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Η Χάρτα για την Πολυεπίπεδη

Με αφορμή το πρόσφατο ψήφισμα του

Διακυβέρνηση στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με
την

τροποποίηση

συμφωνίας της
το

Μητρώο

της

23ης

διοργανικής

Ιουνίου 2011 για

Διαφάνειας

και

την

εξαίρεση από την εγγραφή σε αυτό
των δήμων και των περιφερειών (όχι
όμως των ενώσεων και των δικτύων
τους),

αλλά

και

ενόψει

των

αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου
στη χώρα μας, παραμένει ζητούμενο
ακόμη

η

υιοθέτηση

ενός

κώδικα

δημόσιας ηθικής για τους αιρετούς
εκπροσώπους

της

τοπικής

και

περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζουμε

ότι

το

Κογκρέσο

των

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών
του Συμβουλίου της Ευρώπης από το
1999 έχει υιοθετήσει
υπ’αριθ.60

που

τη Σύσταση

περιέχει

έναν

Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς για
την

πολιτική

ακεραιότητα

των

αιρετών εκπροσώπων σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο. Τρία χρόνια
αργότερα, η

Διευθύνουσα Επιτροπή

Τοπικής και Περιφερειακής Δημοκρατίας δημοσιοποίησε στην Σύνοδο της
25ης Νοεμβρίου 2002 το Εγχειρίδιο
Καλών Πρακτικών για τη Δημόσια
Ηθική σε Τοπικό Επίπεδο, το οποίο
υιοθετήθηκε τελικά την άνοιξη του
2004, και έκτοτε πολλά κράτη-μέλη
του Συμβουλίου της Ευρώπης

(όχι

Περιεχόμενα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες
Επιχειρησιακός & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

2
7
11

Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ

12

Βέλτιστες Πρακτικές Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων

13

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

14

Ευρωπαϊκά Θέματα

17

Διεθνή Θέματα

23

προσαρμόζοντας τις συστάσεις του

Διαβουλεύσεις

24

στις δικές τους ιδιαιτερότητες.

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

25

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

26

όμως η χώρα μας) έχουν ετοιμάσει ή
ετοιμάζουν εγχειρίδια για τη δημόσια
ηθική

σε

τοπικό

επίπεδο,
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Ευρωπαϊκά
Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Προσκλήσεις-Προθεσμίες
1. «HORIZON 2020» για την Έρευνα και
την Καινοτομία, 2014-2020:

Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα επιδιωχθεί
μέσω τριών αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων
που αφορούν στα εξής:


Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1291/2013
του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

θέσπιση

του

προγράμματος-πλαισίου

«Ορίζοντας 2020»
καινοτομία

για

την

(2014-2020),

το

έρευνα

και

την

πρόγραμμα

θα

κοινωνίας

και

μιας

οικονομίας



ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας πρόσθετη
καινοτομίας

και

συμβάλλοντας

συμπεριλαμβανομένου

και

με

στόχο

την

Βιομηχανική

Υπεροχή

(Ιndustrial

Στρατηγική

επένδυση

σε

συμμετοχή

επιχειρήσεων.


Κοινωνικές

Προκλήσεις

Challenges):
γήρανση

(Societal

Αντιμετώπιση σημαντικών

κοινωνικών

προκλήσεων,
πληθυσμού,

η

όπως

η

εξάντληση

ενεργειακών πόρων, και η αντιμετώπιση

του

κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτού

στόχου του 3% της ΑΕγχΠ για την έρευνα και την

του

ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020.

πυλώνα

του

υποστηριχθούν τα

Με τον τρόπο αυτόν θα στηρίξει την υλοποίηση

προγράμματος

θα

«έργα-φάροι» των

έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων στους

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων

τομείς της ενέργειας, των ΤΠΕ και των

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη
(ΕΧΕ).

επιπέδου

έρευνα

ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων

στην

και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

παγκόσμιου

λογία-μικροηλεκτρονική,

επίτευξη των στόχων της έρευνας και της
καινοτομίας,

Επιστημονική

τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνο-

χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και
της

Science):

Leadership):

που

βασίζονται στη γνώση και την καινοτομία σε

(Εxcellent

επιστημόνων.

συμβάλει κατά γενικό στόχο στην οικοδόμηση
μιας

Αριστεία

προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων

του

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη

Επιστημονική

μεταφορών.
Κύριος στόχος της τρέχουσας πρόσκλησης είναι η
ανάδειξη

και

ανάπτυξη

ισόρροπων

και

ολοκληρωμένων λύσεων στις δράσεις για την
ενέργεια,

τις

μεταφορές

και

τις

ΤΠΕ

μέσω

συμπράξεων μεταξύ δήμων και βιομηχανιών. Αυτές
οι δράσεις θα αποτελέσουν τα «έργα-φάρους» στο
πλαίσιο

μιας

ενσωματώνει

ολιστικής

τους

τρεις

προσέγγισης
τομείς,

που

στοχεύοντας

κυρίως στην επίδειξη μεγάλης κλίμακας λύσεων
Έξυπνων

Πόλεων

περιβάλλον,

όπου

και

Κοινοτήτων

στο

υφιστάμενες

τεχνολογίες

ενσωματώνονται με καινοτόμο τρόπο.

2

αστικό

2
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Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευση των αρχών, τη
συμμετοχή των πολιτών, τη βελτιστοποίηση των
ρυθμιστικών πλαισίων, τα μέτρα για ανοιχτά
και συνεπή δεδομένα, τη δημοσιοποίηση και την
αξιοποίηση του δυναμικού των παγκόσμιων
αγορών.

Επίσης,

σύμφωνα

με

τη

σχετική

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα
«έργα-φάροι» θα πρέπει να εδράζονται σε
εταιρικό

σχήμα

συνεργασίας

Οι προτάσεις των δικαιούχων θα πρέπει να

βιομηχανιών,

αφορούν στα εξής πεδία:

ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών και να



Αστικά

διαμερίσματα

μηδενικής

χαμηλής

κατανάλωσης

ενσωμάτωση

και

ή

ενέργειας:

διαχείριση

(α)

της

πόλεων,

χρηματοδότηση από διάφορες πηγές (ενωσιακή,
εθνική,

περιφερειακή

χρηματοδότηση

ιδιωτικές επενδύσεις).

τοπικών πόρων και της συμμετοχής των

Πιο συγκεκριμένα, κάθε έργο θα πρέπει:

(β)

της

αποδοτικής

χρήση ανανεώσιμων υλικών), με ιδιαίτερη
έμφαση σε κατοικίες, (γ) των χρήσεων



των

συστημάτων



υποδομές

μέσω

της

δημιουργία νέων τύπων υποδομών για

ερευνητικής


Αειφόρος αστική κινητικότητα μέσω της
ενσωμάτωσης υποδομών ενέργειας και
με

μέσα

μεταφοράς

εναλλακτικούς

που

φορείς

ενέργειας για δημόσιες και ιδιωτικές
μεταφορές.

Εδώ,

αξιολογηθούν
διαχείριση

οι

θα

πρέπει

επιπτώσεις

της

ενέργειας,

να

από
και

της

ηλεκτροκίνησης,

αντίκτυπος

στο

δίκτυο

αριθμού

η
των

της

οργανώσεων,
κοινότητας

και

της
των

ανάπτυξη

Να

περιλαμβάνει

και

2-3

«πόλεις-



Να στηρίζεται σε δράσεις οι οποίες
αποτελούν μέρος ενός φιλόδοξου αστικού
σχεδίου.



Να διασφαλίσει τη χρηματοδότησή του
από ιδιωτικούς πόρους αλλά και από
κοινοτικές
ταμεία)

πηγές
και

(π.χ.

διαρθρωτικά

εθνικούς/περιφερειακούς

πόρους.

τη

στην

περίπτωση
ενέργειας,

εκπροσώπους

μιμητές» (follower cities).

εναλλακτικές χρήσεις.

κινούνται

εμπλέκει

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

άξονες, βιομηχανικές περιοχές) για τη

με

Να

καταναλωτικών

ενέρ-

ενσωμάτωσης φυσικών υποδομών (οδικοί

καυσίμου

Να υλοποιηθεί μεταξύ 2-3 πόλεων ή

βιομηχανίας, των δημοτικών αρχών, των

γειας/μεταφορών.
Ολοκληρωμένες

και

κοινοτήτων («πόλεις-φάροι»).

ΤΠΕ για το σχεδιασμό και τη συνολική
διαχείριση

να

διασφαλίζουν διάχυση των αποτελεσμάτων και

ανακαίνισης υπαρχόντων κτισμάτων (με



και

προσφερόμενης ενέργειας με αξιοποίηση
καταναλωτών,



ακαδημαϊκών

μεταξύ

ο

ηλεκτρικής
του

οχημάτων

μεγάλου

ή/και

το

εναλλακτικό καύσιμο.
Εκτός των ανωτέρω πεδίων, οι προτάσεις θα
πρέπει να διαθέτουν μια στρατηγική για την
υποστήριξη της εμπορικής αξιοποίησής τους.

3

3
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Να

επιδείξει

ελκυστικά
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επιχειρησιακά

σχέδια που επιτρέπουν τη διάδοση, σε
μεγάλη

κλίμακα,

οικονομική

δράσεων

ανάκαμψη

για

σε

την

πόλεις

διαφορετικών μεγεθών, οικονομικών και
κλιματολογικών συνθηκών με σκοπό την
ενίσχυση του δυναμικού της απήχησης
και της επιτυχούς μίμησης.


Να

εμπλέξει

τους

εκπροσώπους

των

βιομηχανιών και των πόλεων σε δράσεις
επιτυχούς ανάδειξης είτε στο πλαίσιο
της οικείας χωρικής τους επικράτειας
είτε

στις

«πόλεις-μιμητές»

των

αναληφθεισών δράσεων.


Να εδράζεται σε εταιρικά σχήματα, τα
οποία

διαθέτουν

προσδιορισμένη
ευθύνες

για

δομή

όλες

ξεκάθαρα
με

τις

ρόλους

και

εμπλεκόμενες

νομικές οντότητες.
Κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που
εδρεύει σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ή
τα

συνδεδεμένα

φορέα

για

την

κράτη
εν

αποτελεί

λόγω

επιλέξιμο

πρόσκληση.

Εν

προκειμένω, στο πλαίσιο των συνεργατικών
έργων απαιτείται η δημιουργία μιας σύμπραξης
(με την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών
μεταξύ

των

εταίρων)

με

τη

συμμετοχή

τουλάχιστον 3 ανεξάρτητων νομικών προσώπων
που διαθέτουν την έδρα τους σε διαφορετικό

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται
για

την

παρούσα

πρόσκληση

υποβολής

προτάσεων ανέρχεται σε 90,32 εκατ. ευρώ. Η
επιδότηση

αποτελεί

αποζημίωσης

ένα

επιλέξιμων

συνδυασμό

δαπανών

χορήγησης κατ’ αποκοπή ποσών.

και

Το ύψος της

κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται στο 70% της
συνολικής

δαπάνης

(με

εξαίρεση

κερδοσκοπικές οργανώσεις όπου

τις

μη

καλύπτεται

100% η σχετική δαπάνη).
Προθεσμία: 7 Μαΐου
Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα,
τηλ.: 2107273925, e-mail: horizon2020@ekt.gr
Ιστοσελίδα προγράμματος:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc2014.html#tab1

επιλέξιμο κράτος του προγράμματος.

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

καθώς

και

στον

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα
διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του
θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι
αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά
επίπεδα

δαπανών,

αντανακλώντας

τη

δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς
αυτούς.

4

4
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ε) του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής
διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον
μαζικό

αθλητισμό,

σύμφωνα

με

το

σχέδιο

εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό˙ και
στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων
καλύπτει, μεταξύ άλλων, την εξής δράση:
Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια
Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να
επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική
πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις
εθελοντισμού
πρόγραμμα

στο
θα

εξωτερικό.

Επίσης,

χρηματοδοτήσει

το

διακρατικές

συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών
στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης
και

της

νεολαίας,

ώστε

να

ενισχυθεί

η

συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της
εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με
απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις
δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη.
Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη
υφιστάμενων

προγραμμάτων

της

ΕΕ

στους

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

τομέας

αποτελεί

του

αθλητισμού.

ολοκληρωμένο

Δεδομένου

πρόγραμμα,

ότι
το

Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες
συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού.
Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη:
α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου
στον τομέα της εκπαίδευσης˙
β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για
την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και
την

κατάρτιση

βανομένων

των

(«ΕΚ2020»),
αντίστοιχων



Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Ενίσχυση σε
θέματα

μεταρρύθμισης

πολιτικής

—

Μελλοντικές πρωτοβουλίες. Πειραματική
ευρωπαϊκή πολιτική στους τομείς της
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και της
Νεολαίας: διακρατική συνεργασία για την
εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών υπό την
ηγεσία

δημόσιων

αρχών

υψηλού

επιπέδου.
Προθεσμία: 20 Μαΐου
Πληροφορίες:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/el/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_051_R_001
7_01&from=EN

3. Παγκόσμιος Δήμαρχος 2014
Το Ίδρυμα ‘Δήμαρχοι των Πόλεων’, η διεθνής
δεξαμενή σκέψης για τα αστικά ζητήματα,
δημοσίευσε πρόσφατα την 7η πρόσκληση για
την υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο
«Παγκόσμιος

Δήμαρχος

2014».

Το

βραβείο

απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε εκείνον το
δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται τουλάχιστον στη
δεύτερη θητεία του και έχει αποδεδειγμένα
σημαντική συνεισφορά στην τοπική κοινότητα,
έχοντας υλοποιήσει ένα όραμα για την πόλη του
που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο και σε
άλλες πόλεις διεθνώς.

συμπεριλαμκριτηρίων

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

5
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Εν προκειμένω, οι διοργανωτές του βραβείου
αναζητούν

εκείνους

τους

αιρετούς

που

διακρίνονται για την ηγεσία και το όραμα, τις
διαχειριστικές

τους

ικανότητες,

την

αξιοπρέπεια, την κοινωνική ευαισθησία και την
ικανότητά τους να παρέχουν ασφάλεια στους
δημότες τους, σεβασμό στο περιβάλλον και
αλληλεγγύη μεταξύ κοινοτήτων από διαφορετικό
πολιτιστικό, εθνοτικό και κοινωνικό υπόβαθρο.
Προθεσμία: Μέσα Μαΐου
Πληροφορίες:
http://www.worldmayor.com/contest_2014/worldmayor-2014-nominations.html

4. Πρότυπες Περιφέρειες Επίδειξης
(Model Demonstrator Regions) για την

Οι περιφέρειες αναμένεται να υποβάλουν την

ανάπτυξη σύγχρονων στρατηγικών

αίτησή τους με μια 5σέλιδη πρόταση (concept
note), η οποία θα πρέπει να περιγράφει τα εξής:

συνεργατικών σχηματισμών
(clusters strategies)
H

μονάδα

υποστήριξη

«Συμπλέγματα
των



φορέων

μικρομεσαίων

ευκαιρίες στο πλαίσιο των οποίων θα

και

υλοποιηθεί

επιχειρήσεων

της

απευθύνει

πρόσκληση

ενδιαφέροντος
Περιφέρειες
χωρίς

Ευρωπαϊκής

σε

όλες

οποιαδήποτε



Επιτροπής

να

ευρωπαϊκές



το

Συνεργατικών

Ευρωπαϊκό
Σχηματισμών



έννοιας

του

συνεργατικού

τους,

την

ΜΜΕ στην εδαφική επικράτειά τους.

για

την

συνεργατικών

υπηρεσιών

του

Τη δέσμευση της περιφέρειας και τη

πολιτικής

συνεργατικούς

για

τους

σχηματισμούς

του

Παρατηρητηρίου.

της

επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των

των

υποστηρικτικών

συστάσεων

σχηματισμού

προώθηση

περιφέρειας

‘επίδειξης μεγάλης κλίμακας’ και των

(cluster) για την ανανέωση του δυναμικού των
επιχειρήσεών

της

φιλοδοξία υλοποίησης της προσέγγισης

Cluster

Observatory) με σκοπό την καλύτερη προώθηση
της

όραμα

Παρατηρητηρίου.

Παρατηρητήριο
(European

πολιτική

Την προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία
των

τις

συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται
από

σύγχρονη

σχηματισμών.

αξιοποιήσουν,

επιβάρυνση,

Το

πολιτική

εκδήλωσης
τις

προκειμένου

μια

συνεργατικών σχηματισμών.

(ΜΜΕ)» της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και
Βιομηχανίας

Τα συγκεκριμένα προβλήματα και τις

Οι

επιλεγόμενες

πρότυπες

περιφέρειες

επίδειξης θα λάβουν τις εξής υποστηρικτικές
υπηρεσίες από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς:
(α) Μια συνοπτική έκθεση αξιολόγησης η οποία
θα παρουσιάσει αναλυτικά τη σχετική σημασία
και το δυναμικό των συνεργατικών σχηματισμών
των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην
εδαφική τους επικράτεια.

6
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5. Διεθνές Βραβείο Guangzhou για την
Αστική Καινοτομία
Δήμοι και Περιφέρειες που υλοποιούν καινοτόμα
έργα για την ένταξη μεταναστών, την ενίσχυση
της συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια ζωή
και

την

αύξηση

της

αποδοτικότητας

στη

διαχείριση των απορριμμάτων και της ενέργειας
καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για
το διεθνές βραβείο Guangzhou για την Αστική
Καινοτομία

που

συνδιοργανώνεται

σε

διετή

βάση από την κινεζική πόλη της Guangzhou και
(β)

Μια

έκθεση

αριστείας

αξιολόγησης

τα διεθνή δίκτυα των Ηνωμένων Πόλεων και

συνεργατικών

Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και του Metropolis. Το

συγκριτικής

των

ευρωπαϊκών

εν λόγω βραβείο αναγνωρίζει την καινοτομία

σχηματισμών.
συνάντησης

για τη βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και

αξιολόγησης από ομότιμους για την προαγωγή

περιβαλλοντικής αειφορίας στις πόλεις και στις

ενός

περιφέρειες σε διαφορετικούς τομείς: δημόσιες

(γ)

Διοργάνωση
μαθησιακού

διήμερης

περιβάλλοντος

στην

περιφέρεια.

υπηρεσίες, οργάνωση και διοίκηση, συμμετοχή

(δ) Παροχή συστάσεων, λεπτομερούς σχεδίου

πολιτών στα κοινά, αειφορία κ.α.

δράσης και οδικού χάρτη για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων στην πρότυπη περιφέρεια.
(ε) Προώθηση και προβολή της προσέγγισης
‘επίδειξης

μεγάλης

κλίμακας’

μέσω

των

ιστοσελίδων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
Συνεργατικών Σχηματισμών και της σχετικής
ιστοσελίδας

της

Γενικής

Διεύθυνσης

Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του ενημερωτικού δελτίου και των
ευρωπαϊκών συνεδρίων για τους συνεργατικούς
πρόταση

εξής κριτήρια:


σχηματισμούς.
Κάθε

Τα έργα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα

θα

αξιολογηθεί

με



Ιουνίου 2014.
Προθεσμία: 12 Μαΐου
Πληροφορίες:
https://www.clustercollaboration.eu/modeldemonstrator-regions

την

προώθηση

Να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ή να
χρόνια.

εντύπου αίτησης, ενώ δεν θα γίνουν δεκτά

ενδιαφερόμενους φορείς μέχρι το τέλος του

για

κερδοσκοπική

έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία δύο

(30%). Δεν παρέχεται συγκεκριμένο πρότυπο

αποτέλεσμα της επιλογής θα γίνει γνωστό στους

μη

κοινωνικών πρωτοβουλιών.

σαφήνειας και ποιότητας της περιγραφής (30%),

παραρτήματα συνοδευτικά της πρότασης. Το

εμπλέκουν

δραστηριότητα

όρους

συνάφειας (30%) και προσδοκώμενης απήχησης

Να



Να

προσκομίζουν

επαρκή

στοιχεία

αναφορικά με τον σημαντικό αντίκτυπο ή
την επίτευξη των στόχων τους.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν πόλεις
και περιφέρειες από όλα τα κράτη αλλά μόνον
σε 5 έργα θα δοθούν 20.000 δολάρια.
Προθεσμία: 31Μαΐου
Πληροφορίες:
http://www.guangzhouaward.org/en/index.html
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Επιχειρησιακός &

Άξονας 1: Δήμος-Πρότυπο
Διαδικασίες

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

5/2014

με

Ποιότητα

και

Ο αυτοδιοικητικός φορέας του μέλλοντος οφείλει
να χαρακτηρίζεται από διαφανείς και καινοτόμες
ενέργειες και διαδικασίες που διασφαλίζουν την
ποιότητα

ζωής

του

πολίτη

και

παράλληλα

αξιοποιούν τις δημόσιες πολιτικές, τη σύγχρονη
γνώση

και

τις

εμπειρίες

της

διακυβέρνησης,

προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου και
ολοκληρωμένες
Διαδικασίες

αυτοδιοίκηση

εποχή

που

αναμένεται

πρότυπα

διανύουμε,

να

η

διαδραματίσει

κομβικό ρόλο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
προς τον πολίτη. Η εγγύτητα του Δήμου ως
φορέα

διασφαλίζει

την

καλύτερη

δυνατή

εξυπηρέτησή του από τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για κρατικές αρμοδιότητες,
αλλά και για τοπικά θέματα.
Με

σειρά

νομοθετικών

αρμοδιότητές
παιδείας,

των

ΟΤΑ

οργάνωσης

αυξάνονται
Λαμβάνοντας

πρωτοβουλιών,
σε

θέματα

και

σταδιακά

όλο

υπόψη

και

οι

υγείας,

πληροφόρησης

και
την

περισσότερο.
τάση

η

πολίτες.

εφαρμογή

διεθνώς

το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και τα διεθνή

Διαχείρισης των Δήμων
δύσκολη

όπως

στους

αναγνωρισμένων μοντέλων και προτύπων, όπως

Καινοτόμο Πρότυπο Διοίκησης &

Στη

υπηρεσίες

για

αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στα παραπάνω
θέματα από την κεντρική εξουσία, η τοπική
αυτοδιοίκηση καλείται να ανταποκριθεί σε ένα
νέο, δυναμικότερο ρόλο, καθώς αυξάνονται οι
απαιτήσεις για εξυπηρέτηση σε μια σειρά από
υπηρεσίες, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση
των πολιτών.

πιστοποίησης

(ISO),

ενισχύουν

καθιστώντας τον πρότυπο σύγχρονου Δήμου με
ισχυρές προοπτικές για το μέλλον. Κυρίως όμως
διευρύνουν τη διαπραγματευτική του εμβέλεια για
τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, αλλά και το
κύρος

του

ως

φορέα

για

την

προσέλκυση

επισκεπτών και επενδυτών. Στην κατεύθυνση αυτή
εντάσσεται και η αξιοποίηση του θεσμού των
αδελφοποιήσεων

των

δήμων,

όπως

του,

οφείλει

προάγουν με συστηματικό τρόπο διμερείς ή και
πολυμερείς

συνεργασίες,

αντιμετωπίσουν
επιτύχουν

στόχους

Παράλληλα,
ενίσχυση

ομοειδή

των

προκειμένου
προβλήματα

αμφίδρομης

συμβάλλουν
εσωτερικών

και

να
να

ζωτικότητας.

στην

περαιτέρω

λειτουργιών

του,

ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή διοικητικής και
αναπτυξιακής τεχνογνωσίας και προάγοντας την
εξωστρέφειά του.

να

δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για
να ανταπεξέλθει με επάρκεια και με σταθερό
γνώμονα πάντοτε την ικανοποίηση του πολίτη.
Οι κύριοι άξονες επί των οποίων προσδοκάται
ότι θα εστιάζεται η σύγχρονη διοίκηση των ΟΤΑ
στη χώρα μας είναι οι ακόλουθοι πέντε (5):

8

της

αυτές παρέχουν σε κάθε Δήμο τη δυνατότητα να

κάθε Δήμος για να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και
αποτελεσματικότητά

και

ένταξής τους σε διεθνή δίκτυα. Οι διαδικασίες

Στις καθημερινά αυξανόμενες απαιτήσεις, ο
την

την

τοπική και εθνική παρουσία και εμβέλειά του,
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Άξονας
2:
Τοπική
Ποιότητα
Αναβαθμισμένο Περιβάλλον
Η

πυκνή

δόμηση,

τα

μεγάλα

Ζωής

5/2014

με

κυκλοφοριακά

φορτία, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η έλλειψη
πρασίνου και ελεύθερων χώρων και η συνολική
υποβάθμιση

του

αστικού

περιβάλλοντος

αποτελούν αναμφισβήτητα καίρια καθημερινά
προβλήματα για την αυτοδιοίκηση και τους
πολίτες.

Η

ανάγκη

για

αναζωογόνηση

των

πόλεων είναι σήμερα πιο εμφανής από ποτέ.
Ένας Δήμαρχος που υιοθετεί ή σκοπεύει να
εντάξει

στο στρατηγικό του

σχεδιασμό την

προσέγγιση περί βιώσιμης ανάπτυξης, όπως και
της

ποιότητας

περιβάλλοντος,

ζωής
έχει

και

προστασίας

ποικίλες

ευκαιρίες

του
να

εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική
πολιτική,

βασιζόμενος

στις

πολυάριθμες

ευκαιρίες χρηματοδότησης που του παρέχονται
μέσα

από

το

Εθνικό

Στρατηγικό

Πλαίσιο

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2017-2013, το χρηματοδοτικό
πλαίσιο για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο για
την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020, αλλά και
το

Πράσινο

Ταμείο

Περιβάλλοντος,

του

Ενέργειας

Υπουργείου

και

Κλιματικής

Αλλαγής, όπως και από άλλα ανταγωνιστικά
προγράμματα της ΕΕ. Μέσω της προσέγγισης
αυτής

δίνεται

αξιοποίησης

η

και

προγραμμάτων

δυνατότητα
εφαρμογής

που

συμμετοχής,

επιδοτούμενων

αφορούν

συστήματα

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, παραγωγή
πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο,
εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων, φωτισμό
δημόσιων κτιρίων και δρόμων μέσω ηλιακής
ενέργειας,
πάρκων.

καθώς

και

δημιουργία

αιολικών

Ενισχύονται φυσικά διαρκώς τα προγράμματα
ανακύκλωσης,

οι

προμήθειες

ενεργειακά

αποδοτικών προϊόντων, οι πράσινες οικιστικές
ζώνες, τα πράσινα δώματα κ.ά.

Άξονας 3: Τοπική Υγεία και Πρόνοια με Ανθρώπινο
Πρόσωπο
Διασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους από
συγχρηματοδοτούμενα
δράσεις,

κάθε

προγράμματα

Δήμος

οφείλει

ή

να

εθνικές
έχει

τη

δυνατότητα να προχωρήσει σε έργα και δράσεις
δημιουργίας

κατάλληλων

υποδομών

και

υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη στήριξη της
τοπικής

κοινωνικής

ανάπτυξης,

λαμβάνοντας

πάντοτε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
περιοχής. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμες οι υποδομές
για παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων,
όπως

Δημοτικά

Κέντρα

Ψυχοκοινωνικής

Πρόληψης,

Υποστήριξης,

Κέντρα
Ξενώνες

Κακοποιημένων Γυναικών ή Παιδιών, Λειτουργία
Δημοτικού Ασθενοφόρου, Πρόγραμμα Προληπτικής
Ιατρικής για την Παιδική και την 3η Ηλικία,
Δημιουργία
Σύσταση

Δημοτικής
Εθελοντικών

Τράπεζας
Ομάδων

Αίματος,

Υποστήριξης

Μοναχικών Ατόμων, Ενεργή Προστασία Ευπαθών
Κοινωνικών Ομάδων, κ.ά. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει
να γίνει και στη νέα τάση συνεργασίας και
συμπράξεων
Κοινωνικής
κοινωνικού

στο
Ευθύνης

πλαίσιο
με

χαρακτήρα.

της

εταιρείες

Εταιρικής
και

ΜΚΟ

Αξιοποιώντας όλα

τα

διαθέσιμα μέσα ένας «ανθρώπινος Δήμος» που
έχει σοβαρές προοπτικές για το μέλλον είναι σε
θέση

να

αναπτύξει

και

να

υλοποιήσει

πολυδιάστατες κοινωνικές δράσεις με σκοπό την
ουσιαστική

προσφορά

στην

κοινωνία,

στον

άνθρωπο και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
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Κομβικό

ζητούμενο

για

κάθε

5/2014
δήμο

είναι

η

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τον

πολίτη

μέσω

πληροφορικής,

της

των

ευρείας

χρήσης

ευρυζωνικών

και

της
των

ασύρματων δικτύων. Αντίστοιχο ζητούμενο είναι η
καθιέρωση και ενδυνάμωση του διαδραστικού
ρόλου του δημότη με την παροχή δυνατότητας
άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις που τον

Άξονας 4: Τοπικές Πρωτοβουλίες για Κοινωνική
Ανάπτυξη με έμφαση στον Πολιτισμό και τον
Αθλητισμό

αφορούν.
Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως τα
ασύρματα δίκτυα wi-fi ή wi-max, η εφαρμογή
γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων GIS, η

Βασική αποστολή της αυτοδιοίκησης είναι η

άμεση ενημέρωση για τις δραστηριότητες του

διαμόρφωση ενός ειδικού πλαισίου πολιτικών,

Δήμου μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal), η

που

ζωντανή

θα

υλοποιείται

με

διακριτές

τοπικές

μετάδοση

των

συνεδριάσεων

του

στη

Δημοτικού Συμβουλίου, η ηλεκτρονική υποβολή

δημιουργική απασχόληση των παιδιών, στην

αιτήσεων και πιστοποιητικών, η ολική διαχείριση

καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, και στη

εγγράφων μετά το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, οι

διάδοση της γνώσης και του πολιτισμού. Σε

ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης (one stop

συνεργασία με τους ειδικούς, ανά περίσταση,

shop

δημοτικούς και άλλους φορείς ένας υπεύθυνος

κρίνονται πλέον ολοένα και περισσότερο ως

προς

απαραίτητες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του

πρωτοβουλίες

το

και

θα

κοινωνικό

επικεντρώνεται

σύνολο

Δήμος

ιδρύει,

υποστηρίζει και αναβαθμίζει διαρκώς υποδομές

services),

η

ηλεκτρονική

πληρωμή,

κ.ά.

πολίτη.

όπως Κέντρα Στήριξης για Ηλικιωμένους (ΚΑΠΗ,
ΚΗΦΗ, ΛΕΦΙ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών,

Βρεφικούς

-

Αθλητικό

Οργανισμό,

Μουσεία,

Πινακοθήκη,

Παιδικούς

Σταθμούς,

Πνευματικό

Κέντρο,

Βιβλιοθήκη,

Ωδείο,

Θεματικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κ.ά.

Άξονας 5: Ψηφιακός
Λειτουργίες
Κάθε

Δημοτική

δημιουργήσει

ένα

Δήμος

Αρχή

με

Καινοτόμες

οραματίζεται

να

Δήμο ισχυρό, κοντά

στον

Με βάση αυτούς τους πέντε (5) άξονες διοίκησης
μπορεί

να

οραματιστεί,

να

σχεδιάσει,

να

πολίτη και με αυξημένα ανακλαστικά ως προς

προγραμματίσει και να λειτουργήσει την επόμενη

την ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Έχοντας

δημοτική περίοδο 2014-2019, κάθε υποψήφια

αντιληφθεί

δημοτική αρχή, κάθε Δήμαρχος που εστιάζει και

ότι

οι

σύγχρονες

ψηφιακές
και

επιμένει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από

περισσότερο στην καθημερινότητα του πολίτη,

τους ΟΤΑ σε κάθε δημότη και κάτοικο της πόλης

ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να κατανοήσει

του.

τεχνολογίες

και

να

ενσωματώνονται

αξιοποιήσει

προσφέρονται

από

τις

ολοένα

δυνατότητες
τις

που

Τεχνολογίες

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης

Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις πιθανές

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών

εφαρμογές τους σε ολόκληρο το φάσμα των
δημοτικών υπηρεσιών.

Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’
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10

Τεύχος 47

5/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

45 Ε.Ο.Ε.Σ. για τη νέα
πολιτική συνοχής της ΕΕ
Οι δραστηριότητες των 45 συσταθέντων και των
15 υπό σύσταση Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής
Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) συνοψίζονται και είναι
διαθέσιμες

στο

κοινό

μέσω

της

πρόσφατα

αναλάβουν το ρόλο των διαχειριστικών αρχών

δημοσιευθείσας μελέτης ‘Έκθεση Παρακολού-

κατά την

θησης των ΕΟΕΣ 2013- Προς τη νέα Πολιτική

21 ΕΟΕΣ έχουν αναφέρει ότι συμμετέχουν ενεργά

Συνοχής της ΕΕ’ κατά τη διάρκεια της ετήσιας

στη διαδιακασία σύνταξης των επιχειρησιακών

συνόδου της Πλατφόρμας των ΕΟΕΣ.

προγραμμάτων

Η μελέτη κάνει μια επισκόπηση του ρόλου που

επίπεδο.

προτίθενται να αναλάβουν οι ΕΟΕΣ στη νέα

Επίσης, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να

πολιτική συνοχής της ΕΕ κατά τη διάρκεια της

διαβάσει συνοπτικά στην εν λόγω μελέτη το νέο

προγραμματικής

Πιο

Κανονισμό για τους ΕΟΕΣ και μια πλήρη έκθεση

τη

των δράσεων ανά τομέα των ήδη συσταθέντων

συγκεκριμένα,

περιόδου

10

ΕΟΕΣ

2014-2020.

έχουν

εκφράσει

υλοποίηση των προγραμμάτων, ενώ

σε

εθνικό

και

περιφερειακό

βούλησή τους να συμμετέχουν στα Κοινά Σχέδια

ΕΟΕΣ.

Δράσης, 15 ΕΟΕΣ σκοπεύουν να αποτελέσουν τις

Το κείμενο περιέχει αρκετές όψεις λειτουργίας

ενδιάμεσες αρχές στις Ολοκληρωμένες Εδαφικές

των ΕΟΕΣ που επιτρέπουν τη μέτρηση της

Επενδύσεις, 9 ΕΟΕΣ σχεδιάζουν να υλοποιήσουν

εξέλιξής τους: αποτυπώνεται μια εικόνα για το

διασυνοριακές

άμεσα προσλαμβανόμενο από τους Ομίλους

αναπτυξιακές

τοπικών κοινοτήτων, 4 ΕΟΕΣ

πρωτοβουλίες
φιλοδοξούν

να

προσωπικό καθώς και της συμμετοχής τους σε
κοινοτικές

χρηματοδοτήσεις.

Περαιτέρω,

επισυνάπτονται πίνακες με τις δράσεις όλων
των

ΕΟΕΣ

στους

τομείς

της

υγείας,

των

μεταφορών, της απασχόλησης, του πολιτισμού,
συμπεριλαμβανομένων

των

εμβληματικών

πρωτοβουλιών της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.
Πληροφορίες:
https://portal.cor.europa.eu/egtc/enUS/Events/Documents/EGTC_MonitoringReport_20
13_Paper_pdf.pdf
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ
Δήμος Αθηναίων:
Βιώσιμη Διατροφή στις Αστικές
Κοινότητες της ΕΕ
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής
Συνεργασίας URBACT II)

Ενδιαφέρονται

για

συντονισμένες,

αποτελεσ-

ματικές και ποιοτικές λύσεις προκειμένου να
Στο πλαίσιο του URBACT II – ενός προγράμματος

αναπτύξουν συστήματα παραγωγής τροφίμων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει σκοπό την

που θα χαρακτηρίζονται από την κοινωνική

εκπαίδευση γύρω από την ορθή και βιώσιμη

ενσωμάτωση όλων των πληθυσμιακών ομάδων,

αστική ανάπτυξη- ο δήμος της Αθήνας μέσω της

τις χαμηλές εκλύσεις άνθρακα και την ορθολογική

Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής

διαχείριση των υφιστάμενων πόρων. Οι τρεις

Αθηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα «Βιώσιμη

θεματικές

διατροφή στις αστικές κοινότητες» (Sustainable

Τοπικής Ομάδας Στήριξης του προγράμματος

Food for Urban Communities), μια πρωτοβουλία

είναι: Α. Η θεματική της Καλλιέργειας (Growing)

που

αποτελούν

αντικείμενο

της

που έχει σκοπό να αναδείξει τη σημασία της
Διατροφικής Πολιτικής για την πόλη των Αθηνών
μέσα από ορθές πρακτικές στην καθημερινή
διατροφή, την τοπικότητα των προϊόντων, τις
βιώσιμες μεθόδους παραγωγής και τη στροφή
προς μια υγιεινή μεσογειακή-ελληνική διατροφή.
Στο πρόγραμμα «Βιώσιμη διατροφή στις αστικές
κοινότητες»

(Sustainable

Food

for

Urban

Communities) του Urbact συμμετέχουν 10 πόλεις
(Αθήνα,

Άμερσφουρτ,

Βασλούι,

Βρυξέλλες,

Μπρίστολ, Μεσίνα, Λυών, Γκέτεμποργκ, Ουρένσε,
Όσλο) οι οποίες επιθυμούν να παράγουν, και να
παρέχουν ποιοτικό φαγητό.

που διερευνά όλους τους πιθανούς τρόπους για
την καλλιέργεια των τροφίμων κοντά ή ακόμα και
μέσα στην πόλη. Β.

Η θεματική της Διανομής

(Delivering) που διερευνά τρόπους για τη διανομή,
διάθεση και την προσφορά τοπικών τροφίμων
μέσα στην πόλη. Γ. Η θεματική της Διατροφής
(Enjoying) που εξετάζει το πώς οι άνθρωποι μέσα
στην πόλη μπορούν να αγκαλιάσουν μια βιώσιμη,
υγιή και ζωντανή κουλτούρα για τα τρόφιμα στις
σχολικές καντίνες και τα νοικοκυριά.
Πληροφορίες:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
– (EATA A.A.E OTA)
Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557
Ιστοσελίδα: www.developathens.gr
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Βέλτιστες Πρακτικές
Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Έργων
Λεμεσός: Αναβάθμιση του Λιμένα
Η

Λεμεσός

είναι

ένας

πολυσύχναστους λιμένες

από

τους

πιο

της Μεσογείου και

υπέστη μείζονες παρεμβάσεις επέκτασης

και

Διαχειρίζεται

τα

δύο

τρίτα

της

συνολικής

εκβάθυνσης προκειμένου να μπορεί να φιλοξενεί

κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων που δημιουρ-

μια νέα

γενιά μεγαλύτερων επιβατηγών και

γείται τοπικά και των μεταφορτώσεων, καθώς

φορτηγών πλοίων. Η μείζονα αναβάθμιση του πιο

και τον συνολικό όγκο των εισαγωγών σιτηρών.

σημαντικού λιμένα της

Κύπρου στη Λεμεσό θα

Ποσοστό μεγαλύτερο του 90% της επιβατικής

επιτρέψει την πρόσβαση σε περισσότερα πλοία,

κυκλοφορίας της χώρας εξυπηρετείται από τον

συμπεριλαμβανομένης

λιμένα αυτό.

της

νέας

γενιάς

γιγαντιαίων πλοίων μεταφοράς εμπορευματο-

Το αποτελούμενο από δυο φάσεις έργο έχει ήδη

κιβωτίων (ULCS) και αύξηση της διαχειριστικής

ολοκληρώσει την εκβάθυνση του λιμένα στα 16

ικανότητας για εμπορευματοκιβώτια.

μέτρα στην δυτική λεκάνη (από το προηγούμενο

Ο νέος λιμένας της Λεμεσού λειτουργεί από το

βάθος των 11 έως 14 μέτρων) και στα 17 μέτρα

1974.

για το κανάλι εισόδου και τον κύκλο στροφής του

Κατασκευάστηκε περισσότερο για να

αντικαταστήσει τις δραστηριότητες του παλαιού

λιμένα. Άλλες ολοκληρωμένες εργασίες περιλαμ-

λιμένα (ο οποίος τώρα χρησιμοποιείται από

βάνουν

αλιευτικά σκάφη) και υπήρξε ο κύριος λιμένας

αποβάθρων

της

κυματοθραύστη. Οι κατασκευαστικές εργασίες

Κύπρου

από

τότε

που

ο

λιμένας

της

την

ενίσχυση
και

των

μερικών

σημείων

Αμμοχώστου, στην ανατολική πλευρά της χώρας,

για τη δεύτερη φάση του έργου

τέθηκε εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της

αρχές

κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου.

κατασκευή

επέκτασης

υφιστάμενα

τείχη

του

2013

και
της

υφισταμένων
του

ξεκίνησαν στις

περιλαμβάνουν

την

500

στα

μέτρων

αποβάθρας

(συνολικό

σημερινό μήκος 770 μέτρα) στη δυτική λεκάνη του
λιμένα. Η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης είναι
προγραμματισμένη για το καλοκαίρι του 2015.
Υποστηρικτικά προς τον λιμένα, ένα μεγάλο οδικό
κατασκευαστικό

έργο

έχει

ξεκινήσει

για

τη

βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ του λιμένα της
Λεμεσού και του δικτύου των αυτοκινητόδρομων
της χώρας. Η συνολική επένδυση για το έργο
σύνδεσης

του

αυτοκινητόδρομο

νέου

λιμένα

Λεμεσού-Πάφου

με

τον

είναι

126

εκατομμύρια ευρώ, με τη συμβολή του ταμείου
συνοχής της ΕΕ να ανέρχεται στα 90 εκατομμύρια
ευρώ.
Πληροφορίες:
http://www.cpa.gov.cy/CPA/page.php?pageID=45

Πληροφορίες:
www.c4di.org.uk
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο σχετικά
με την βιωσιμότητα των κοινωνικών και
οικολογικών συστημάτων
(Μονπελιέ, 4-8 Μαΐου)
Σε

συνέχεια

των

δύο

άκρως

επιτυχημένων

Πληροφορίες:

συνεδρίων ( Στοκχόλμη, Φοίνιξ), ο γαλλικός «κόμβος»

http://energy.fleminggulf.com/digital-grids-

του Δικτύου «Resilience Alliance» (CIRAD - CNRS -

smart-cities/more-info

IRSTEA-INRA), η Agropolis International και το Πανε-

Σχεδιασμός για την πρόληψη αστικών
καταστροφών
(Χάρβαρντ, 5-7 Μαΐου)
Το

συνέδριο

αστικών

για

τον

σχεδιασμό

καταστροφών

πρόληψης

απευθύνεται

στους

επαγγελματίες της ανθρωπιστικής βοήθειας,
στους

ιθύνοντες

στις

κυβερνήσεις

και

σε

επιστήμονες με στόχο να διερευνήσει τρόπους

πιστήμιο του Μονπελιέ συνδιοργανώνουν το 3ο
Διεθνές

Επιστημονικό

βιωσιμότητα

των

συστημάτων.

Συνέδριο

κοινωνικών

Στόχος

του

σχετικά
και

με

την

οικολογικών

συνεδρίου

είναι

η

ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα που θα
οδηγήσει

στη

διαμόρφωση

νέων

πρακτικών

προσαρμογής, μετασχηματισμού και ανάπτυξης.

για τη βελτιστοποίηση των ενεργημάτων πριν
και

Πληροφορίες:

μετά

από

αστικές

καταστροφές

που

προκαλούνται από πλημμύρες, σεισμούς και

http://www.resilience2014.org/

τσουνάμι.

2ο ετήσιο Φόρουμ για ψηφιακά δίκτυα και

Πληροφορίες:
http://www.designforurbandisaster.com/

Έξυπνες Πόλεις
Αειφορία 2014: Το μέλλον της αστικής

(Ριάντ, 5-6 Μαΐου)
Στο

εν

θέματι

φόρουμ

θα

συμμετάσχουν

ανάπτυξης σε διαφορετικές κλίμακες
(Καρλσρούη, 6-9 Μαΐου)

εκπρόσωποι κρατών και θα παρουσιαστούν νέες
επιχειρηματικές δυνατότητες που αποσκοπούν στην
ανάπτυξη

της

περιοχής

καθιστώντας

την

ένα

«έξυπνο» μέρος για να ζει κανείς, να εργάζεται και
να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.

14

Η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόρων, η αύξηση
του

δημοσίου

χρέους,

η

υποβάθμιση

της

οικολογικής σφαίρας, η κοινωνική ανισότητα, ο
κατακερματισμός κι άλλες προκλήσεις απαιτούν

14
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Στο παρελθόν διοργανώθηκε στην Ινδία (2007,
2009 και 2011), στις Κάτω Χώρες (2012 και
2013)

και

τώρα

στην

Ελβετία

παγκόσμια

αυτή

πλατφόρμα

(2014).

Η

συγκεντρώνει

πάνω από 1000 συνέδρους από περισσότερες
από 80 χώρες και στόχος της είναι η συμμετοχή
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με
την ανάδειξη νέων τεχνολογιών και η προώθηση
της βιώσιμης ανάπτυξης.
Πληροφορίες:
http://www.unece.org/index.php?id=34473

H καινοτομία στον τομέα των

λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια και
τοπική

κλίμακα. Οι

πόλεις

μεταφορών

διαδραματίζουν

σημαντικό ρόλο σε μια τέτοια συνολική αλλαγή

(Γκέτεμποργκ, 12-14 Μαΐου)

της κοινωνίας προς ένα βιώσιμο τρόπο ζωής. Το
Διεθνές
διεθνείς

Συμπόσιο

συγκεντρώνει

εμπειρογνώμονες

επιστημονικό

υπόβαθρο,

εθνικούς

με
όπως

και

διαφορετικό
την

αστική

γεωγραφία, την οικονομία, την αρχιτεκτονική, την

Κατά

την

διάρκεια

της

εκδήλωσης,

θα

παρουσιαστούν καινοτόμες ιδέες στον τομέα
των μεταφορών, ενώ απώτερη επιδίωξη των

κοινωνιολογία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό για
να εξετάσουν και να συζητήσουν τις προκλήσεις
και τις προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης
στους αστικούς χώρους.
Πληροφορίες:
http://www.itas.kit.edu/english/events_sustainability
2014.php

διοργανωτών είναι η δημιουργία των βάσεων
για μία μελλοντική συνεργασία μεταξύ των

Χωρικά Πληροφοριακά Συστήματα

πόλεων

για έξυπνες πόλεις

εργαστήριο

αυτό

διοργανώνεται

ανάληψη

πρωτοβουλιών

για

Πληροφορίες:
http://viajeoplus.eu/?p=6296
από

το

Παγκόσμιο Φόρουμ Geospatial και την Οικονομική
Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών,
που στηρίζουν την συνεργασία ανάμεσα στις
έξυπνες πόλεις.

η

συνεργατική έρευνα.

(Γενεύη, 8-9 Μαΐου)
Το

κι

Αναδιάταξη πόλεων: αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών προκλήσεων και των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης
(Βρυξέλλες, 13-14 Μαΐου)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει αυτό το
διήμερο συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Προεδρίας

του

Συμβουλίου

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Ο στόχος του Συνεδρίου είναι να
αναδείξει καινοτόμα εργαλεία, στρατηγικές και
βέλτιστες πρακτικές που στηρίζονται στις δυ -

15

15
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Διάσκεψη Κορυφής Παγκόσμιων Πόλεων
(Τορόντο, 15-16 Μαΐου)
Στην

διάσκεψη

πόλεων

θα

κορυφής
δοθεί

η

των

παγκόσμιων

ευκαιρία

στους

συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες και
πρακτικές για ένα μεγάλο εύρος καινοτόμων
ιδεών γύρω από τα θέματα που απασχολούν τις
σύγχρονες πόλεις.
νατότητες που μας προσφέρει η Φύση, έτσι ώστε
να υιοθετηθούν από τις ευρωπαϊκές πόλεις.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/n
ews/renaturing-cities-addressing-environmentalchallenges-and-effects-economic-crisis-through

Smart City Event

Άλλωστε, βασικό θέμα της διάσκεψης είναι η
βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ευημερία για

(Άμστερνταμ, 13-14 Μαΐου)

τις πόλεις.

Το Smart City Event έχει ως αποστολή να φέρει σε
επαφή τους αρμόδιους σχετικά με την ανάπτυξη

Πληροφορίες:
http://www.globalcitiessummit.com/Home.aspx

των έξυπνων πόλεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν
την

δυνατότητα

να

θέσουν

την

βάση

για

3ο Διεθνές Συνέδριο για αστικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα
και πολιτικές
(Aksaray, 29 - 31 Μαΐου)
Μία από τις 15 και πλέον

θεματικές της

αντζέντας του εν θέματι συνεδρίου αφορά στη
φύση

της

πόλης

(παγκόσμιες

πόλεις,

μουσουλμανικές πόλεις, μητρόπολη, έξυπνη

μελλοντικές συνεργασίες. Ειδικότερα, οι τρεις
θεματικές ενότητες της εκδήλωσης αφορούν στους
τομείς των καινοτόμων λύσεων για τις έξυπνες
πόλεις, στον τομέα της υγείας αλλά και της
κινητικότητας.
Πληροφορίες:
http://www.smartcityevent.com/

16

πόλη, αγροτική πόλη, Ολυμπιακή πόλη, αργή
πόλη, κ.λπ.).
Πληροφορίες:
http://city.aksaray.edu.tr/

16
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Η Eπιτροπή των Περιφερειών υιοθετεί
το Χάρτη για την Πολυεπίπεδη
Διακυβέρνηση στην Ευρώπη
Με την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας
για τις ευρωπαϊκές εκλογές, η Επιτροπή των
Περιφερειών (ΕτΠ) εργάζεται για να προασπίσει
τις

ιδέες

της

σχετικά

με

την

ευρωπαϊκή

διακυβέρνηση και, στις 3 Απριλίου τ.ε., ενέκρινε
τον Χάρτη για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
στην Ευρώπη. Σε μια χρονική στιγμή κατά την



και οι περιφέρειες θα φροντίσουν να

οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) οδεύει προς έναν

αξιοποιήσουν

νέο πολιτικό κύκλο και εγκαινιάζει μια νέα
περίοδο

προγραμματισμού

σημασίας

ευρωπαϊκές

για

πολιτικές,

σε συνεργασία με τα διάφορα επίπεδα
διακυβέρνησης

πόλεων στο σχεδιασμό των διαφόρων πολιτικών

ευρωπαϊκό),

αποτελεί τη μοναδική εγγύηση επιτυχημένης

δέουσα

δέσμευση για την εφαρμογή των αξιών, των
αρχών και των μηχανισμών της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερα

περιφερειακές

αρχές

καλούνται

πρωτοστατήσουν

σε

την

αυτή

οι

σύμφωνα

πολιτική

τοπικές

εθνικό

τη

με

και

αναπτύξουν

συνεργασίας

εκσυγχρονίσουν

ΕΕ. Οι δημόσιες αρχές παροτρύνονται από τον
τη

(τοπικό,
να

εδαφικής

εφαρμογής και αξιολόγησης των πολιτικών της
αναλάβουν

της

δρομολογήσουν πρωτοβουλίες και σχέδια

μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και των

να

δυνατότητες

διαχείριση των δημόσιων πολιτικών, να

ΕτΠ

προτίθεται να υπενθυμίσει στους πολίτες ότι η

Χάρτη

τις

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά τη

μείζονος
η

με την υπογραφή του Χάρτη, οι πόλεις

τις

μέσα

και

να

διοίκησή

τους

συστάσεις

που

διατυπώνονται στον Χάρτη˙


ο

Χάρτης

αποσκοπεί

επίσης

στην

ενημέρωση και άλλων επιπέδων εξουσίας

και

(όπως

να

π.χ.

τα

ευρωπαϊκά

θεσμικά

όργανα, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι

προσπάθεια

διεθνείς

δίνοντας το καλό παράδειγμα:

οργανισμοί)

σχετικά

με

την

προστιθέμενη αξία που προσδίδει αυτή η
μορφή διακυβέρνηση κατά την ανάληψη
πολιτικής δράσης. Όλα αυτά αποτελούν
έκφανση της αδιάλειπτης προσήλωσης
της ΕτΠ στην προσπάθεια απαρέγκλιτης
τήρησης της αρχής της επικουρικότητας.
Οι αρχές που προκρίνονται στον Χάρτη και στις
οποίες εδράζεται η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
–και,

πιο

συγκεκριμένα,

επικουρικότητας

και

η

η

αρχή

αρχή
της

της

εταιρικής

σχέσης– αντικατοπτρίζονται στα μέσα και στις
διαδικασίες
διαφόρων

που
φορέων

προωθούν
στη

τη

συμμετοχή

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων.

17

17
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σε διάφορα παραδείγματα προερχόμενα
από το περιφερειακό επίπεδο, όπως το

contrat de projet État-Région (σύμβαση
έργου κράτους-περιφέρειας) στη Γαλλία,
που

επιτρέπει

στην

κυβέρνηση

να

συνάψει συμφωνία με μια περιφέρεια
για

την

υλοποίηση

ενός

έργου

που

σχετίζεται με τα χωροταξικά σχέδια της
εν λόγω περιφέρειας. Υπάρχει επίσης
δυνατότητα
δημόσιων

συμμετοχής
φορέων

και

(νομών,

άλλων
αστικών

κοινοτήτων, κλπ.) ως εταίρων.
Η Ημέρα της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου 2014, θα
σηματοδοτήσει την έναρξη της εκστρατείας
συγκέντρωσης υπογραφών για τον Χάρτη, η
Οι εν λόγω αρχές είναι ζωτικής σημασίας για
την αποτελεσματική εφαρμογή της εκάστοτε
πολιτικής,

έχουν

κατοχυρωθεί

στις

νέες

διατάξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη
συνοχή

(Άρθρο

5

-

«Εταιρική

σχέση

και

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση») και καθίστανται
εμφανείς, μεταξύ άλλων, στα εξής:


πρέπει να συνάπτουν τα κράτη μέλη, στο
της

νέας

πολιτικής

παρέχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής
στους

δήμους

ακόλουθη

και

στις

διεύθυνση:

περιφέρειες

στην

www.cor.europa.eu/

mlgcharter.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/el/news/Pages/chartermlg.aspx

στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης που θα
πλαίσιο

οποία θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο και θα

για

Το Μανιφέστο των Ευρωπαϊκών ΟΤΑ για
τις Ευρωεκλογές

τη

συνοχή, από κοινού με το σύνολο των
κοινωνικοοικονομικών
φορέων,

και

θεσμικών

συμπεριλαμβανομένων

των

Ενόψει

των

επερχόμενων

εκλογών

στην υποχρέωση που επιβάλλεται πλέον
τα

κράτη

μέλη,

στο

πλαίσιο

της

υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη
2020,» να μεριμνούν για τη συμμετοχή
των τοπικών και περιφερειακών αρχών˙

στην
προετοιμασία
των
εθνικών
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων˙
 στον
Ευρωπαϊκό
Όμιλο
Εδαφικής
Συνεργασίας, δηλ. στο νομικό μέσο που


χρησιμοποιείται

για

την

εδαφική

συνεργασία στην ΕΕ και παρέχει στους
δήμους

και

στις

περιφέρειες

των

διαφόρων κρατών μελών τη δυνατότητα
να διαχειρίζονται μέτρα διασυνοριακής,
διακρατικής

και

διαπεριφερειακής

συνεργασίας•

18

το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Ευ –

τοπικών και περιφερειακών αρχών•


για

18
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Δήμων

και

Περιφερειών

(CEMR),

καθώς και οι 57 Ενώσεις των Τοπικών και

,,

Νέος Κανονισμός για τη στήριξη των
βιολογικών προϊόντων

Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης υιοθέτησαν
ένα

24σέλιδο

μανιφέστο,

στο

οποίο

παρουσιάζονται 9 προτάσεις για μια ΕΕ που
θέτει σε υψηλή προτεραιότητα τους πολίτες, τις
πόλεις, τους δήμους και τις περιφέρειες. Πιο
συγκεκριμένα, οι θέσεις των ευρωπαϊκών δήμων

5/2014

Στις 24 Μαρτίου τ.ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρότεινε ένα νέο κανονισμό αναφορικά με τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των
βιολογικών προϊόντων.

και περιφερειών συνοψίζονται στα εξής:


Προτεραιότητα στην ανεργία των νέων.



Παρακολούθηση

της

υλοποίησης

των

δράσεων των διαρθρωτικών ταμείων για
καλύτερη εδαφική συνοχή.


Απλούστευση διαδικασιών και διαφάνεια
στις διαδικασίες παράλληλων έργων (fast
track).



Σεβασμός

των

αρχών

της

επικουρικότητας και της αναλογικότητας.


Προσδιορισμός φιλόδοξων στόχων για τη
μείωση

των

εκπομπών

των

αερίων

θερμοκηπίου.

Η νέα πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της
ισχύουσας

νομοθεσίας

και

προτείνει

σειρά

μέτρων που αποβλέπουν στη διατήρηση της
εμπιστοσύνης

των

καταναλωτών,

στην

ενθάρρυνση της βιολογικής παραγωγής και στη
διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της
εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Η
Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση
των ελέγχων, την καθιέρωση ενός συστήματος
ομαδικής πιστοποίησης των μικροκαλλιεργητών,
την εισαγωγή επιπρόσθετων διατάξεων για τις
εξαγωγές των βιολογικών προϊόντων, καθώς και
την απλούστευση της νομοθεσίας, ώστε να


Αύξηση

του

προϋπολογισμού

του

ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Ευρώπη για
τους Πολίτες’ σε ύψος που να αντιστοιχεί
Εμβάθυνση

της ολοκλήρωσης και

της

Μεγαλύτερη

διεύρυνση

της

ΕΕ

Ολοκληρωμένες

προσεγγίσεις

Οι τοπικές αρχές καλούνται να
με

τις

τρίτες χώρες του Νότου.
Πληροφορίες:
http://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename
/CEMR_Manifesto_EP_2014_EN.pdf

b342-11e3-86f9-

και

εμπλοκή των ΟΤΑ στη διαδικασία.


http://eur-

01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1&format=PDF

δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ


Πληροφορίες:
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b6ff12a4-

1 ευρώ για κάθε ευρωπαίο πολίτη.


μειωθεί το διοικητικό κόστος.

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής (“Mayors Adapt”)
Στις 19 Μαρτίου 2014, η κα Connie HEDEGAARD,
αρμόδια Επίτροπος για τη «Δράση για το Κλίμα»,

19
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,, Η στρατηγική αποσκοπεί στη διαφύλαξη της
φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομίας των
παράκτιων

περιοχών,

στη

δημιουργία

ενός

ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις,
καθώς και στην προώθηση διακρατικών και
διαπεριφερειακών συμπράξεων.
Συγκεκριμένα,

προτείνει

μέτρα

όπως

η

προώθηση στρατηγικών για την πρόληψη των
παρουσίασε την πρωτοβουλία "Mayors Adapt",
που αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας του
«Συμφώνου των Δημάρχων» και έχει ως στόχο
να

υποστηρίξει

τις

εφαρμογή

μέτρων

μετριασμό

του

τοπικές
που

αρχές

στην

αποβλέπουν

φαινομένου

της

στο

κλιματικής

αλλαγής. Συγκεκριμένα, οι τοπικές αρχές θα
πρέπει

να

αναπτύξουν

μια

ολοκληρωμένη

στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή

και

να

την

ενσωματώσουν

αποβλήτων και τη διαχείριση των θαλάσσιων
απορριμμάτων, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού
και η δημιουργία ενός διαδικτυακού οδηγού
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των
επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal
_tourism/documents/com_2014_86_en.pdf

στα

υφιστάμενα σχέδια δράσης τους. Αξίζει να
σημειωθεί ότι προβλέπεται η πραγματοποίηση

Έξυπνη Εξειδίκευση και η Αναπτυξιακή
Ατζέντα της Ευρώπης

εκθέσεων προόδου ανά διετία.
Πληροφορίες:

Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί μια στρατηγική

http://mayors-adapt.eu/wp-

προσέγγιση

content/uploads/2014/03/Mayors-Adapt-

μεγέθυνση

Background-Information_1.pdf

για
και

την

περιφερειακή

οικονομική

ανάπτυξη

έξυπνη
αφού

συνιστά τη βάση για τις καινοτόμες επενδύσεις
ύψους 110 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της νέας
πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τoν
παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε 14 νέες
δράσεις που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση
των

προκλήσεων

που

αντιμετωπίζουν

οι

παράκτιες περιοχές.

20
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σε

ευρωπαϊκό,

εθνικό

Μελέτη για την προώθηση της
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης για την
υποστήριξη της Στρατηγικής ΕΕ2020

και

περιφερειακό επίπεδο για τη σημασία ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας και της μεγέθυνσης.

Οι μηχανισμοί διακυβέρνησης για την υλοποίηση
της

Στρατηγικής

ΕΕ2020,

οι

μαθησιακές

πλατφόρμες για την αμοιβαία μάθηση και την

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/studies/pdf/smart_spec_growth_agenda.pdf

H Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας θα

εκπόνηση

σχεδίων

δράσης

βρίσκονται

στο

επίκεντρο της εν θέματι αναθεωρημένης μελέτης
της ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

προβάλει τις τουριστικές και
θρησκευτικές της διαδρομές
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων OPEN DAYS 2014,
που θα πραγματοποιηθούν στις 6 – 9 Οκτωβρίου
τ.ε.

στις

Βρυξέλλες,

η

Περιφέρεια

Στερεάς

Ελλάδας θα συνδιοργανώσει ημερίδα με τίτλο «Η
Ευρώπη των παραδόσεων: Διασύνδεση μέσω
διαδρομών».
Αντικείμενο του κειμένου είναι δύο συγκεκριμένα
πεδία

πολιτικής

που

αφορούν

τα

μέτρα

ενεργειακής αποδοτικότητας και την κοινωνική
ένταξη στις αστικές περιοχές. Στο πλαίσιο της
μελέτης

παρουσιάζονται

πρακτικές

από

την

υλοποίηση της Στρατηγικής ΕΕ2020, προερχόμενες
από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Επίσης,
Για

την

υλοποίηση

της

εκδήλωσης,

θα

αναδεικνύονται
σε

παράγοντες

συνεργαστεί με τις περιφέρειες του Veneto (IT),

οδηγούν

του Lazio (IT), της Istria (HR), του Opolskie (PL),

διοικητικές εταιρικές σχέσεις.

ισχυρές

ποιοτικά

επιτυχίας
πολιτικές

που
και

της Galicia (ES), της Norte Portugal (PT) και της
Pomurska (SI), την επαρχία Kujawsko–Pomorskie

Πληροφορίες:

(PL), το καντόνι του Sarajevo (BA) και την πόλη

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgen

Gruissan (FR). Με την πρωτοβουλία αυτή, η

er/studies/pdf/mlg_inception_report_20140114.pdf

Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας επιδιώκει την
ανάδειξη των τουριστικών και θρησκευτικών
διαδρομών, ως βασικό μέσο για την προώθηση
της

ευρωπαϊκής

αποβλέπει

στη

εδαφικής
δημιουργία

συνεργασίας
των

και

Νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εντοπίζει τους σημαντικότερους κόμβους
ΤΠΕ της Ευρώπης

αναγκαίων

προϋποθέσεων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Κοινοτικών έργων.

Εάν αναρωτιέστε τι είναι αυτό που καθιστά έναν
τόπο νευραλγικό σημείο για τις τεχνολογίες των

Πληροφορίες:

πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), ρίξτε

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/o

μια ματιά στο Μόναχο, το Λονδίνο, το Παρίσι ή

d2014/index.cfm

μικρότερες

πόλεις

όπως

το

Darmstadt

που

σημειώνονται στον νέο ενωσιακό Άτλαντα των
νευραλγικών σημείων για

ICT hotspots

τις ΤΠΕ EU Atlas21
of
21
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Η αριστεία μιας περιφέρειας στον τομέα των ΤΠΕ
συνδέεται με τις δραστηριότητες στον τομέα της
έρευνας

και

ανάπτυξης,

διοχέτευσης

των

(καινοτομία)

και

τη

γνώσεων
τη

δυνατότητα
στην

δημιουργία

αγορά
έντονης

επιχειρηματικής δραστηριότητας γύρω από αυτήν
την καινοτομία. Φαίνεται ότι οι ευημερούσες
περιφέρειες στον τομέα των ΤΠΕ:


είναι, ως επί το πλείστον, παραδοσιακές
βιομηχανικές περιοχές·



διαθέτουν εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλού
επιπέδου και άλλους βασικούς παράγοντες
καινοτομίας·



έχουν μακροπρόθεσμες πολιτικές για την
έρευνα και την καινοτομία·



επωφελήθηκαν από ιστορικές ευκαιρίες
(π.χ. είναι πολιτικές πρωτεύουσες των

που σημειώνονται στον νέο ενωσιακό Άτλαντα
των νευραλγικών σημείων για τις ΤΠΕ EU Atlas

of ICT hotspots.
Στην

Ευρώπη,

η

πλειονότητα

των

δραστηριοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ ασκείται
σε

34

περιφέρειες

σε

12

χώρες

(που

αναφέρονται στο παράρτημα). Βασικά στοιχεία
για

την

επιτυχία

πρόσβαση

στα

ήταν,

μεταξύ

κορυφαία

άλλων,

πανεπιστήμια

κρατών μελών)·


επιδεικνύουν

τάσεις συσσωμάτωσης

(οι

μισοί από τους 34 πόλους αριστείας είναι
όμορες περιοχές).
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται επίσης σε μέρη
όπως η Silicon Valley (ΗΠΑ), το Bangalore (Ινδία) ή
το Changzhou (Κίνα).

η
και

ερευνητικά κέντρα, καθώς και οι δυνατότητες
χρηματοδότησης,

όπως

είναι

τα

κεφάλαια

επιχειρηματικού κινδύνου.
Εν προκειμένω, το Μόναχο, το Παρίσι και το
Λονδίνο προσελκύουν τα περισσότερα κεφάλαια.
Η Λισαβόνα στην Πορτογαλία και το Rzeszowski
στην Πολωνία αναπτύσσονται με τη μεγαλύτερη
ταχύτητα. Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης τη
σημασία

των

μικρότερων

περιφερειών.

Για

παράδειγμα, το Darmstadt στη Γερμανία, μια
πόλη

150.000

κατοίκων,

με

βάση

τα

Οι διαπιστώσεις της έκθεσης και ο Άτλας θα

αποτελέσματά της στον τομέα της έρευνας και

χρησιμοποιηθούν

της καινοτομίας και την ενεργό επιχειρηματική

ενωσιακής πολιτικής για την ενθάρρυνση της

κοινότητά της, κατέχει την έβδομη θέση μεταξύ

καινοτομίας στην ΕΕ. Επίσης, θα τροφοδοτήσουν

των

πόλων

το έργο EURIPIDIS, το οποίο επικεντρώνεται στην

αριστείας στον τομέα των ΤΠΕ. Άλλες μικρές

πολιτική καινοτομιών στις ΤΠΕ και στη μετακύλιση
των καλύτερων ερευνητικών ιδεών στην αγορά .

10

σημαντικότερων

περιφέρειες

που

ενωσιακών

εμφανίζουν

σημαντικές

επιδόσεις είναι η Λουβαίνη, η Καρλσρούη και το

στη

μελλοντική

χάραξη

Πληροφορίες:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14435_en.htm

Κέμπριτζ.

22

Η Κατάσταση των Πόλεων της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης
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ς

Οι Ανταγωνιστικές Πόλεις

Διεθνή Θέματα
Βιώσιμοι Αναπτυξιακοί Στόχοι σε έναν
Αστικοποιημένο Κόσμο

που

Μεντεγίν

πραγματοποιήθηκε

υποστήριξε

την

στο

ανάγκη

τα

Ηνωμένα Έθνη να θέσουν τις πόλεις στο
επίκεντρο

των

Βιώσιμων

Η

Παγκόσμια

Τράπεζα

δημιουργεί

βάση

δεδομένων για τις ανταγωνιστικές πόλεις σε
παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή

Η Διακήρυξη του 7ου Παγκόσμιου Αστικού
Φόρουμ

5/2014

Αναπτυξιακών

την

πρώιμη

φάση

του

έργου

εξετάζονται

6

ενδιαφέρουσες περιπτώσεις πόλεων: Bucaramanga
(Κολομβία),
Agadir

Patna

(Μαρόκο),

(Ινδία),

Bandung

(Ινδονησία),

Kigali

(Ρουάντα)

και

Izmir

(Τουρκία).

Στόχων των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι θα
αντικαταστήσουν

τους

Αναπτυξιακούς

Στόχους της Χιλιετίας. Η Διακήρυξη προωθεί
ένα

μοντέλο

αστικοποίησης

που

χαρακτηρίζεται από έναν ολοκληρωμένο και
συμμετοχικό

σχεδιασμό,

που

θέτει

ως

προτεραιότητα τον άνθρωπο και ενισχύει
την κοινωνική συνοχή, ενθαρρύνει την ισό -

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ενδιαφέρουσες διότι αποτελούν παραδείγματα πόλεων
που έχουν σημειώσει σημαντικές επιδόσεις από
την άποψη της αύξησης

των εισοδημάτων των

κατοίκων τους και των θέσεων απασχόλησης, σε
επίπεδα αντίστοιχα με τις πόλεις του Ντουμπάϊ,
του Ρίο ντε Τζανέϊρο ή της Νέας Υόρκης. Δεύτερον,
οι

εν

λόγω

πόλεις

επιδεικνύουν

ενεργητικές

στρατηγικές που βελτιώνουν την ανταγωνιστική
εικόνα

τους,

συνδέοντας
Τρίτον,
τητα των φύλων και την ισόρροπη χωρική
ανάπτυξη, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα
των αστικών κέντρων έναντι της κλιματικής
αλλαγής και άλλων φυσικών καταστροφών
και, τέλος, συμβάλει στη διασφάλιση των
μετακινήσεων.
Πληροφορίες:
http://unhabitat.org/7th-world-urban-forummedellin-declaration/ &
http://www.urbangateway.org/news/11reasons-un-should-make-cities-focus-itsforthcoming-sustainable-development-goals

προσελκύοντας
πανεπιστήμια

πρόκειται

δευτερεύουσες

για

πόλεις

επενδύσεις

με

μεσαίου
που

ή

επιχειρήσεις.
μεγέθους

αποτελούν

και
και

την πλειονότητα των περιπτώσεων σε παγκόσμιο
επίπεδο, σε σχέση με τις λεγόμενες ‘παγκόσμιες
πόλεις’

ή εκείνες που έχουν αναδειχθεί τεχνολο-

γικοί ηγέτες (Ώστιν, Σίλικον Βάλεϊ). Τέταρτον, οι
συγκεκριμένες πόλεις παρουσιάζουν μια πολυμορφία,

προερχόμενες

από

διαφορετικές

περιφέρειες, διαφέροντας από άποψη οικονομικής
δυναμικής και βιομηχανικών υποδομών.
Πληροφορίες:
http://blogs.worldbank.org//psd/competitivecities-which-are-they-and-why-should-we-care
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Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των



αλιευτικών εργαλείων στο οικοσύστημα,
με τον περιορισμό των παρεμπιπτόντων
αλιευμάτων

ειδών

που

κινδυνεύουν,

απειλούνται ή προστατεύονται, και με τη
μείωση

της

αλιευτικής

πίεσης

σε

ευαίσθητα ενδιαιτήματα.
Με τη διαβούλευση αυτή, θα διαπιστωθούν οι
απόψεις των κυριότερων ενδιαφερόμενων μερών
όσον αφορά στον τρόπο επίτευξης αυτών των
στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ίδια τα
μέτρα

όσο

και

τη

δομή

της

ισχύουσας

διακυβέρνησης.
Προθεσμία: 14 Μαΐου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/
consultations/technical-measures/index_el.htm

Νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων στην

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα URBACT III

αναθεωρημένη κοινή αλιευτική πολιτική
Το
Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η ανάπτυξη
ενός

νέου

πλαισίου

τεχνικών

μέτρων

στην

αναθεωρημένη κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ). Η
πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει κυρίως να στηρίξει
τους στόχους της αναθεωρημένης ΚΑΠ.

Τα

τεχνικά μέτρα αποτελούν κύριο εργαλείο για την

τελικό

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν στα
εξής ερωτήματα:


στην

εφαρμογή της.

απλουστευμένου

πλαισίου

που

θα

προκλήσεις;


την

περιφερειοποίηση των τεχνικών μέτρων.


Μείωση

και

αλιευμάτων,
αλιευτικών

αποφυγή
με

τη

εργαλείων

ανεπιθύμητων
βελτίωση
και

τη

των
λήψη

αποτελεσματικών μέτρων χωρικής και
χρονικής χροιάς.
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Τι

είδους

δεξιότητες

πρέπει

να

ενισχυθούν σε τοπικό επίπεδο ώστε να
μεταφραστούν
δίκτυα

ρυθμιστικού

επιτρέπει

οι

πόλεις για να αντιμετωπίσουν αυτές τις

μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
Θέσπιση

αντιμετωπίζουν

δίκτυα ανταλλαγών να υποστηρίξουν τις

Αυτός ο γενικός στόχος πολιτικής θα επιτευχθεί


που

πόλεις σας και πώς μπορούν τα διεθνικά

αλιευτικής πολιτικής, η οποία έχει επικριθεί ως
δύσκολη

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αστικές
προκλήσεις

«Ευρώπη 2020» μέσω της απλούστευσης της
και

Επιχειρησιακού

URBACT III είναι πλέον στη διάθεση του κοινού.

συμβάλει επίσης στην επίτευξη της στρατηγικής

περίπλοκη

του

Προγράμματος του ευρωπαϊκού προγράμματος

επίτευξη αυτών των στόχων. Το νέο πλαίσιο θα

υπερβολικά

προσχέδιο

του

οι

εμπειρίες

URBACT

σε

από

τα

συγκεκριμένα

μέτρα πολιτικής;


Ποια είναι τα βασικότερα εμπόδια για τη
συμμετοχή των πόλεων στο πρόγραμμα
URBACT;

Προθεσμία: 13 Μαΐου
Πληροφορίες:
http://urbact.eu/en/about-urbact/urbact-20142020/#consultation

24

Τεύχος 47

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5/2014

Σεμινάρια Κατάρτισης

European Territorial Cooperation: How to Build a

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Funds?

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Successful European Partnership for Better Use of EU
Ημερομηνία: 26-28 Μαΐου
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5459

Public Sector Budget Review and Service Reform in
Hard Economic Times
Ημερομηνία: 27-28 Μαΐου
Τόπος: Δουβλίνο
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5439

Working with Impact Assessment in the European
Union
Ημερομηνία: 8-9 Μαΐου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5429

Risk Management in the Context of CAF and TQM
Ημερομηνία: 14-16 Μαΐου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5455

Using Citizens to Design Better Public Services:
Choices, Challenges and Opportunities
Ημερομηνία: 22-23 Μαΐου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5438

Developing Indicators for Monitoring and Evaluating
Projects Financed by the AMIF and ISF
Ημερομηνία: 22-23 Μαΐου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5475
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Από τη Χωροταξία στη Χωροδιαχείριση. Η

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

Έννοια του Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασ-

Αυτοδιοίκησης

μού και της Εδαφικής Συνοχής στην Ευρώπη
ΑΣΑαααααΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Port Cities: Dynamic Landscapes and Global

ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Networks

Σελ.344

Σελ.304

Σ. Κυβέλου

C. Hein (επιμ.)
Εκδ. Routledge, 2011

Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ 2010

Το ανωτέρω έργο εξετάζει με διεπιστημονικό

Στόχος του βιβλίου

τρόπο

το

ζήτημα

αναδεικνύοντας
τρόπους

με

τους

των

Πόλεων-Λιμένων,

ομοιότητες,
οποίους

διαφορές
οι

δικτυώσεις

και
σε

θαλάσσιο επίπεδο επηρεάζουν τα αστικά τοπία
και την αρχιτεκτονική, την κοινωνικο-οικονομική
και πολιτιστική ανάπτυξη από το 19ο μέχρι τον
21ο αιώνα. Το πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύει
τα παγκόσμια δίκτυα που συνδέουν λιμάνια και
πόλεις και το αποτέλεσμα των διηπειρωτικών
ανταλλαγών στους τομείς του σχεδιασμού και της
αρχιτεκτονικής. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στις
διασυνδεδεμένες πόλεις-λιμάνια σε περιφερειακό
επίπεδο,

αναλύοντας

κοινωνικο-οικονομικές

υποδομές. Τέλος, το τρίτο μέρος εξετάζει το
δομημένο περιβάλλον επιλεγμένων πόλεων.

26

είναι να εξοικειώσει τους

αναγνώστες με τις προβληματικές της ευρωπαϊκής
και διεθνούς έρευνας, να τους εισάγει στις ποικίλες
αναγνώσεις

που

έχουν

επιχειρηθεί,

στα

μέχρι

σήμερα μεθοδολογικά εργαλεία και αποτελέσματα,
καθώς

και

στις

πολυεπίπεδες

ερευνητικές

διαδρομές της κριτικής σκέψης στον τομέα του
στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού, της εδαφικής
συνοχής, αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης ως
σημείου ανασύνταξης των χωρικών πολιτικών στην
Ευρώπη.

Μια

εμπεριστατωμένη

μελέτη,

εμπλουτισμένη με πίνακες, έγχρωμους χάρτες και
διαγράμματα. Ένα σύγχρονο εργαλείο για φοιτητές,
ερευνητές, και επαγγελματίες που απαντά στην
ανάγκη συμμετοχή και της χώρας μας στις εξελίξεις
που σημειώνονται στην Ευρώπη.
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

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