει να είναι οργανισµοί του
δηµοσίου τοµέα ή ΜΚΟ τη̋ κοινωνία̋ πολιτών
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του
εθελοντισµού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή
ευρωπἀκό επίπεδο. Περαιτέρω, η πρόταση θα
πρέπει να υποβληθεί από µια κοινοπραξία
τουλάχιστον τεσσάρων (4) φορέων που
προέρχονται από ένα ή περισσότερα από τα 27
κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ.

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ για τη δηµιουργία συνθηκών
στην κοινωνία των πολιτών που ευνοούν τον
εθελοντισµό στην Ευρωπἀκή Ένωση (ΕΕ) καθώ̋
και η ενίσχυση τη̋ προβολή̋ των εθελοντικών
δραστηριοτήτων στην ΕΕ. Στο πλαίσιο τη̋
ανωτέρω απόφαση̋ του Συµβουλίου,
δηµοσιεύθηκε από την Ευρωπἀκή Επιτροπή στι̋
24 Σεπτεµβρίου τ.ε. πρόσκληση υποβολή̋

Οι δράσει̋ θα πρέπει να ξεκινούν από την 15η

προτάσεων για τη χρηµατοδότηση εµβληµατικών Ιανουαρίου έω̋ και την 31η Μαρτίου του 2011. Η
πρωτοβουλιών µε σκοπό την ανάπτυξη νέων και µέγιστη διάρκειά του̋ δεν θα πρέπει να
καινοτόµων σχεδίων και προσεγγίσεων για τη

υπερβαίνει του̋ 12 µήνε̋. Ο συνολικό̋
δηµιουργία µακροπρόθεσµων εταιρικών σχέσεων πρὁπολογισµό̋ που προβλέπεται στο πλαίσιο
µεταξύ των οργανώσεων τη̋ κοινωνία̋ των
τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ ανέρχεται στα 2 εκατ.
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του ευρώ. Η κοινοτική χρηµατοδότηση καλύπτει το 60%
εθελοντισµού.
του συνολικού ύψου̋ τη̋ δαπάνη̋ του έργου.
Επειδή η κατονοµή του ανωτέρω ποσού στα
Η ανωτέρω πρόσκληση αποβλέπει στην

κράτη-µέλη γίνεται µε πληθυσµιακά κριτήρια, για

υποστήριξη ενό̋ ή δύο σχεδίων ανα κράτο̋-

τη χώρα µα̋ προβλέπεται ένα ποσό που

µέλο̋ τη̋ ΕΕ. Πιο συγκεκριµένα, τα

κυµαίνεται ανάµεσα στι̋ 48.000 και 60.000 ευρώ.

χρηµατοδοτούµενα σχέδια θα πρέπει να
στοχεύουν στην δοκιµασία και επεξεργασία νέων Προθεσµία: 12 Νοεµβρίου 2010
µέσων και καινοτόµων προσεγγίσεων στο πεδίο
του εθελοντισµού όσον αφορά τόσο στο

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1115_en.pdf
Περαιτέρω πληροφορίε̋ για την ανωτέρω
πρόσκληση αλλά και γενικότερα για το ευρωπἀκό
έτο̋ για τον εθελοντισµό µπορείτε να
αναζητήσετε στη Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋
που αποτελεί το εθνικό σηµείο επαφή̋ για το
ευρωπἀκό έτο̋ (υπόψη κα Αγγ.Μπούρα, τηλ:
2102599500 (449), e-mail: aboura@neagenia.gr).
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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. ∆ήµο̋ Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου):

9

District Council, από την Αγγλία, ενώ
συνδιοργανωτέ̋-εταίροι του προγράµµατο̋
είναι:


∆ήµο̋ Χερσονήσου, Ελλάδα



∆ήµο̋ Puerto Lumbreras, Ισπανία



∆ήµο̋ Hjo, Σουηδία

Ευαισθητοποίηση των πολιτών στο
φαινόµενο τη̋ ενδοοικογενειακή̋
κακοποίηση̋
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα DAPHNE III)
Με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο
φαινόµενο τη̋ ενδοοικογενειακή̋ κακοποίηση̋, ο
∆ήµο̋ Χερσονήσου συµµετέχει στην υλοποίηση του

Ο ∆ήµο̋ Χερσονήσου ω̋ µέλο̋ εταίρο̋ του

έργου «SPIRE» (Supporting People in Rural Areas) στο

προγράµµατο̋ έχει αναλάβει δράσει̋ όπω̋ :

πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ «∆άφνη»,
το οποίο χρηµατοδοτεί δράσει̋ κατά 70% για την

•

Έρευνα-δράση ανάµεσα στου̋ πολίτε̋

πρόληψη και καταπολέµηση τη̋ βία̋ κατά των

τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ για τα θέµατα

παιδιών, των νέων ανθρώπων και των γυναικών.

πάνω στα οποία θέλουν να ενηµερωθούν
•

Σχεδιασµό̋ και υλοποίηση εκστρατεία̋
ενηµέρωση̋ και ευαισθητοποίηση̋ των
µελών τη̋ κοινότητα̋

•

Βελτίωση τη̋ πληροφόρηση̋ και
ενηµέρωση̋ των κοινοτήτων πάνω σε
θέµατα ενδοοικογενειακή̋ βία̋

•

Έκδοση πληροφοριακού υλικού, γραµµένου
σε απλή γλώσσα ώστε να είναι κατανοητό
το περιεχόµενο του.

Το έργο «SPIRE» αποβλέπει στην ενηµέρωση των

Οι δράσει̋ που έχει αναλάβει ο ∆ήµο̋

κατοίκων µη αστικών περιοχών σε θέµατα

Χερσονήσου πραγµατοποιούνται σε συνεργασία

ενδοοικογενειακή̋ βία̋. Η αναγκαιότητα για τη

µε τοπικού̋ φορεί̋ και συλλόγου̋, όπω̋ ο

χρηµατοδότηση αυτού του έργου προέκυψε από τη

Σύλλογο̋ Γυναικών Χερσονήσου, ο Ξενώνα̋ για

δυσκολία εφαρµογή̋ τη̋ κοινωνική̋ πολιτική̋ σε

την κακοποιηµένη γυναίκα και το παιδί Ηρακλείου

µη αστικέ̋ περιοχέ̋ όπου εµφανίζονται

κ.α.

περιστατικά βία̋ κατά των γυναικών, των νέων
ανθρώπων και των παιδιών. Μάλιστα, στο πλαίσιο
του εν λόγω έργου, διενεργήθηκε µια έρευνα για τα

Πληροφορίε̋:

θέµατα πάνω στα οποία επιθυµούν να ενηµερωθούν
οι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου σε σχέση µε την
ενδοοικογενειακή βία. Σε δεύτερη φάση
πραγµατοποιούνται ενηµερώσει̋ και εκστρατείε̋
ευαισθητοποίηση̋ των πολιτών στο θέµα τη̋
ενδοοικογενειακή̋ κακοποίηση̋. Επικεφαλή̋διοργανωτή̋ του έργου είναι ο ∆ήµο̋ Harborough

∆ήµο̋ Χερσονήσου
κα Μαρία Συµεωνίδου-Σιδερή
Μέλο̋ Οµάδα̋ Ευρωπἀκών Προγραµµάτων
Ε-mail: hersondim@otenet.gr
dimarhos@hersonissos.gr
Ιστοσελίδα: www.spirecentral.org
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3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών:

δασικών πυρκαγιών

∆ράσει̋ διαχείριση̋ για την προστασία

(Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία INTERREG IVC)
IVC)

τη̋ καφέ αρκούδα̋ και οικότοπου
προτεραιότητα̋ µαύρη̋ πεύκη̋

Στο πλαίσιο τη̋ Κοινοτική̋ Πρωτοβουλία̋
INTERREG IVC, εγκρίθηκε η πρόταση «EUFOFINET»

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Life+2010)

που υπέβαλε η Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α. και αφορά τη
δηµιουργία ενό̋ διευρωπἀκού δικτύου για την
πρόληψη και την αντιµετώπιση των δασικών
πυρκαγιών. Κατά τα επόµενα δύο χρόνια, θα
διατεθούν 2.183.246 ευρώ σε ενέργειε̋
κεφαλαιοποίηση̋ των καλών πρακτικών και τη̋
τεχνογνωσία̋ που διαθέτουν οι Eυρωπαίοι
εταίροι, ώστε να καταστούν
αποτελεσµατικότερε̋ οι δράσει̋ που
αναλαµβάνουν οι εθνικέ̋, περιφερειακέ̋ και
τοπικέ̋ αρχέ̋ για την προστασία των δασών.

Το έργο “Εφαρµογή δράσεων διαχείριση̋ για την
προστασία τη̋ καφέ αρκούδα̋ Ursus arctos και
του οικότοπου προτεραιότητα̋ µαύρη̋ πεύκη̋
Pinus nigra 9530” του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋
LIFE+2010 διανύει το δεύτερο χρόνο υλοποίησή̋
του µε συντονιστή-εταίρο τη Ν.Α. Γρεβενών και
συνεργαζόµενου̋ φορεί̋ την Αναπτυξιακή
Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ, τη Μ.Κ.Ο. Καλλιστώ, το
Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ και την
εταιρεία Business Architects Consultancy AE.
Το έργο αποσκοπεί στην εφαρµογή πρότυπων
δράσεων διατήρηση̋ του δασικού πλούτου και
ειδών τη̋ άγρια̋ πανίδα̋ στι̋ τρει̋ Περιοχέ̋
Natura 2000 (SCIs - SPAs) του Νοµού Γρεβενών:
«Βασιλίτσα», «Εθνικό̋ ∆ρυµό̋ Πίνδου» και
«Εθνικό̋ ∆ρυµό̋ Πίνδου - Βάλια Κάλντα Ευρύτερη Περιοχή». Στι̋ κεντρικέ̋ επιδιώξει̋ του
έργου συγκαταλέγονται η οµαλή συνύπαρξη των
µεγάλων σαρκοφάγων µε την ορεινή γεωργία και
κτηνοτροφία τη̋ περιοχή̋, καθώ̋ και η συµβολή
στη δηµιουργία όρων αποτελεσµατικότερη̋
διαχείριση̋ του Εθνικού Πάρκου Βόρεια̋ Πίνδου
από τον αρµόδιο Φορέα ∆ιαχείριση̋.

Στην υλοποίηση του προγράµµατο̋ θα
συµµετάσχουν 3 ελληνικέ̋ περιφέρειε̋ (Ιονίων
Νήσων, Β. Αιγαίου, ∆υτική̋ Ελλάδα̋) και 8
αντίστοιχοι φορεί̋ από τη Γαλλία, τη ∆ανία, το
Ηνωµένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, την
Πολωνία και τη Σλοβακία.

Πληροφορίε̋:
Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α.
Ε-mail: euoffice@tedkna.gr
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Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του έργου
επιδιώκεται:
•

Η αειφορική διαχείριση και ανάδειξη του
δασικού πλούτου και ειδικότερα των
υψηλών παραγωγικών δασών τη̋
περιοχή̋, µε εφαρµογή πιλοτικών
δράσεων δασική̋ διαχείριση̋ για δάση
πολλαπλών χρήσεων (παραγωγή,

•

•

Η υλοποίηση δράσεων ενηµέρωση̋ και

αναψυχή, φυσικό απόθεµα).

ευαισθητοποίηση̋ των τοπικών

Η εφαρµογή πιλοτικών δράσεων

κοινωνιών και τη̋ κοινή̋ γνώµη̋

διαχείριση̋ του πληθυσµού τη̋ αρκούδα̋

ευρύτερα και η δηµιουργία

στην περιοχή του έργου.

συµπληρωµατικών υποδοµών
ενηµέρωση̋ των επισκεπτών τη̋
περιοχή̋.
•

Η ενίσχυση τη̋ φύλαξη̋πυροπροστασία̋ και η υποστήριξη τη̋
λειτουργία̋ του Εθνικού Πάρκου Βόρεια̋
Πίνδου µε τη δηµιουργία κατάλληλων

•

Η συµβολή στην οµαλή συνύπαρξη

υποδοµών και την απόκτηση εξοπλισµού

παραγωγικών δραστηριοτήτων τη̋

για την επαναλαµβανόµενη ετησίω̋

ορεινή̋ ζώνη̋ (κτηνοτροφία, ορεινέ̋

λειτουργία ενό̋ θεσµού υποστήριξη̋ του

καλλιέργειε̋) και µεγάλων σαρκοφάγων

έργου του Φορέα ∆ιαχείριση̋ από

(αρκούδα, λύκο̋), µε την περαιτέρω

εθελοντέ̋

διάδοση και θεσµική κατοχύρωση µέτρων
πρόληψη̋ και ενεργού αντιµετώπιση̋ των
ζηµιών στι̋ γεωργικέ̋ καλλιέργειε̋ και το
ζωικό κεφάλαιο, αλλά και µε την
ενηµέρωση των αγροτών πάνω στου̋
τρόπου̋ συνύπαρξη̋ των µεγάλων
σαρκοφάγων µε ανθρώπινε̋
δραστηριότητε̋, καθώ̋ και για το
ενδεχόµενο οικονοµικό όφελο̋ που µπορεί
να προκύψει από την παρουσία και την
προβολή των µεγάλων σαρκοφάγων στην
περιοχή (οικοτουρισµό̋, σήµανση
αγροτικών πρὀόντων κ.λπ.).
•

Η επιστηµονική τεκµηρίωση και
υποστήριξη των µέτρων διαχείριση̋ και η
συµβολή στη δηµιουργία µόνιµων
υποδοµών (συστηµάτων) παρακολούθηση̋
των παραµέτρων που σχετίζονται µε του̋
παραπάνω στόχου̋ και δράσει̋.

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
Κα Χρυσούλα Κριθαριώτη
Αναπτυξιακή Γρεβενών ΑΕ ΟΤΑ
Κ. Ταλιαδούρη 16
Τ.Κ. 51 100 Γρεβενά
Τηλ: 24620 87380
E-mail: omeditoud@angre.gr
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∆ιεθνή Προγράµµατα και
Πρωτοβουλίε̋
Προσκλήσεις-Προθεσµίες
∆ιεθνή̋ Έκθεση Πράσινη̋ Ανάπτυξη̋:
Ανάπτυξη̋:
Πόλει̋ και Λιµάνια τη̋ Μεσογείου
(Κάννε̋, 22-4 Φεβρουαρίου 2011)
Υπό την αιγίδα τη̋ ΟΥΝΕΣΚΟ και του γαλλικού
Υπουργείου Οικολογία̋, Ενέργεια̋, Βιώσιµη̋
και Θαλάσσια̋ Ανάπτυξη̋ και σε συνεργασία
µε το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµία̋,
Βιοµηχανία̋ και Απασχόληση̋, την Ένωση
∆ηµάρχων των Θαλάσσιων Άλπεων, την πόλη
των Καννών και του̋ ∆ηµάρχου̋ των Αγροτικών
Περιοχών τη̋ Γαλλία̋, η εταιρεία GETIS Group,

Ο βασικό̋ στόχο̋ τη̋ εν λόγω έκθεση̋ είναι να

η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα τη̋

συγκεντρωθούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋

πράσινη̋ ανάπτυξη̋, διοργανώνει την

1η

του ιδιωτικού τοµέα και των τοπικών αρχών

∆ιεθνή Έκθεση Πράσινη̋ Ανάπτυξη̋ µε θέµα

από τι̋ χώρε̋ τη̋ Μεσογείου, προκειµένου να

«Πόλει̋ και Λιµάνια τη̋ Μεσογείου».

προωθήσουν ένα νέο µοντέλο συνεργασία̋ για
την πράσινη ανάπτυξη, ένα ζήτηµα που ενέχει,
αφενό̋, προκλήσει̋ σε οικονοµικό,
περιβαλλοντικό και γεωπολιτικό επίπεδο, και
αφετέρου, ευκαιρίε̋ για µία βιώσιµη ανάπτυξη
στην ευρω-µεσογειακή περιοχή. Επισηµαίνεται
παράλληλα ότι η εν θέµατι έκθεση βρίσκεται σε
συνάφεια και µε την πρωτοβουλία για την
Ένωση για τη Μεσόγειο.
Οι θεµατικοί τοµεί̋ τη̋ έκθεση̋ περιλαµβάνουν
τα εξή̋:
•

Κτίρια

•

Περιβάλλον

•

Ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργειε̋

•

Τύποι κατανάλωση̋

•

Μεταφορέ̋

•

Αποτροπή κλιµατική̋ αλλαγή̋

Προθεσµία: 15 Νοεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.getisgroup.
getisgroup.com
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Εκδηλώσει̋
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά)
∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για Πράσινα Κτίρια
(Σιγκαπούρη, 11-3 Νοεµβρίου 2010)
Το Κέντρο για Πράσινα Αστικά Κέντρα και την
Οικολογία που εδρεύει στη Σιγκαπούρη διοργανώνει
το πρώτο διεθνέ̋ συνέδριο για πράσινα κτίρια µε
σκοπό την οικοδόµηση ενό̋ βιώσιµου αστικού
περιβάλλοντο̋.

προβάλλουν την ταυτότητά του̋ σε εθνικό και
διεθνέ̋ επίπεδο. Η µελέτη και ο ανασχεδιασµό̋
τη̋ ταυτότητα̋ των πόλεων, η βελτίωση τη̋
ελκυστικότητα̋ , η προβολή του̋ και η µέτρηση
Με τη συµµετοχή µελών τη̋ ακαδηµἀκή̋
κοινότητα̋, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων,

τη̋ απόδοση̋ των αποτελεσµάτων βρίσκονται
στο επίκεντρο τη̋ θεµατολογία̋ του συνεδρίου.

πολεοδόµων, αιρετών τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋
και εκπροσώπων άλλων κοινωνικών φορέων, το

Πληροφορίε̋:

συνέδριο θα εξετάσει τα νέα συστήµατα

http://www.eurocities2010
http://www.eurocities2010.eu
2010.eu

εγκατάσταση̋ πράσινων στεγών και προσόψεων,
βελτίωση̋ τη̋ ποιότητα̋ του αέρα, θερµική̋ και
ενεργειακή̋ εξοικονόµηση̋, µείωση̋ τη̋
ηχορύπανση̋ κ.α.

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Κλιµατική
Αλλαγή (Χονγκ Κονγκ, 33-6 Νοεµβρίου
2010)

Πληροφορίε̋:
http://www.skyrisegreeneryconference.com/

Η πόλη του Χόνγκ Κόνγκ φιλοξενεί τετραήµερο
διεθνέ̋ συνέδριο µε σκοπό την ανταλλαγή

Eπιτυχηµένε̋ Πόλει̋ – Όραµα και
Ταυτότητα (Σαραγόσα, 33-6 Νοεµβρίου
2010)

απόψεων µεταξύ εκπροσώπων δηµόσιων και
ιδιωτικών αρχών για την αναζήτηση τρόπων
αντιµετώπιση̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου
εκπρόσωποι τοπικών αρχών θα µοιραστούν

Στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του µεγαλύτερου

εµπειρίε̋ από την υλοποίηση πολιτικών και τη

ευρωπἀκού δικτύου πόλεων Eurocities θα

χρήση τη̋ τεχνολογία̋ για ένα αστικό

συζητηθούν οι τρόποι µε του̋ οποίου̋ οι πόλει̋

περιβάλλον µε χαµηλή κατανάλωση άνθρακα.
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Σεµινάριο για τι̋ αδελφοποιήσει̋
πόλεων (Κολονία, 99-10 Νοεµβρίου 2010)
Το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και
Περιφερειών (CEMR) διοργανώνει το 3ο σεµινάριο
για τι̋ αδελφοποιήσει̋ πόλεων, µε ειδικό
ενδιαφέρον στι̋ χώρε̋ τη̋ Κεντρική̋ και
Ανατολική̋ Ευρώπη̋. Ο βασικό̋ σκοπό̋ του
σεµιναρίου είναι η συζήτηση για το ρόλο των
αδελφοποιήσεων για την ανάπτυξη τη̋ ενεργού
ιδιότητα̋ του πολίτη. Μολονότι το τρίτο
σεµινάριο έχει γεωγραφική στόχευση, όπω̋ και
τα προηγούµενα δύο σε Ταλίν (25-26 Μαρτίου
τ.ε.) και Μάλτα (17-18 Ιουνίου τ.ε.), των οποίων
οι εργασίε̋ του επικεντρώθηκαν σε
πρωτοβουλίε̋ αδελφοποίηση̋ ΟΤΑ των χωρών
τη̋ Βόρεια̋ και Νότια̋ Ευρώπη̋ αντιστοίχω̋,
το CEMR απευθύνει πρόσκληση και σε τοπικέ̋
Πληροφορίε̋:

αρχέ̋ των ∆υτικών Βαλκανίων.

http://climate.dialogue.org.hk/index.php/en

Πόλει̋ υψηλή̋ ανάπτυξη̋: Απαντώντα̋
στι̋ Προκλήσει̋ για τη Βιωσιµότητα
(Χονγκ Κονγκ και Σεντζέν, 55-8 Νοεµβρίου
2010)
Το Παγκόσµιο Φόρουµ ∆ηµάρχων δηµιουργήθηκε
το 2005 στην Κίνα µε σκοπό την προώθηση
καλύτερη̋ πολιτιστική̋ κατανόηση̋ για µια
βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Στο φετινό συνέδριό
του θα συζητηθούν θέµατα διαχείριση̋ τη̋

Τα συµπεράσµατα και των τριών σεµιναρίων θα
συµβάλουν στην προετοιµασία τη̋ Τελική̋
∆ιακήρυξη̋ του Συνεδρίου για τι̋ ευρωπἀκέ̋
αδελφοποιήσει̋ που θα πραγµατοποιηθεί στο
Ρύµπνικ τη̋ Πολωνία̋ το Σεπτέµβριο του 2011,
αστική̋ βιωσιµότητα̋ και θα ανταλλαγούν
πρακτικέ̋ αστική̋ ανάπτυξη̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.g-mforum.org/en/

στο πλαίσιο τη̋ Πολωνική̋ Προεδρία̋ τη̋ ΕΕ.
Πληροφορίε̋:
κα Manuella Portier
E-mail: manuella.portier@ccre.org
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Νέε̋ Πόλει̋ και Πολιτικέ̋

Παγκόσµιο Συνέδριο τη̋ ∆ιεθνού̋ Ένωση̋ για

(ΑλµέρεΑλµέρε-Ολλανδία,
Ολλανδία, 1111-12 Νοεµβρίου 2010)

τα Στερεά Απόβλητα. Αντικείµενο του

Το ∆ιεθνέ̋ Ινστιτούτο Νέων Πόλεων διοργανώνει το
τέταρτο ετήσιο συνέδριό του µε θέµα το
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συνεδρίου είναι οι διάφορε̋ όψει̋ τη̋
βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ σε έναν αστικοποιηµένο
κόσµο µε ιδιαίτερη έµφαση στι̋ καινοτόµε̋
τεχνικέ̋ που χρησιµοποιούνται κατά τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

σχεδιασµό και την πολιτική διάσταση νέων πόλεων.
Πληροφορίε̋:
seminar@newtowninstitute.org

54o
54o Παγκόσµιο Συνέδριο τη̋ ∆ιεθνού̋
Οµοσπονδία̋ για τη Στέγαση και τη
Χωροταξία
(Πόρτο Αλέγκρε, 1414-17 Νοεµβρίου 2010)

Πληροφορίε̋:
http://www.iswa2010.org/

Παγκόσµια Σύνοδο̋ των Πόλεων τη̋
Γνώση̋
(Μελβούρνη, 1616-19 Νοεµβρίου 2010)
Η έννοια τη̋ Πόλη̋ τη̋ Γνώση̋ αναδείχθηκε
ω̋ µέσο ενσωµάτωση̋ όλων των όψεων τη̋

Με βασικό θέµα την «Οικοδόµηση Κοινοτήτων στι̋

κοινωνική̋, πολιτιστική̋ και οικονοµική̋ ζωή̋

Πόλει̋ του Μέλλοντο̋» πραγµατοποιείται το 54ο

µια̋ πόλη̋ σε ένα συνεκτικό σύνολο πολιτικών

Παγκόσµιο Συνέδριο τη̋ ∆ιεθνού̋ Οµοσπονδία̋ για

για την ευηµερία των κατοίκων και κοινωνικών

τη Στέγαση και τη Χωροταξία.

φορέων τη̋. Η Μελβούρνη, µαζί µε τη Βοστόνη,
το Μάντσεστερ και τη Βαρκελώνη, αποτελεί το
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.ifhp2010
ifhp2010portoalegre
2010portoalegre.
portoalegre.com.
com.br/
br/

κατεξοχήν διεθνέ̋ πρότυπο Πόλη̋ τη̋ Γνώση̋
και φέτο̋ στο εκθεσιακό και συνεδριακό τη̋
κέντρο θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίε̋ τη̋

Αστική Ανάπτυξη και Βιωσιµότητα

παγκόσµια̋ συνόδου των Πόλεων τη̋ Γνώση̋.

(Αµβούργο,
Αµβούργο, 1515-18 Νοεµβρίου 2010)
Πληροφορίε̋:
Η πόλη του Αµβούργου θα φιλοξενήσει φέτο̋ το

http://www.melbourneknowledgesummit.com/
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Αστική Κινητικότητα 2010

εργαλείου για την αντιµετώπιση τη̋

(Στρασβούργο, 1616-17 Νοεµβρίου 2010)

τρέχουσα̋ κρίση̋, δηµιουργώντα̋ θέσει̋

Οι µετακινήσει̋ στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋ αποτελούν

απασχόληση̋ και την ανακούφιση των
τοπικών κοινωνιών από τη φτώχεια.

κοµβικό ζήτηµα, καθώ̋, επηρεάζουν το 70% του
πληθυσµού των ευρωπαίων πολιτών και
διαπλέκονται µε τι̋ τεχνολογικέ̋ εξελίξει̋ στα
εργαλεία που επιτρέπουν τι̋ µετακινήσει̋ και την
επανάσταση των χρήσεων που προκύπτουν από
την εµφάνιση νέων τύπων µεταφορικών µέσων.
Αυτέ̋ οι εξελίξει̋ στο χώρο των µεταφορών
προσφέρουν το ιδανικό πεδίο πειραµατισµού για
νέε̋ τεχνολογικέ̋ λύσει̋ πριν τη χρήση των
οχηµάτων που ετοιµάζουν οι κατασκευαστικέ̋

Πληροφορίε̋:
Παγκόσµιο̋ Οργανισµό̋ Τουρισµού
Ιστοσελίδα: www.unwto.org

εταιρείε̋.

Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε Σχέδια
Αδελφοποιηµένων Πόλεων
(Βρυξέλλε̋, 17 Νοεµβρίου 2010)
Όπω̋ κάθε χρόνο έτσι και φέτο̋ θα γίνει η
απονοµή των «Χρυσών Αστεριών» στο πλαίσιο
του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ «Ευρώπη για
Ο Πόλο̋ των Οχηµάτων του Μέλλοντο̋, ο οποίο̋

του̋ Πολίτε̋», παρέχοντα̋ επίσηµη

προωθεί τι̋ συνέργειε̋ µεταξύ επιχειρήσεων, την

αναγνώριση σε πρωτοβουλίε̋

πληροφόρηση και την έρευνα για την υλοποίηση

αδελφοποιηµένων πόλεων που προβάλλουν τη

σχεδίων έρευνα̋ και ανάπτυξη̋ µε τη συνδροµή

συνεργασία, τι̋ αποτελεσµατικέ̋ µεθόδου̋

τη̋ καινοτοµία̋, θέτει τα ανωτέρα ζητήµατα στην

εργασία̋ και τα απτά αποτελέσµατα στον

ηµερήσια διάταξη του συνεδρίου για την αστική

τοµέα τη̋ συµµετοχή̋ των πολιτών σε τοπικό

κινητικότητα που πραγµατοποιείται στο

επίπεδο.

Στρασβούργο
Πληροφορίε̋:
http://www.mobilisconference.com/en/index.html

7ο ∆ιεθνέ̋ Τουριστικό Φόρουµ
(Πουέρτο ΒαλάρταΒαλάρτα-Μεξικό, 1616-18
Νοεµβρίου 2010)
Ο Παγκόσµιο̋ Οργανισµό̋ Τουρισµού και η
µεξικανική κυβέρνηση διοργανώνουν το 7ο διεθνέ̋
τουριστικό φόρουµ για του̋ αντιπροσώπου̋

Πληροφορίε̋:

εθνικών κοινοβουλίων και τοπικών αρχών,

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.
php

αναγνωρίζοντα̋ τη σηµασία του τουρισµού ω̋
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Συνάντηση Πόλεων και Αθλητισµού
(Βρυξέλλε̋, 1717-19 Νοεµβρίου 2010)
Η διεθνής οµοσπονδία πανεπιστηµιακού αθλητισµού
διοργανώνει συνέδριο µε θέµα τη συνάντηση

πόλεων µε αθλητικού̋ οργανισµού̋,
επιτρέποντα̋ στου̋ εκπροσώπου̋ των
τοπικών αρχών να εντοπίσουν και να
συζητήσουν απευθεία̋ µε του̋ οργανωτέ̋ για
τι̋ µελλοντικέ̋ αθλητικέ̋ εκδηλώσει̋ που
επιθυµούν να φιλοξενήσουν.
Πληροφορίε̋:
http://cityeventshttp://cityeventssport.com/2010/Download/city_events_25032010.pdf

Εν προκειµένω, το συνέδριο θα
αναδείξει ενδιαφέρουσε̋ πρακτικέ̋ σε
τοπικό επίπεδο στα κάτωθι ζητήµατα:

Πρώτο παγκόσµιο συνέδριο για την
Καινοτοµία,
Καινοτοµία, την Παγκόσµια

•

Οικονοµικά ΟΤΑ.

•

Παροχή δηµόσιων υπηρεσιών.

∆ιακυβέρνηση και την Πόλη του 2030

•

Τοπική οικονοµική ανάπτυξη.

(Μεξικό, 1717-20 Νοεµβρίου 2010)

•

Αντιµετώπιση τη̋ φτώχεια̋.

•

Πολιτιστική ποικιλοµορφία και
διαπολιτισµικό̋ διάλογο̋.

Το διεθνέ̋ δίκτυο των Ηνωµένων
Πόλεων και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων,

•

σε συνεργασία µε τη πόλη του Μεξικού,

αρχών µε θεµατικό περιεχόµενο την
προώθηση τη̋ καινοτοµία̋, τη νέα
παγκόσµια διακυβέρνηση και το όραµα
τη̋ πόλη̋ του 2030.

σχέσει̋

στην

περιφερειακή

ολοκλήρωση

και

την αναπτυξιακή βοήθεια.

διοργανώνει το πρώτο παγκόσµιο
συνέδριο τοπικών και περιφερειακών

Εταιρικέ̋

•

Η

ζωή,

η

εργασία

και

η

µετακίνηση στι̋ πόλει̋.
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.uclgmexicocity2010.
uclgmexicocity2010.org
2010.org/
org/

∆
∆ΕΕΛ
ΛΤΤΙΙΟ
Ο∆
∆ΙΙΕΕΘ
ΘΝ
ΝΩ
ΩΝ
ΝΚ
ΚΑ
ΑΙΙ ΕΕΥ
ΥΡ
ΡΩ
ΩΠ
ΠΑ
ΑΪΪΚ
ΚΩ
ΩΝ
ΝΘ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
ΑΤΤΩ
ΩΝ
Ν ΤΤΗ
ΗΣΣ ΤΤΟ
ΟΠ
ΠΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣ Α
ΑΥ
ΥΤΤΟ
Ο∆
∆ΙΙΟ
ΟΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣΗ
ΗΣΣ

Ανταγωνισµό̋ προ̋ ένα Βιώσιµο Μέλλον
(Τορόντο, 2222-23 Νοεµβρίου 2010)

18

φυλετική̋ ισότητα̋, καθώ̋ περιορίζει την
κινητικότητα και τα δικαιώµατά του̋ για να
συµµετέχουν πλήρω̋ στι̋ υποθέσει̋ των

Το Φόρουµ του Τορόντο για τι̋ Παγκόσµιε̋ Πόλει̋

κοινοτήτων του̋. Πρόκειται για ένα

αποτελεί µια µη κερδοσκοπική οργάνωση που

πολυδιάστατο πρόβληµα που περικλείει άλλα

προωθεί το διάλογο για εθνικού και παγκόσµιου

ουσιώδη ζητήµατα για τι̋ πόλει̋, όπω̋ η βία

ενδιαφέροντο̋ θέµατα. Στη φετινή σύνοδό του

εναντίον των γυναικών, η πρόσβαση στι̋

εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίοι οι παγκόσµιε̋

βασικέ̋ υπηρεσίε̋, η ορθή διακυβέρνηση, ο

πόλει̋ ανταγωνίζονται µεταξύ του̋ για την

αστικό̋ σχεδιασµό̋ και η πολιτική συµµετοχή.

προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων προ̋ τη
βιώσιµη ανάπτυξη, δηλαδή την ενθάρρυνση
υψηλού επιπέδου καινοτοµία̋ και
παραγωγικότητα̋.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ∆ιεθνή̋ Ένωση των
Γυναικών των Πόλεων διοργανώνει το τρίτο εν
θέµατι διεθνέ̋ συνέδριο στο Νέο ∆ελχί µε σκοπό
να διερευνηθούν οι ανάγκε̋ ασφάλεια̋ του
γυναικείου πληθυσµού των αστικών κέντρων.
Οι βασικέ̋ θεµατικέ̋ τη̋ συνόδου
επικεντρώνονται, αφενό̋, στην ενέργεια και τι̋
µεταφορέ̋, και αφετέρου, στον ανταγωνισµό σε
έναν κόσµο καινοτόµων πόλεων.

Πληροφορίε̋:
http://www.womenincities.org/pdfhttp://www.womenincities.org/pdfgeneral/CONCEPT%20NOTE%20March%2024_web.pdf
general/CONCEPT%20NOTE%20March%2024_web.pdf

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:

Καινοτοµία στι̋ µεταφορέ̋ για

http://www.forumforglobalcities.com/en/index.php

Βιώσιµε̋ Πόλει̋ και Περιφέρειε̋

?page=home

(∆ρέσδη, 2525-26 Νοεµβρίου 2010)

3ο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ασφάλεια

Το ετήσιο συνέδριο του ευρωπἀκού δικτύου

των Γυναικών: Οικοδοµώντα̋ Περιεκτικέ̋

Polis παρέχει την ευκαιρία στι̋ πόλει̋ και στι̋

Πόλει̋ (Νέο ∆ελχί, 2222-24 Νοεµβρίου

περιφέρειε̋ να επιδείξουν τα επιτεύγµατά του̋

2010)

στο χώρο των µεταφορών σε ένα ευρύ κοινό,
ενώ δίνει και τη δυνατότητα στην κοινότητα του
εν λόγω τοµέα να συνεργαστεί µε εκπροσώπου̋

Η έλλειψη ασφάλεια̋ των γυναικών στι̋ πόλει̋
αποτελεί ένα σοβαρό εµπόδιο για την επίτευξη

των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών πάνω
σε καινοτόµε̋ λύσει̋.
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Συνέδριο του Ευρωπἀκού
Προγράµµατο̋ URBACT
(Λιέγη, 30 ΝοεµβρίουΝοεµβρίου- 1 ∆εκεµβρίου
2010)
Το Πρόγραµµα URBACT δηµιουργήθηκε µε στόχο
την ανάπτυξη δικτύων µεταξύ των πόλεων που
υλοποίησαν προγράµµατα στο πλαίσιο τη̋
Στη φετινή διοργάνωση τα θέµατα ενδιαφέροντο̋
εκτείνονται από το τοπικό στο παγκόσµιο
επίπεδο: η κλιµατική αλλαγή και η απάντηση
των µέσων µεταφορών, οι συνέπειε̋ τη̋
παγκόσµια̋ οικονοµική̋ ύφεση̋ στι̋ υπηρεσίε̋
µεταφορών και το όραµα για την αντιµετώπιση
αυτών των προκλήσεων και τη διατήρηση τη̋

Κοινοτική̋ Πρωτοβουλία̋ URBAN και των
Αστικών Πιλοτικών Προγραµµάτων. Οι στόχοι
που τέθηκαν ήταν οι εξή̋:
α. η ανάπτυξη ανταλλαγή̋ εµπειριών µεταξύ
των κρατών-µελών και των πόλεων.
β. η κεφαλαιοποίηση των εµπειριών αυτών.
γ. η διάδοση των καλών πρακτικών..

καινοτοµία̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.polishttp://www.polisonline.org/fileadmin/POLIS_EVENTS/Conference2010/conf
prog1308.pdf

Σεµινάριο για την Απάντηση των Πόλεων
στην Κλιµατική Αλλαγή
(Σαντιάγκο, 29 Νοεµβρίου
Νοεµβρίουου- 3 ∆εκεµβρίου
2010)
Στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου του
Η Οικονοµική Επιτροπή για την Λατινική Αµερική

Προγράµµατο̋ θα παρουσιαστούν τα έξι σχέδια

και τι̋ χώρε̋ τη̋ Καρἀβική̋ (ECLAC)

URBACT που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα µε

διοργανώνει σεµινάριο για του̋ τρόπου̋

αντικείµενο δράσει̋ ανταλλαγών και µάθηση̋.

αντίδραση̋ των πόλεων στην κλιµατική αλλαγή.

Οι εταίροι των σχεδίων εργάστηκαν εντατικά επί
δύο χρόνια αναζητώντα̋ κοινέ̋,
αποτελεσµατικέ̋ και βιώσιµε̋ λύσει̋ στι̋
µείζονε̋ αστικέ̋ προκλήσει̋: καινοτόµο̋
διακυβέρνηση και διασυνοριακή συνεργασία
µεταξύ πόλεων, κώδικε̋ µελέτη̋, οικιστική
ανάπτυξη, µητροπολιτική διακυβέρνηση και
ανταγωνιστικότητα, διαχείριση τη̋ χρήση̋ γη̋
και αστική ανανέωση καθώ̋ και περιφερειακή
χωροταξία.

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://climatehttp://climate-l.org/events/seminarl.org/events/seminar-ononcities%e2%80%99cities%e2%80%99-responseresponse-toto-climateclimate-change/

Πληροφορίε̋:
http://urbact.eu/en/headerhttp://urbact.eu/en/header-main/newsmain/news-andandevents/viewevents/view-one/urbactone/urbact-events/?entryId=4824
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Ευρωπἀκά Θέµατα
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Η ενεργό̋ γήρανση αποτελεί αντικείµενο
πολλών προγραµµάτων τη̋ ΕΕ, όπω̋ είναι το
Ευρωπἀκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ευρωπἀκό

Πρόταση ορισµού του 2012 ω̋

Ταµείο Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋, το

Ευρωπἀκού Έτου̋ για την Ενεργό

πρόγραµµα PROGRESS, το πρόγραµµα ∆ια βίου

Γήρανση
Το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
υπέβαλαν στι̋ 6 Σεπτεµβρίου τ.ε. πρόταση να
οριστεί το 2012 ω̋ «Ευρωπἀκό Έτο̋ για την
Ενεργό Γήρανση» µε γενικό σκοπό να ενθαρρύνει
και να υποστηρίξει τι̋ προσπάθειε̋ που
καταβάλλουν τα κράτη-µέλη, οι περιφερειακέ̋
και τοπικέ̋ αρχέ̋ του̋, οι κοινωνικοί εταίροι και
η κοινωνία των πολιτών για να προωθήσουν την
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν
αποτελεσµατικότερα το δυναµικό τού
αυξανόµενου µε ταχεί̋ ρυθµού̋ πληθυσµού που
πλησιάζει ή έχει ξεπεράσει τα 60,
διαφυλάσσοντα̋ µε τον τρόπο αυτό την
αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών.

Μάθηση, το πρόγραµµα για τη ∆ηµόσια Υγεία,
τα ειδικά προγράµµατα τεχνολογιών τη̋
πληροφορία̋ και τη̋ επικοινωνία̋ και των
κοινωνικοοικονοµικών και ανθρωπιστικών
επιστηµών του 7ου Προγράµµατο̋ - Πλαισίου
έρευνα̋ και ανάπτυξη̋, το σχέδιο δράση̋ «Η
ευγηρία στην Kοινωνία τη̋ Πληροφορία̋», το
κοινό πρόγραµµα αυτόνοµη̋ διαβίωση̋
υποβοηθούµενη̋ από το περιβάλλον (AAL) για
έρευνα και καινοτοµία, το πρόγραµµα για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία µε
πιλοτικά σχέδια µε θέµα τι̋ Τεχνολογίε̋
Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την ευγηρία
και το σχέδιο δράση̋ για τι̋ αστικέ̋
µετακινήσει̋.
Πληροφορίες:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20
10:0462:FIN:EL:DOC

Χρηµατοδότηση τοπικών σχεδίων
ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋
Η Επιτροπή Βιοµηχανία̋, Έρευνα̋ και Ενέργεια̋
του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου αποφάσισε στι̋ 2
Σεπτεµβρίου τ.ε. τη διάθεση 115 εκατοµµυρίων
ευρώ σε πόλει̋ και τοπικέ̋ αρχέ̋ για
επενδύσει̋ σε υπηρεσίε̋ που θα δηµιουργήσουν
θέσει̋ απασχόληση̋ και θα βελτιώσουν την
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή τονίζει τη σηµασία τη̋

ενεργειακή αποδοτικότητα.

προαγωγή̋ ενό̋ υγιού̋ και ενεργού
γηράσκοντο̋ πληθυσµού, που θα συµβάλει,

Τα χρήµατα αποτελούν µέρο̋ από του̋

µεταξύ άλλων, στην επίτευξη υψηλή̋

αδιάθετου̋ πόρου̋ του Ευρωπἀκού

απασχόληση̋, στην επένδυση στι̋ δεξιότητε̋

Ενεργειακού Προγράµµατο̋ Ανάκαµψη̋ και θα

και στη µείωση τη̋ φτώχεια̋.

πρέπει να προωθηθούν σε τοπικέ̋
πρωτοβουλίε̋, όπω̋ καθαρέ̋ µεταφορέ̋,
έξυπνα και περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά
πλέγµατα, περισσότερο αποδοτικό̋ φωτισµό̋
οδών, ηλιακή ενέργεια, έξυπνη µέτρηση τη̋
ενεργειακή̋ χρήση̋.
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οχηµάτων και φθάνουν µέχρι τη βελτίωση τη̋
εκπαίδευση̋ των οδηγών και την ενίσχυση τη̋
επιβολή̋ των κανόνων οδική̋ κυκλοφορία̋. Εν
προκειµένω, η Επιτροπή προσδιόρισε ένα µίγµα
πρωτοβουλιών οι οποίε̋ εστιάζουν στην
επίτευξη βελτιώσεων στα οχήµατα, στην
υποδοµή και στη συµπεριφορά των χρηστών των
οδών.
Προσδιορίστηκαν επτά στρατηγικοί στόχοι:
•

Γενικότερο̋ σκοπό̋ αυτή̋ τη̋ ανακατανοµή̋

Βελτίωση των µέτρων ασφάλεια̋ σε
οχήµατα ιδιωτική̋ και δηµόσια̋ χρήση̋

των πόρων είναι η επένδυση σε ασφαλεί̋ και
ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋, η µείωση

•

Κατασκευή ασφαλέστερων οδών

εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα και η

•

Κατασκευή ευφυών οχηµάτων

δηµιουργία θέσεων απασχόληση̋, σύµφωνα µε

•

Ενίσχυση των κανόνων χορήγηση̋ αδειών
και τη̋ εκπαίδευση̋ των οδηγών

την στρατηγική ΕΕ 2020.
•

Βελτίωση τη̋ επιβολή̋ του νόµου

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο πώ̋ θα γίνει η

•

Στόχευση συγκεκριµένων τραυµατισµών

διαχείριση αυτών των πόρων, ήδη από τον

•

Ανανέωση του ενδιαφέροντο̋ σε θέµατα
µοτοσικλετιστών

περασµένο Μά̓ο, όταν η Ευρωπἀκή Επιτροπή
ανακοίνωσε την τροποποίηση του Ενεργειακού
Προγράµµατο̋ και τη νέα ανακατανοµή, το
δίκτυο πόλεων Eurocities ζήτησε οι πόλει̋ να
έχουν ευχερή πρόσβαση σε αυτού̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopr
ess/20100830IPR80657/20100830IPR80657_en.pdf
ess/20100830IPR80657/20100830IPR80657_en.pdf

Η οδική ασφάλεια στην κορυφή τη̋
ατζέντα̋ τη̋ ΕΕ για τι̋ µεταφορέ̋
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, θα
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα το

4ο

επιδιωχθεί η λήψη των εξή̋ µέτρων: εθνική

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ράση̋ για την Οδική

συνεργασία, ανταλλαγή υποδειγµατικών

Ασφάλεια µε τίτλο «Προ̋ µια περιοχή

πρακτικών, έρευνα και µελέτε̋, εκστρατείε̋

Ευρωπἀκή̋ οδική̋ ασφάλεια̋: Πολιτικέ̋

ευαισθητοποίηση̋ του κοινού σε τοπικό επίπεδο

κατευθύνσει̋ για την οδική ασφάλεια 2011-

και, σε ορισµένε̋ περιπτώσει̋, θέσπιση νέων

2020». Πρόκειται για ένα τολµηρό πρόγραµµα

ρυθµίσεων. Με τον τρόπο αυτόν, θα ενισχυθεί το

για τη µείωση κατά το ήµισυ εντό̋ των

στοιχείο τη̋ ασφάλεια̋ για του̋ χρήστε̋ του

εποµένων 10 ετών του αριθµού των θανάτων

οδικού δικτύου, τα οχήµατα και τι̋ σχετικέ̋

από τροχαία ατυχήµατα στου̋ ευρωπἀκού̋

υποδοµέ̋.

δρόµου̋. Το πρόγραµµα αφορά ένα ευρύ φάσµα
θεµάτων που ξεκινούν από τον καθορισµό

Πληροφορίε̋:

αυστηρότερων προτύπων ασφαλεία̋ των

http://
http://ec
://ec.
ec.europa.
europa.eu/transport/
transport/road_
road_safety/
safety/pdf/
pdf/com
_20072010_el
_20072010_el.
el.pdf
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Μελέτη για
για τι̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋ τη̋
Ευρώπη̋
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα
µια πανευρωπἀκή έρευνα µε τίτλο «Κόσµο̋ και
Ευρωπἀκέ̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋», στην οποία
εξετάζεται ο τρόπο̋ δυνητική̋ συµφιλίωση̋ τη̋
συνεχού̋ αστικοποίηση̋ µε τη βιώσιµη και
περιεκτική ανάπτυξη.
ανάπτυξη̋ χωρί̋ αποκλεισµού̋, παραµένει
ζητούµενο ο τρόπο̋ αντιµετώπιση̋ των
προκλήσεων που απορρέουν από την
αστικοποίηση, όπω̋ η παροχή βασικών
υπηρεσιών, η µετανάστευση, οι νέοι τύποι
φτώχεια̋ και το πράσινο στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋.
Η µελέτη παρουσιάζει ένα δείγµα ευρωπἀκών
πρωτοβουλιών και δράσεων του Προγράµµατο̋
Ανθρωπίνων Οικισµών των Ηνωµένων Εθνών,
όπου εξετάζονται διαφορετικέ̋ όψει̋ των
πόλεων και ζητήµατα τη̋ αστικοποίηση̋. Αυτό
που κυρίω̋ υπογραµµίζεται µέσα από τι̋
βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ βιώσιµων σχεδίων αστική̋
ανάπτυξη̋ είναι ότι ο αγώνα̋ για κοινωνίε̋ µε
µεγαλύτερη συνοχή πρέπει να ξεκινήσει από τι̋
πόλει̋. Αν και οι τοπικέ̋ αρχέ̋ δεν µπορούν να
ελέγξουν ούτε είναι αρµόδιε̋ για τι̋ βαθύτερε̋
αιτίε̋ τη̋ φτώχεια̋ και του κοινωνικού
αποκλεισµού, µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο για την ανακούφιση, πρόληψη και
επίλυση αυτών των προβληµάτων, εφαρµόζοντα̋
ευέλικτε̋ και καινοτόµε̋ πρωτοβουλίε̋ σε τοπικό
επίπεδο. Στι̋ συµπερασµατικέ̋ επισηµάνσει̋
τη̋, η µελέτη σηµειώνει ότι θα πρέπει πλέον να
αρθεί ο διαχωρισµό̋ ανάµεσα σε αστικά και
Σκοπό̋ τη̋ έρευνα̋ είναι η ενθάρρυνση τη̋

αγροτικά ζητήµατα.

στροφή̋ προ̋ µια κουλτούρα οικονοµική̋,
κοινωνική̋ και περιβαλλοντική̋ βιωσιµότητα̋. Εν

Η Πράσινη Βίβλο̋ για την Εδαφική Συνοχή, που

προκειµένω, το κύριο µήνυµα τη̋ ανωτέρω

δηµοσιεύθηκε από την την Ευρωπἀκή Επιτροπή

έκδοση̋ υπογραµµίζει τη ζωτικότητα µια̋

τον Οκτώβριο του 2008, είναι ένα βήµα προ̋ αυτή

τέτοια̋ προσέγγιση̋. Μέχρι το 2030

την κατεύθυνση.

υπολογίζεται ότι 5 δισεκατοµµύρια άνθρωποι θα
ζουν σε πόλει̋. Μολονότι τα όργανα τη̋ ΕΕ έχουν
δεσµευθεί στην προώθηση µια̋ βιώσιµη̋

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/socialsciences/pdf/sustainable-cities-report_en.pdf
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Οι Ε.Ο.Ε.Σ. κλειδί στην Ευρωπἀκή

Ακαθάριστο Εγχώριο Πρὀόν παραµένει το κύριο

Στρατηγική για την Οικονοµική και

κριτήριο επιλεξιµότητα̋ για τη χορήγηση

Κοινωνική Ανάπτυξη των Ορεινών,

βοήθεια̋ περιφερειακή̋ πολιτική̋, το ΕΚ καλεί
εντούτοι̋ την Επιτροπή και τα κράτη-µέλη να

Νησιωτικών και Αραιοκατοικηµένων

εργαστούν µε στόχο την εκπόνηση στατιστικών

Περιοχών

δεικτών πλέον κατάλληλων, ώστε να παρέχεται
µια περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα του

Οι άνθρωποι που ζουν σε νησιωτικέ̋, ορεινέ̋ και

επιπέδου ανάπτυξη̋ αυτών των περιοχών. Οι

αραιοκατοικηµένε̋ περιοχέ̋, αντιστοιχούν σε

ευρωβουλευτέ̋ καλούν την Επιτροπή και τα

περισσότερο από 10% του πληθυσµού τη̋ ΕΕ. Γι’

κράτη µέλη να µεριµνήσουν ώστε να συνεχίσουν

αυτό το λόγο χρειάζεται ένα εξειδικευµένο

αυτέ̋ οι περιοχέ̋ να ωφελούνται από

ευρωπἀκό πλαίσιο πολιτική̋ για τι̋ περιοχέ̋

συγκεκριµένε̋ διατάξει̋ βάσει του νέου

αυτέ̋ ώστε να υπερκεραστούν τα προβλήµατά

πολυετού̋ δηµοσιονοµικού πλαισίου που θα

του̋ και να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των

ξεκινήσει το 2014.

πόρων του̋. Αυτό υποστηρίζεται σε ψήφισµα
που υιοθέτησε στι̋ 22 Σεπτεµβρίου τ.ε. η

Σε αυτό το σηµείο, στο ψήφισµα του ΕΚ

Ολοµέλεια του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ).

εκφράστηκε η ικανοποίηση για του̋ Ευρωπἀκού̋
Οµίλου̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ) διότι
θεωρούνται, µαζί µε την Ευρωπἀκή Πολιτική
Γειτονία̋, µέσο που θα επιτρέψει τον
υπερκερασµό των εµποδίων που παρακωλύουν
την εδαφική συνεργασία, θα ενθαρρύνει τι̋
ορεινέ̋, νησιωτικέ̋ και αραιοκατοικηµένε̋
περιοχέ̋ να κάνουν χρήση των ΕΟΕΣ όσον αφορά
τη διαχείριση των έργων εδαφική̋ συνεργασία̋
µε άλλε̋ περιοχέ̋ που συγχρηµατοδοτούνται από
την ΕΕ, κάτι που µπορεί να τι̋ φέρει κοντύτερα
στι̋ οικονοµικέ̋ περιοχέ̋ που τι̋ περιβάλλουν

Μάλιστα, το ΕΚ θεωρεί ότι οι ορεινέ̋, νησιωτικέ̋
και αραιοκατοικηµένε̋ περιοχέ̋ αποτελούν
οµοιογενεί̋ οµάδε̋ περιοχών και ότι διαθέτουν
ορισµένα σηµαντικά κοινά χαρακτηριστικά που
τι̋ διαφοροποιούν από άλλε̋ περιοχέ̋ και
απαιτούνται εξειδικευµένα προγράµµατα
περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋, ενώ τονίζεται η
ιδιόµορφη κατάσταση των νησιωτικών κρατών
µελών που βρίσκονται στην περιφέρεια τη̋
Ένωση̋.
Άλλωστε, η συνθήκη τη̋ Λισαβόνα̋ αναγνωρίζει
ότι πρέπει να δοθεί "ιδιαίτερη προσοχή" στι̋
περιοχέ̋ µε σοβαρά και µόνιµα φυσικά ή
δηµογραφικά προβλήµατα. Το ΕΚ υποστηρίζει ότι
οι ρήτρε̋ αυτέ̋ τη̋ συνθήκη̋ πρέπει να
µεταφραστούν σε συγκεκριµένε̋ αναπτυξιακέ̋
στρατηγικέ̋ και απτά µέτρα. Μολονότι το

Πληροφορίε̋:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum
.do?lang=en&procnum=RSP/2010/2856
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Μια ολοκληρωµένη στρατηγική για τι̋
τι̋

υδάτινων πόρων

πολιτιστικέ̋ και δηµιουργικέ̋
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βιοµηχανίε̋
Το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και
Περιφερειών (CEMR) και τα δίκτυα πόλεων

Το µεγαλύτερο ευρωπἀκό δίκτυο πόλεων

΄Κλιµατική Συµµαχία’ και ‘Τοπικέ̋ Αρχέ̋ για τη

Eurocities, συνεισφέροντα̋ στη διαβούλευση για

Βιωσιµότητα’ έκαναν έκκληση για ένα νέο µοντέλο

την Πράσινη Βίβλο ‘Απελευθέρωση του δυναµικού

αλληλεγγύη̋ µεταξύ των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ,

των κλάδων του πολιτισµού και τη̋

των πόλεων, των επαρχιών και των περιφερειών

δηµιουργικότητα̋’, παρουσίασε µια

µε σκοπό την επιτυχή προσαρµογή τη̋

ολοκληρωµένη στρατηγική για τι̋ πολιτιστικέ̋

διαχείριση̋ των υδάτινων πόρων στι̋ συνέπειε̋

και δηµιουργικέ̋ βιοµηχανίε̋. Με δεδοµένη τη

τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋.

συνεισφορά του̋ στου̋ τρει̋ στόχου̋ τη̋
Στρατηγική̋ ΕΕ2020 (ευφυή, βιώσιµη και
περιεκτική ανάπτυξη), καθώ̋ και στην
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, το
Eurocities επεσήµανε ότι οι πολιτιστικέ̋ και
δηµιουργικέ̋ βιοµηχανίε̋ θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη στη νέα γενιά των Ευρωπἀκών
Προγραµµάτων. Προ̋ τούτο, το ευρωπἀκό δίκτυο
πρότεινε τα εξή̋:
•

Την ανάπτυξη δεικτών και συλλογή
δεδοµένων.

•

Ένα περισσότερο ευνὀκό περιβάλλον για
τι̋ πολιτιστικέ̋ και δηµιουργικέ̋
βιοµηχανίε̋.

Στο πλαίσιο τη̋ Ηµέρα̋ τη̋ Τοπική̋
Αυτοδιοίκηση̋ που πραγµατοποιήθηκε στο

•

Ανταλλαγή, µάθηση, δικτύωση και
καλύτερη προώθηση του κλάδου.

Μόναχο στι̋ 13 Σεπτεµβρίου τ.ε., οι εκπρόσωποι
των ευρωπἀκών τοπικών και περιφερειακών
αρχών επεσήµαναν τη συµµετοχή των πόλεών
του̋ σε ευρωπἀκά σχέδια για την ανταλλαγή
πρακτικών, καθώ̋ ερευνητέ̋ και ΟΤΑ θα πρέπει
να ενώσουν τι̋ δυνάµει̋ του̋ για την περαιτέρω
ανάπτυξη τη̋ γνώση̋ σχετικά µε τι̋ συνέπειε̋
τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο
παρουσιάστηκαν πρακτικέ̋ επιτυχού̋
συνεργασία̋ µε κοινωνικού̋ εταίρου̋ στο πεδίο

Η υποβαλλόµενη στρατηγική υποστηρίζεται από

τη̋ διαχείριση̋ των υδάτινων πόρων από

µια συλλογή συγκεκριµένων πρακτικών που

τοπικού̋ φορεί̋ τη̋ Γερµανία̋, τη̋ Αυστρία̋, τη̋

υλοποιήθηκαν σε 16 ευρωπἀκέ̋ πόλει̋.

Νορβηγία̋, τη̋ Ολλανδία̋ και του Βελγίου.
Πληροφορίε̋:
http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/P
PT_PT_-LGD_Munich.zip

Πληροφορίε̋:
http://www
http://www.
www.eurocities.
eurocities.eu/
eu/upoloads/
upoloads/loasd.
loasd.php?
php?file=
file=
Resp_
Resp_green_
green_paperCreativeInd_290
paperCreativeInd_290710
_290710_
710_SMUL.
SMUL.pdf
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Ευρωπἀκό̋ Χάρτη̋ για την

Ολιστική Προσέγγιση για την Πρόληψη των

Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση

Καταστροφών

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) υιοθέτησε στι̋

Η πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών

19 Ιουνίου του 2009 τη Λευκή Βίβλο για την

καταστροφών στην ΕΕ µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε

Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση, η οποία θέτει τι̋

επαρκή χρηµατοδότηση, µε νέα νοµοθεσία για την

παραµέτρου̋ για την προώθηση πολυεπίπεδη̋

προστασία των δασών, µε µέτρα πρόληψη̋ για τι̋

διακυβέρνηση̋ ω̋ το κατά προτίµηση µοντέλο ή

πυρκαγιέ̋ και τη λειψυδρία και µε µία ισορροπηµένη

διαδικασία παραγωγή̋ δεσµευτικών αποφάσεων

γεωργική πολιτική. Αυτό αναφέρει η Ολοµέλεια του

στο πλαίσιο τη̋ ΕΕ. Σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο, η

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στο ψήφισµα που

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση συνεπάγεται «τη

υιοθέτησε στι̋ 21 Σεπτεµβρίου τ.ε. Το ΕΚ υποστηρίζει

συντονισµένη δράση από την ΕΕ, τα κράτη-µέλη

σθεναρά ότι η ενεργό̋ συµµετοχή των τοπικών και

και τι̋ τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋, βάσει

περιφερειακών αρχών στο σχεδιασµό και την

τη̋ εταιρική̋ σχέση̋ και αποσκοπεί στη χάραξη

εφαρµογή στρατηγικών µείωση̋ του κινδύνου και

και υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών».

πρόληψη̋ καταστροφών είναι ο καλύτερο̋ τρόπο̋
για να διασφαλισθεί η εξεύρεση των
αποτελεσµατικότερων και λειτουργικότερων λύσεων.
Το ΕΚ τονίζει την ανάγκη δηµιουργία̋ ενό̋
κατάλληλου χρηµατοδοτικού πλαισίου για την
πρόληψη καταστροφών και ενό̋ ευρωπἀκού
δηµόσιου γεωργικού συστήµατο̋ ασφάλιση̋, για να
αντισταθµιστούν οι απώλειε̋ των γεωργών από
φυσικέ̋ και ανθρωπογενεί̋ καταστροφέ̋.

Προ̋ τούτο, η ΕτΠ διοργάνωσε στι̋ 22 Ιουνίου τ.ε.
στι̋ Βρυξέλλε̋ εργαστήριο µε θέµα «Επεξεργασία
ενό̋ Χάρτη για την Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση:
∆ιαδικασίε̋ και Υλοποίηση» µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων τη̋ ΕτΠ, του Συµβουλίου τη̋
Ευρώπη̋ (ΣτΕ), τοπικών και περιφερειακών αρχών
και ενώσεών του̋, καθώ̋ και ακαδηµἀκών.
Μάλιστα, το Γραφείο του Κογκρέσου Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του ΣτΕ υπογράµµισε
πρόσφατα την ανάγκη εναρµόνιση̋ ενό̋ τέτοιου
Χάρτη µε τον Ευρωπἀκό Χάρτη Τοπική̋
Αυτονοµία̋ και το Πρόσθετο Πρωτόκολλό του, το
κεκτηµένο του ΣτΕ, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋
Στρατηγική̋ για την Καινοτοµία και την Ορθή
∆ιακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο.

Το ΕΚ ζητά επίση̋ τη δηµιουργία ενό̋ "συστήµατο̋
ελάχιστη̋ αποζηµίωση̋" στο οποίο θα έχουν ίση
πρόσβαση οι αγρότε̋ όλων των κρατών µελών.
Επιπλέον, οι αγρότε̋ πρέπει να λαµβάνουν ειδική
χρηµατοδότηση για τι̋ πρόσθετε̋ δαπάνε̋ που
προκύπτουν εξαιτία̋ τη̋ επιβολή̋ προληπτικών
µέτρων πυροπροστασία̋ και µέτρων καθαρισµού των
υδάτων.

Πληροφορίε̋:
http://www.cor.europa.eu/pages/CoRAtWorkTemplat
e.aspx?view=folder&id=f97a08e9e.aspx?view=folder&id=f97a08e9-57805780-479e479ea0b7a0b7-ea85674c6be8&sm=f97a08e9ea85674c6be8&sm=f97a08e9-57805780-479e479ea0b7a0b7-ea85674c6be8

Πληροφορίε̋:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=R
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=R
EPORT&reference=A7EPORT&reference=A7-20102010-0227&language=EL
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Κοινοτικό δίκαιο και ΟΤΑ

Πολιτική̋ τη̋ Ε.Ε. στην
στην Κοινωνική Ένταξη
Η βρετανική ένωση των φορέων τη̋ τοπική̋
Με αφορµή το Ευρωπἀκό Έτο̋ για την

αυτοδιοίκηση̋ δηµοσίευσε πρόσφατα έναν οδηγό

Καταπολέµηση τη̋ Φτώχεια̋ και του Κοινωνικού

όπου περιγράφονται οι επιπτώσει̋ τη̋

Αποκλεισµού (2010), το φθινοπωρινό τεύχο̋ του

εφαρµογή̋ του κοινοτικού δικαίου στου̋ ΟΤΑ.

περιοδικού Panorama Inforegio, τη̋ Γενική̋ ∆/νση̋
Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋
Επιτροπή̋, είναι αφιερωµένο στη συνεισφορά τη̋
περιφερειακή̋ πολιτική̋ τη̋ Ε.Ε. για την σε
µεγαλύτερο βαθµό επίτευξη του στόχου τη̋
κοινωνική̋ ένταξη̋.

Καθώ̋ οι τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ είναι
αρµόδιε̋ για την υλοποίηση του 70% περίπου τη̋
κοινοτική̋ νοµοθεσία̋, η εν λόγω έκδοση, καίτοι
αφορά το αυτοδιοικητικό τοπίο του Ηνωµένου
Βασιλείου, αν µη τι άλλο βοηθά στην κατανόηση
των επιπτώσεων του κοινοτικού δικαίου στον
τρόπο λειτουργία̋ των δηµοτικών αρχών και στην
άσκηση των αρµοδιοτήτων του̋. Ειδικότερα,
επικεντρώνοντα̋ το ενδιαφέρον τη̋ στι̋ σχετικέ̋
κοινοτικέ̋ ρυθµίσει̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ ενεργειακή̋
αποδοτικότητα̋, των δηµόσιων προµηθειών και
στην υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων, η
ανωτέρω έκθεση αναδεικνύει την ανάγκη
συµµετοχή̋ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ στη
διαδικασία εκπόνηση̋ του κοινοτικού δικαίου και
συνεργασία̋ των ευρωβουλευτών, τη̋
Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, των κεντρικών
διοικήσεων και των εθνικών κοινοβουλίων µε τι̋
εθνικέ̋ ενώσει̋ των ΟΤΑ.
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgen
nal_policy/sources/docgen
http://ec.europa.eu/regio
er/panorama/pdf/mag35/mag35_en.pdf

Πληροφορίε̋:
http://www.lga.gov.uk/lga/aio/12481552
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µπορούν πλέον να συγκρίνουν τι̋ αποδόσει̋
του̋ σε διαχρονική βάση και σε
συγκεκριµένου̋ τοµεί̋, όπω̋ η ενέργεια, οι

Κοινό̋ ∆είκτη̋ για τη µέτρηση

µεταφορέ̋ και τα απορρίµµατα.

εκποµπών αερίων θερµοκηπίου
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
Στο περιθώριο τη̋ πέµπτη̋ συνόδου του
Παγκόσµιου Αστικού Φόρουµ που

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/8830
_52023_ClimateChange.pdf

πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο Ρίο ντε
Τζανέιρο το Πρόγραµµα για το Περιβάλλον

Ποδηλατόδροµοι για πιο ασφαλεί̋

(UNEP) και το Πρόγραµµα Ανθρωπίνων Οικισµών

δρόµου̋ για του̋ πεζού̋

(UN-HABITAT) των Ηνωµένων Εθνών και η
Παγκόσµια Τράπεζα εκπόνησαν ένα διεθνή
δείκτη για τη µέτρηση των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου για τι̋ πόλει̋.

Σε µια νέα µελέτη του τµήµατο̋ µεταφορών
τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋ επισηµαίνεται ότι οι πόλει̋
µε χρωµατιστά διαµορφωµένε̋ διαδροµέ̋ για
την κίνηση ποδηλάτων διαθέτουν δρόµου̋
κατά 40% πιο ασφαλεί̋ για του̋ πεζού̋.

Ο νέο̋ δείκτη̋ υπολογίζει τι̋ εκποµπέ̋ αερίων
ανάλογα µε το πληθυσµό των πόλεων. Έχει
υπολογιστεί, εν προκειµένω, ότι οι κατά
κεφαλήν εκποµπέ̋ αερίων υπολογίζονται για τη
Βαρκελώνη (Ισπανία) στου̋ 4.20 τόνου̋
διοξειδίου του άνθρακα, στου̋ 10.6 στη
Μπανγκόγκ (Τἀλάνδη) και στου̋ 17.8 στο
Κάλγκαρι (Καναδά̋). Τα ποσοστά εκποµπών των
αερίων ποικίλουν ανάλογα µε την πρωτογενή
πηγή ενέργεια̋, το κλίµα, τα µέσα µεταφορά̋
και το βαθµό αστικοποίηση̋. Για παράδειγµα, η
Νέα Υόρκη, µια υψηλή̋ σε πυκνότητα
πληθυσµού αµερικανική πόλη, παράγει κατά
κεφαλήν 10.4 τόνου̋ διοξειδίου του άνθρακα,
ενώ το Ντένβερ, αµερικανική πόλη µε

Μεταξύ άλλων των ενδιαφερόντων ευρηµάτων
τη̋ µελέτη̋ για τη χάραξη στρατηγικών για
ασφαλεί̋ δρόµου̋, η απροσεξία των οδηγών
αναδεικνύεται ω̋ η βασική αιτία για το 36%
των ατυχηµάτων µε θύµατα πεζού̋, ενώ
προτείνεται ο καθορισµό̋, σε πιλοτική βάση,
ω̋ µέγιστου ορίου ταχύτητα̋ τα 20 χλµ./ώρα
σε κατοικηµένε̋ περιοχέ̋.

χαµηλότερη πληθυσµιακή πυκνότητα, παράγει
τη διπλάσια ποσότητα που αγγίζει του̋ 21.3
τόνου̋. Με το νέο διεθνέ̋ δείκτη, οι πόλει̋

Πληροφορίε̋:
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/ny
c_ped_safety_study_action_plan.pdf
c_ped_safety_study_action_plan.pdf
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Παγκόσµια Έκθεση Αστικών

Η πρόσβαση σε πόσιµο νερό

Καταστροφών

Αποτελεί πλέον θεµελιώδε̋
θεµελιώδε̋ ανθρώπινο
δικαίωµα

Η ∆ιεθνή̋ Οµοσπονδία Ερυθρού Σταυρού είναι η
µεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση

Με συντριπτική πλειοψηφία, η Συνέλευση των

παγκοσµίω̋ που παρέχει βοήθεια χωρί̋

Ηνωµένων Εθνών αναγνώρισε ω̋ θεµελιώδε̋

διακρίσει̋ για τη βελτίωση τη̋ ζωή̋ των πιο

ανθρώπινο δικαίωµα την πρόσβαση σε πόσιµο

ευπαθών οµάδων του πληθυσµού των πόλεων.

νερό, δικαιώνοντα̋, µε αυτό τον τρόπο, την

Στη φετινή ετήσια έκθεσή τη̋, το ενδιαφέρον

15ετή παγκόσµια εκστρατεία τη̋ Βολιβία̋, και

στρέφεται στου̋ κινδύνου̋ που αντιµετωπίζουν

εκφράζοντα̋, έτσι, τη συµπαράστασή τη̋ σε

τα αστικά κέντρα σε έναν αυξανόµενα

884 εκατοµµύρια ανθρώπου̋, οι οποίοι δεν

αστικοποιηµένο κόσµο, του οποίου ο µισό̋

διαθέτουν καθαρό νερό και 2.6 δισεκατοµµύρια

πληθυσµό̋ κατοικεί σε πόλει̋ και περισσότεροι

κατοίκου̋ αυτού του πλανήτη, οι οποίοι

άνθρωποι από ποτέ σε φτωχογειτονιέ̋.

στερούνται βασικέ̋ συνθήκε̋ υγιεινή̋.

Το ψήφισµα καλεί τα κράτη και του̋ διεθνεί̋
οργανισµού̋ να επενδύσουν σε τεχνολογικά
µέσα για να βοηθήσουν τι̋ φτωχότερε̋ χώρε̋
να προσφέρουν καθαρό και πόσιµο νερό για
όλου̋. Μάλιστα, για τα µέλη του δικτύου των
Ηνωµένων Πόλεων και Τοπικών Αρχών (UCLG),
του αντιπροσωπευτικού οργάνου των φορέων
τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ παγκοσµίω̋, η
Η έκθεση υπογραµµίζει ότι η βασική αιτία για

υλοποίηση του ψηφίσµατο̋ συνεπάγεται νέε̋

την οποία σήµερα τόσοι πολλοί άνθρωποι

πρακτικέ̋ διακυβέρνηση̋ και αναγνώριση του

πλήττονται από τι̋ φυσικέ̋ καταστροφέ̋ στι̋

ρόλου τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ στην παροχή

πόλει̋ είναι οι φτωχέ̋ υποδοµέ̋ και υπηρεσίε̋

πόσιµου νερού και αξιοπρεπών συνθηκών

σε περιοχέ̋ µε υψηλά ποσοστά

υγιεινή̋ για του̋ κατοίκου̋ των αστικών

παραβατικότητα̋ και κατοικίε̋ χαµηλή̋

κέντρων.

ποιότητα̋.
Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:

http://www.ifrc.org/Docs/pubs/disasters/wdr2010
/WDR2010/WDR2010-full.pdf

http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10
967.doc.htm
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οι αφαιρέσει̋ από τον υπολογισµό οι οποίε̋

Ευρωπἀκή Επιτροπή

σχετίζονται µε τη χρήση γη̋, την αλλαγή στη
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χρήση γη̋ και τι̋ δασοκοµικέ̋
δραστηριότητε̋, στη δέσµευση τη̋ Κοινότητα̋
για µείωση, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε
εναρµονισµένου̋ τρόπου̋ που εξασφαλίζουν
σταθερότητα και την περιβαλλοντική
ακεραιότητα τη̋ συµβολή̋ τη̋ χρήση̋ γη̋, τη̋
αλλαγή̋ στη χρήση γη̋ και τη̋ δασοκοµία̋,
καθώ̋ και ακριβή παρακολούθηση και
λογιστική καταγραφή.
Προθεσµία: 5 Νοεµβρίου 2010
Πληροφορίε̋:

Ο ρόλο̋ τη̋ γεωργία̋ και δασοκοµία̋

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

στην επίτευξη των δεσµεύσεων τη̋ ΕΕ

climate.htm

για την κλιµατική αλλαγή

Νέα Προγράµµατα τη̋ ΕΕ στου̋ τοµεί̋
τη̋ Εκπαίδευση̋,
Εκπαίδευση̋, τη̋ Κατάρτιση̋, τη̋

Σκοπό̋ τη̋ διαβούλευση̋ είναι η συλλογή

Νεολαία̋ και των ΜΜΕ

απόψεων από πολίτε̋, οργανισµού̋ και
δηµόσιε̋ αρχέ̋ για τον τρόπο µε τον οποίο οι

Εδώ και µια εικοσαετία τουλάχιστον, η

δραστηριότητε̋ που σχετίζονται µε τη χρήση

Ευρωπἀκή Ένωση στηρίζει προγράµµατα

τη̋ γη̋ µπορούν να συνεισφέρουν στον

υπέρ τη̋ εκπαίδευση̋, τη̋ κατάρτιση̋ και τη̋

περιορισµό τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋, για το αν η

νεολαία̋. Τα προγράµµατα αυτά ενθαρρύνουν

χρήση τη̋ γη̋, οι αλλαγέ̋ τη̋ χρήση̋ τη̋ γη̋

τη διακρατική κινητικότητα ατόµων όλων των

και οι δασοκοµικέ̋ δραστηριότητε̋ θα πρέπει

ηλικιών, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και

να υπολογίζονται στη δέσµευση τη̋ Κοινότητα̋

λοιπού προσωπικού, προγράµµατα

για µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και

συνεργασία̋ µεταξύ σχολείων,

για τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει

πανεπιστηµίων, συλλόγων, οργανώσεων

αυτό.

ενδιαφερόµενων µερών, περιφερειακών και
τοπικών αρχών που αποσκοπούν στην

Σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπἀκού

ενίσχυση τη̋ κινητικότητα̋ (Πρόγραµµα «∆ια

Συµβουλίου του Μαρτίου 2007, η Κοινότητα

Βίου Μάθηση») αλλά και στη βελτίωση των

αναλαµβάνει σθεναρή ανεξάρτητη δέσµευση να

συστηµάτων εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ στην

επιτύχει µείωση των εκποµπών αερίων

Ευρώπη, καθώ̋ και την ανάπτυξη των

θερµοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% έω̋ το

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων

2020, σε σχέση µε το 1990 και κατά 30%, εάν οι

µέσω πολλών και ποικίλων µη

συνθήκε̋ το επιτρέψουν. Ωστόσο, σύµφωνα µε

τυπικών δραστηριοτήτων, όπω̋

την υπ’αριθ.406/2009/ΕΚ Απόφαση του

διαπολιτισµικέ̋ ανταλλαγέ̋ νέων, διεθνεί̋

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου τη̋

δράσει̋ εθελοντισµού, συναντήσει̋ µεταξύ

Απριλίου 2009, η Επιτροπή διατυπώνει
πρόταση για να περιληφθούν οι εκποµπέ̋ και

νέων και φορέων χάραξη̋ πολιτική̋,

23η̋
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ανταλλαγέ̋ πρακτικών και εµπειριών µεταξύ

Αναθεώρηση τη̋ οδηγία̋ 2003/98/EΚ για

οργανώσεων στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ κλπ.

την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του

(Πρόγραµµα «Νέα Γενιά Εν ∆ράσει»). Επίση̋, ο

δηµόσιου τοµέα
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οπτικοακουστικό̋ τοµέα̋ αποτελεί ουσιαστικό
φορέα για τη µεταλαµπάδευση και την άνθηση
των ευρωπἀκών πολιτιστικών αξιών.
∆ιαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο στην
οικοδόµηση µια̋ ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋
ταυτότητα̋ και την έκφραση τη̋ ιδιότητα̋ του
ευρωπαίου πολίτη. Η διακίνηση των
ευρωπἀκών οπτικοακουστικών έργων
συµβάλλει στην ενδυνάµωση του
διαπολιτισµικού διαλόγου και τη βελτίωση τη̋
αµοιβαία̋ κατανόηση̋ και γνωριµία̋ των
ευρωπἀκών πολιτισµών. Έτσι, το Πρόγραµµα
«ΜEDIA 2007-2013» αποσκοπεί στη διαφύλαξη
και ανάδειξη τη̋ πολιτιστική̋ και γλωσσική̋
ποικιλοµορφία̋ τη̋ Ευρώπη̋ και τη̋
κινηµατογραφική̋ και οπτικοακουστική̋ τη̋
κληρονοµιά̋, στην εξασφάλιση τη̋
προσβασιµότητά̋ τη̋ στου̋ ευρωπαίου̋
πολίτε̋, καθώ̋ και στην προώθηση του
διαπολιτισµικού διαλόγου στην αύξηση τη̋
κυκλοφορία̋ των ευρωπἀκών
οπτικοακουστικών έργων εντό̋ και εκτό̋ τη̋
Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ και στην ενίσχυση τη̋
ανταγωνιστικότητα̋ του ευρωπἀκού
οπτικοακουστικού τοµέα στο πλαίσιο µια̋
ανοικτή̋, ανταγωνιστική̋ και ευνὀκή̋ για την
απασχόληση αγορά̋.

Σύµφωνα µε τη σχετική Ανακοίνωση τη̋
Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ τη̋ 19η̋ Μα˙ου τ.ε. η
υλοποίηση τη̋ Ψηφιακή̋ Ατζέντα̋ για την
Ευρώπη θα συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στην
οικονοµική ανάπτυξη τη̋ ΕΕ και θα επεκτείνει
τα οφέλη τη̋ ψηφιακή̋ εποχή̋ σε ολόκληρο το
κοινωνικό φάσµα.
Προ̋ τούτο, στην Ψηφιακή Ατζέντα
σκιαγραφούνται επτά πεδία προτεραιότητα̋
για την ανάληψη δράση̋: δηµιουργία ψηφιακή̋
ενιαία̋ αγορά̋, µεγαλύτερη
διαλειτουργικότητα, επαύξηση τη̋
εµπιστοσύνη̋ και τη̋ ασφάλεια̋, πολύ
ταχύτερη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο,
περισσότερε̋ επενδύσει̋ σε έρευνα και
ανάπτυξη, βελτίωση του ψηφιακού
αλφαβητισµού, των δεξιοτήτων και τη̋
κοινωνική̋ ένταξη̋, καθώ̋ και εφαρµογή των
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
για την αντιµετώπιση προβληµάτων τη̋
κοινωνία̋, όπω̋ η κλιµατική αλλαγή και η
γήρανση του πληθυσµού. Μεταξύ των βασικών
δράσεων τη̋ Ατζέντα̋ αναφέρεται η
αναθεώρηση τη̋ υπ’αριθ.2003/98/ΕΚ Οδηγία̋
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του
δηµόσιου τοµέα.

Σκοπό̋, εποµένω̋, αυτή̋ τη̋ δηµόσια̋
διαβούλευση̋ είναι η συλλογή απόψεων για την

Εν προκειµένω, υπογραµµίζεται ότι «οι

καλύτερη δυνατή κατάρτιση των µελλοντικών

κυβερνήσει̋ µπορούν να τονώσουν τι̋ αγορέ̋

ευρωπἀκών προγραµµάτων για τη νεολαία,

περιεχοµένου, καθιστώντα̋ πληροφορίε̋ του

την εκπαίδευση και τα ΜΜΕ που θα διαδεχθούν

δηµόσιου τοµέα διαθέσιµε̋ µε όρου̋ διαφανεί̋,

τα Προγράµµατα «Νέα Γενιά εν ∆ράσει», «∆ια

αποτελεσµατικού̋ και αµερόληπτου̋.

Βίου Μάθηση» και «MEDIA 2007-2013»

Πρόκειται για σηµαντική πηγή δυνητική̋

αντιστοίχω̋.

ανάπτυξη̋ καινοτόµων διαδικτυακών

Προθεσµία: 30 Νοεµβρίου 2010

υπηρεσιών».

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consul
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consul

Προθεσµία: 30 Νοεµβρίου 2010

t/index_el.html
&
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/ov
erview/2007/consultation/index_en.htm

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatc
h?form=psidirective2010#%5Fen.htm
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋
Ευρωπἀκό Ινστιτούτο
∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPA
(EIPA)
EIPA)

31

Overview of Horizontal EU Environmental
Environmental
Legislation
Ηµεροµηνία: 1818-19 Νοεµβρίου 2010
Τόπο̋: Λουξεµβούργο
Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=3665
tid=3665

Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds
Ηµεροµηνία: 1818-19 Νοεµβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3488
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3488

EU DecisionDecision-Making after the Lisbon Treaty
Ηµεροµηνία: 8 & 16 Νοεµβρίου
Νοεµβρίου 2010
Τόπο̋: Λουξεµβούργο & Βρυξέλλε̋
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4182
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4182 &
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=4166
tid=4166

European Forum for Leaders: Human Resource
Management in Times of Budget Cuts and the
Demographic Change
Ηµεροµηνία: 2525-26 Οκτωβρίου
Οκτωβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:

EU Funding Opportunities in the Fields of Culture,
Environment and Tourism
Ηµεροµηνία: 8-9 Νοεµβρίου
Νοεµβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3531
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3531

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4169

European Negotiations II: Interpersonal and
Intercultural Dimensions of European Negotiations
Negotiations
Ηµεροµηνία: 2525-26 Νοεµβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:

Corruption in the Public Sector: How to Identify Threats
and Design and Implement AntiAnti-Corruption Measures
in the Area of Human Resources and Public
Procurement?
Ηµεροµηνία: 1111-12 Νοεµβρίου
Νοεµβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3515

Supporting SME and Enterprise Development
through EU Programmes and Policies
Ηµεροµηνία: 2525-26 Νοεµβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=3525
tid=3525

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3539

How to Develop a Convincing Project Strategy for EU
Funding: Dos and Donts for Local and Regional Actors
Ηµεροµηνία: 1515-17 Νοεµβρίου
Νοεµβρίου 2010
Τόπο̋: Βαρκελώνη
Πληροφορίε̋:

How to Set Up and Implement a Successful
Twinning Project
Ηµεροµηνία: 2929-30 Νοεµβρίου
Νοεµβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4181

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4108
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4108

European Regions in EU Policy Making and

Managing Change in Public Administration

Implementation after Lisbon

Ηµεροµηνία: 2929-30 Νοεµβρίου
Νοεµβρίου 2010

Ηµεροµηνία: 1616-17 Νοεµβρίου 2010

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Τόπο̋: Βαρκελώνη

Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3493

http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=4196
tid=4196
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Για τον συνεχή εµπλουτισµό του δελτίου µε καλές πρακτικές και δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά και για την καλύτερη δυνατή προβολή αυτών,
παρακαλούνται οι Περιφέρειες, οι ΟΤΑ και οι Ενώσεις αυτών όπως µας γνωρίζουν σε τακτική βάση και
µε ηλεκτρονικό τρόπο οτιδήποτε αφορά στις διεθνείς συνεργασίες, δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδριά
τους αλλά και βέλτιστες πρακτικές και έργα τους στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Επίσης,
παρακαλούνται οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών όπως αναρτήσουν το δελτίο στις οικείες
ιστοσελίδες των Περιφερειών τους.

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Επιµέλεια ύλης και πληροφορίες: Αντώνης 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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