
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει αρκετές χρηματοδοτικές δυνατότητες, μέσα από 

προγράμματα που συντονίζονται σε κεντρικό επίπεδο και απευθύνονται στο σύνολο 

της Ευρωπαϊκής περιφέρειας.  

Ωστόσο, η οργάνωση και υποβολή προτάσεων δε μπορεί να γίνει από 

μεμονωμένους φορείς. Είναι απαραίτητο να διαμορφώνονται από ομάδες φορέων 

που επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να προέρχονται και από 

περισσότερα του ενός κράτη. Δυστυχώς οι Δήμοι δυσκολεύονται στο να εντοπίσουν 

τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία και τις ευκαιρίες που παρέχονται και ταιριάζουν 

στις δυνατότητες κι επιδιώξεις τους, καθώς και να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη 

πρόταση. Επίσης δεν έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής δικτύωσης ώστε να 

σχηματίσουν κατάλληλες ομάδες αλλά και να προωθήσουν τις προτάσεις τους. Στις 

περιπτώσεις δε που επιτυγχάνεται η συμμετοχή, αυτό γίνεται με όρους που δεν 

είναι τόσο επωφελείς για τους Δήμους και εξαρτώνται από αυτούς που έχουν 

σχεδιάσει την πρόταση. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι το πρόβλημα του αποτελεσματικού συντονισμού, 

υπάρχει και στην αξιοποίηση γενικότερα των κονδυλίων, απ’ όπου και αν 

προέρχονται, όταν απαιτούνται διαδημοτικές προτάσεις που προϋποθέτουν τη 

συνεργασία πολλών Δήμων ή και άλλων φορέων μεταξύ τους ή όταν απαιτούνται 

προτάσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα. 

Αυτό το κενό σκοπεύει να καλύψει η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Δικτύου 

Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» που θα ιδρυθεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής 

εταιρείας, με πρόθεση να παρέχει ουσιαστική τεχνική υποστήριξη στη δικτύωση και 

οργάνωση των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτό, ώστε να υποβάλλουν και να 

υλοποιούν προτάσεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και να εκμεταλλευτούν τις 

πρόσθετες παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις. Θα μπορεί και το ίδιο το Δίκτυο να 

συμμετέχει σε προτάσεις και στη συνέχεια να θα υποστηρίζει την υλοποίησή τους.   

Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα στις σημερινές συνθήκες, είναι η υπερβολική 

χρήση των φυσικών πόρων και των ενεργειακών αποθεμάτων, σε τέτοιο βαθμό 

ώστε είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί μέριμνα. Οι ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες που αποδεδειγμένα έχουν πλέον σημαντική επίδραση στο 

περιβάλλον, θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται έτσι ώστε εκτός από 



την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, να ελαχιστοποιούνται οι 

επιδράσεις στο περιβάλλον. Αυτό το λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψιν για τη 

διαμόρφωση του κατάλληλου προσανατολισμού του Δικτύου, ώστε να κατευθύνει 

και να εστιάσει τις δραστηριότητές του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και 

αειφορίας, της κυκλικής οικονομίας και της εξοικονόμησης ενέργειας με 

ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης οι όποιες 

δράσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που 

πλέον αποδεδειγμένα εξελίσσεται ως φαινόμενο. Παράλληλες δράσεις θα πρέπει 

κατευθύνονται και να ενισχύουν το πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης 

υδάτινων πόρων καθώς, παρεπόμενο της κλιματικής αλλαγής, της ανάπτυξης των 

σύγχρονων μοντέλων κοινωνικής οργάνωσης, των τεχνολογικών εξελίξεων και του 

υπερπληθυσμού, είναι η εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων στη διαχείριση κι 

εξασφάλιση επάρκειας αυτού του πολύτιμου αγαθού. 

Στο Δίκτυο συμμετέχουν Δήμοι της Ελλάδας και της Κύπρου με κοινά 

χαρακτηριστικά, επιτυγχάνοντας διασυνοριακότητα αλλά και στήριξη του 

ευρύτερου Ελληνισμού στο αντικείμενο της τεχνικής επάρκειας για υποστήριξη 

ευρωπαϊκών προτάσεων. Θα συμμετάσχουν επίσης πανεπιστήμια και ιδρύματα 

εγνωσμένου κύρους. 

Το πρώτο μέλημα του Δικτύου θα είναι ο συντονισμός και η οργάνωση της έναρξης 
λειτουργίας του. Η πρώτη στήριξη σε προσωπικό (γραμματεία) θα προέλθει από 
τους ίδιους τους Δήμους. 

Η έδρα του Δικτύου θα είναι ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ενώ ταυτόχρονα θα 
δημιουργηθεί υποκατάστημα σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος Ελληνικού -
Αργυρούπολης και θα αποτελεί το επίκεντρο των δραστηριοτήτων. Θα υπάρχει η 
δυνατότητα δημιουργίας υποκαταστημάτων στην έδρα κάθε μέλους και πολύ 
σύντομα θα δημιουργηθεί γραφείο στις Βρυξέλλες και στην Κύπρο.  

Οι πρώτες δράσεις που θα υλοποιηθούν, στοχεύουν στην οργάνωση της 
πληροφορίας και στην ενημέρωση των μελών για τις διαθέσιμες δυνατότητες 
χρηματοδότησης: 

1. Έργο αποδελτίωσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων 

Θα εντοπιστούν όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης, θα 
προσδιοριστούν οι ανοιχτές προσκλήσεις καθώς και οι μελλοντικά προβλεπόμενες 
και θα περιγραφεί το προφίλ των πιθανών συμμετεχόντων, οι περιορισμοί και οι 
ευκαιρίες. 

2. Έργο καταγραφής πληροφοριών και αναγκών Δήμων 

Θα κατασκευαστεί βάση δεδομένων πληροφοριών όλων των μελών και θα 
περιγραφούν οι στοχεύσεις και προτεραιότητες με αποδελτίωση των τεχνικών κι 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ο Στόχος σε επόμενο βήμα, θα είναι να 
σχηματιστούν ομάδες και να σχεδιαστούν προτάσεις προς υποβολή. 



3. Οργάνωση ομάδων και σχεδιασμός προτάσεων 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα θα οργανωθούν ομάδες για σχεδιασμό και 
υποβολή προτάσεων που θα προέρχονται από ομοειδείς επιδιώξεις και θα 
αντιστοιχούν σε ανοιχτές ή μελλοντικές προσκλήσεις των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων. 

4. Οργάνωση Τεχνικής βοήθειας προς τους Δήμους 

Ανάλογα με το είδος των προτάσεων θα σχεδιαστεί και θα οργανωθεί η τεχνική 
βοήθεια που θα παρασχεθεί, βασισμένη σε θεματικές ενότητες και δράσεις. 

Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να εντοπιστούν και οι βέλτιστες πρακτικές που 
αποδεδειγμένα ακολουθούνται από τα διάφορα μέλη του δικτύου με σημαντική 
επιτυχία στο αντικείμενό τους, καθώς είναι γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις  
έχουν αναπτυχθεί εξαιρετικές κι επιτυχημένες εφαρμογές από αυτά. Αυτό θα δώσει 
την ευκαιρία διάχυσης και διαμοιρασμού σε όλους τους υπολοίπους των καλών 
αυτών πρακτικών. 

Θεματικές ενότητες και δράσεις 

Η εταιρεία θα αναπτύξει δράσεις υποστήριξης, οργανωμένες στις παρακάτω 
θεματικές ενότητες: 

 

Θεματικές ενότητες Δράσεις 

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη 
Εναλλακτικός τουρισμός 

Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς 

Περιβάλλον - Αειφορία 

Αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων 

Διαχείριση απορριμμάτων - ανακύκλωση 

Κυκλική Οικονομία 

Zero waste 

ISO 14000 

Κοινωνική ευθύνη 

Δημιουργική απασχόληση νέων 

Υποστήριξη Κοινωνικών και Συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων 

Υποστήριξη ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού 

Εξυπηρέτηση του πολίτη 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Ενεργειακή αναβάθμιση 

Σύμφωνο Δημάρχων 

Ενεργειακή διαχείριση 

ISO 50000 

Αποτελεσματική διοίκηση 

Αναδιοργάνωση διαδικασιών 

ISO 9001 

Συμπράξεις μεταξύ φορέων 

Διαγωνισμοί 

 



Σήμερα στις 10 Μαρτίου 2017 πραγματοποιείται ιδρυτικό συνέδριο με τη 

συμμετοχή των μελών και την εκπροσώπηση από σημαντικούς φορείς. 

Το συνέδριο αποφασίζει την Ίδρυση του Δικτύου Πόλεων με τη μορφή αστικής μη 

κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».  

Το συνέδριο αποφασίζει την έγκριση σχεδίου καταστατικού και την προώθηση για 

λήψη απόφασης από τα Δημοτικά Συμβούλια και τα όργανα διοίκησης και 

δεσμεύεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι τη σύστασή του εντός δύο 

μηνών. 

Η διακήρυξη υπογράφεται από τα μέλη. 

 

Αθήνα 10 Μαρτίου 2017 

 


