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ΘΕΜΑ: Eυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόµες ∆ράσεις: 
∆εύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Μετανάστες, 
Πρόσφυγες, Κυκλική Οικονοµία και Κινητικότητα 
ΣΧΕΤ: Tο υπ’αριθ.44090/16-12-2015 έγγραφό µας 
 
 
1. Γενικά  
 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 του Kανονισµού υπ’ αριθ.1301/2013 σχετικά 
µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΤΠΑ 
µπορεί να στηρίζει καινοτόµες δράσεις στον τοµέα της βιώσιµης αστικής 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολόγησε την 
Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) µε σκοπό τον εντοπισµό και 
τη δοκιµή νέων λύσεων για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που συνδέονται µε 
τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη και είναι σηµαντικά σε επίπεδο Ένωσης. 
Κύριος στόχος της Πρωτοβουλίας UIA είναι, ως εκ τούτου, να παράσχει στις 
αστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη χώρο και πόρους προκειµένου να 
δοκιµάσουν τολµηρές και µη αποδεδειγµένες ιδέες που αντιµετωπίζουν 
διασυνδεδεµένες προκλήσεις, καθώς και να πειραµατιστούν όσον αφορά 
τρόπους µε τους οποίους µπορούν οι ιδέες αυτές να ανταποκριθούν στην 
πολυπλοκότητα της πραγµατικής ζωής. Τα έργα, που θα λάβουν στήριξη 
πρέπει να είναι καινοτόµα, ποιοτικά, να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται µε 
τη συµµετοχή βασικών ενδιαφερόµενων µερών, να είναι προσανατολισµένα 
στα αποτελέσµατα και να µπορούν να µεταφερθούν. Οι αστικές αρχές θα 
πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία που τους προσφέρεται από την 
Πρωτοβουλία UIA προκειµένου να αποµακρυνθούν από «απλά έργα» (τα 
οποία µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσω «παραδοσιακών» πηγών 
χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων των βασικών προγραµµάτων του 
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ΕΤΠΑ) και να τολµήσουν να µετατρέψουν φιλόδοξες και δηµιουργικές ιδέες 
σε πρωτότυπα τα οποία µπορούν να δοκιµαστούν σε πραγµατικά αστικά 
περιβάλλοντα. Με άλλα λόγια, η UIA µπορεί να στηρίξει πιλοτικά έργα τα 
οποία είναι ιδιαίτερα ριψοκίνδυνα για να χρηµατοδοτηθούν από 
παραδοσιακές πηγές χρηµατοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
άκρως καινοτόµα και πειραµατικά. Τα έργα UIA επιλέγονται µέσω ετήσιων 
Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων από το 2015 έως το 2020 επί ενός ή 
περισσότερων θεµάτων που θα προτείνει η Επιτροπή. Το έργο πρέπει να 
υλοποιείται εντός µέγιστης περιόδου 3 ετών. Ο συνολικός προϋπολογισµός 
της Πρωτοβουλίας UIA από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε περίπου 372 
εκατοµµύρια ευρώ. Η Πρωτοβουλία UIA αποτελεί εργαλείο της Επιτροπής 
και τελεί υπό την έµµεση διαχείριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης. Για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας, η 
Επιτροπή έχει ορίσει ως Εντεταλµένη Οντότητα την Περιφέρεια Nord-Pas de 
Calais. Για τη διαχείριση της Πρωτοβουλίας, έχει συσταθεί Μόνιµη 
Γραµµατεία (ΜΓ) στη Λίλ της Γαλλίας. 
 
2. Θεµατικός χαρακτήρας δράσεων της πρόσκλησης 
 
Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, οι αιτούντες 
µπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργων που άπτονται των ακόλουθων 
θεµάτων:  
 
• Ενσωµάτωση µεταναστών και προσφύγων  
• Κυκλική οικονοµία  
• Βιώσιµη αστική κινητικότητα. 
 
 Οι αστικές αρχές που υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο πρόκλησης 
υποβολής προτάσεων για UIA καλούνται να επιλέξουν µόνο ένα από τα 
προτεινόµενα θέµατα. Ωστόσο, δεδοµένου ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί µια 
ολοκληρωµένη προσέγγιση προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
αποτελεσµατικά οι προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί, οι αιτούντες έχουν τη 
δυνατότητα να περιγράψουν στο Έντυπο Αίτησης τις διασυνδέσεις και τις 
εξωτερικές επιδράσεις µε άλλα θέµατα και τοµείς πολιτικής. Όπως 
αναφέρεται, επιθυµία της Επιτροπής είναι να προταθούν έργα που 
προβάλλουν δηµιουργικές, καινοτόµες και βιώσιµες λύσεις για την 
αντιµετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που εντοπίζονται. Καθώς οι UIA 
θα αποτελέσουν επίσης εργαστήριο για νέες ιδέες, στόχος της Επιτροπής 
είναι να ενθαρρύνει τους καινοτόµους πειραµατισµούς που βασίζονται στην 
εµπειρία σε διάφορους κλάδους. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή απέφυγε να 
είναι υπερβολικά περιοριστική στην περιγραφή των ειδών έργων που 
αναµένει να προταθούν. 
 
2.1 Ενσωµάτωση µεταναστών και προσφύγων 
 
Οι πόλεις είναι συχνά τα πρώτα σηµεία εισόδου των µεταναστών και των 
προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής. Ως εκ τούτου, µια ολοκληρωµένη 
πολιτική ενσωµάτωσης αποτελεί βασική συνιστώσα της αποτελεσµατικής 
αστικής ανάπτυξης. Παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες, υποδοµές και 
ευκαιρίες, οι πόλεις έχουν την ικανότητα να διασφαλίσουν τη 
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µακροπρόθεσµη ενσωµάτωση των µεταναστών και των προσφύγων στον 
αστικό ιστό. Ωστόσο, η ενίσχυση της ενσωµάτωσης και της αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης αποτελεί δύσκολη, περίπλοκη και µακροχρόνια διαδικασία. 
Σε περίπτωση που η ενσωµάτωση στον αστικό ιστό αποτελέσει αντικείµενο 
κακής διαχείρισης, µπορεί να αποτύχει να καλύψει βασικές ανάγκες και να 
οδηγήσει στον αποκλεισµό των µεταναστών και των προσφύγων από την 
αγορά εργασίας, τη στέγαση, τις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης κ.λπ. Ως 
αποτέλεσµα, τίθεται σε κίνδυνο η κοινωνική συνοχή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
όταν οι πόλεις καλούνται να αντιµετωπίσουν µεγάλες και ξαφνικές 
µετακινήσεις πληθυσµού, οι οποίες ασκούν πίεση στις υπηρεσίες τους. Οι 
Urban Innovative Actions παρέχουν στήριξη στις πόλεις για την 
αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Για να αποσαφηνιστεί καλύτερα το 
πεδίο εφαρµογής της επιλεξιµότητας, είναι σηµαντικό κατά το σχεδιασµό 
των προτάσεων να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι ορισµοί:  
Μετανάστης: Ένας ευρύτερος όρος του εισερχόµενου και εξερχόµενου 
µετανάστη, ο οποίος αφορά πρόσωπο που εγκαταλείπει µια χώρα ή 
περιοχή προκειµένου να εγκατασταθεί σε άλλη, συχνά σε αναζήτηση µιας 
καλύτερης ζωής. (Πηγή: Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μετανάστευσης). 
Πρόσφυγας: ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιµου φόβου 
δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή 
ιδιότητας µέλους ιδιαίτερης κοινωνικής οµάδας, ευρίσκεται εκτός της χώρας 
της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν 
επιθυµεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο 
ανιθαγενής ο οποίος, ευρισκόµενος εκτός της χώρας της προηγούµενης 
συνήθους διαµονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν είναι 
σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυµεί να επιστρέψει σε αυτήν 
(οδηγία 2011/95/ΕΕ του Συµβουλίου).  
Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι τα έργα µπορούν να στοχεύουν ένα ευρύ 
φάσµα πολιτών εκτός ΕΕ που διαµένουν σε κράτη µέλη της ΕΕ, όπως 
υπήκοοι τρίτων χωρών, µετανάστες που δεν διαθέτουν επίσηµα έγγραφα, 
ανιθαγενείς, αιτούντες άσυλο και αναγνωρισµένοι πρόσφυγες. Οι δράσεις 
δεν θα πρέπει να στοχεύουν πολίτες της ΕΕ που µετακινούνται από ένα 
κράτος µέλος σε άλλο, είτε για προσωρινούς, είτε για µακροχρόνιους 
σκοπούς. Πρώτη προτεραιότητα της παρούσας πρόσκλησης είναι η 
µακροπρόθεσµη ενσωµάτωση των µεταναστών και των προσφύγων, η 
οποία αποτελεί µια πολύπλευρη διαδικασία που απαιτεί ολοκληρωµένες 
προσεγγίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της προσέγγισης της 
µονοαπευθυντικής υπηρεσίας). Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ενσωµάτωση 
ξεκινά από την ηµέρα άφιξης στο κράτος µέλος, µπορούν να εξεταστούν και 
στοιχεία βραχυπρόθεσµων δράσεων εφόσον αποτελούν µέρος 
µακροπρόθεσµων στρατηγικών ενσωµάτωσης. Λαµβανοµένου υπόψη του 
πεδίου στήριξης του ΕΤΠΑ, οι δράσεις µπορούν να καλύπτουν ευρύ φάσµα 
επενδύσεων σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές υποδοµές και σε υποδοµές 
υγείας, στέγασης και παιδικής µέριµνας, στην αναγέννηση υποβαθµισµένων 
αστικών περιοχών, σε δράσεις για τον περιορισµό της χωροταξικής και 
εκπαιδευτικής αποµόνωσης των µεταναστών και των προσφύγων, στη 
σύσταση νεοφυών επιχειρήσεων κ.λπ. Προκειµένου να ενισχυθεί ο 
ολοκληρωµένος χαρακτήρας των δραστηριοτήτων, θα µπορούσαν επίσης 
να συµπεριληφθούν µέτρα που αφορούν τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
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κεφάλαιο, όπως επαγγελµατική κατάρτιση, καθοδήγηση και ανάπτυξη 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  
Στον ακόλουθο µη εξαντλητικό κατάλογο παρατίθενται ορισµένα 
παραδείγµατα:  
 

� Κοινωνικές υποδοµές: στις δράσεις θα µπορούσε να συµπεριληφθεί 
η ανάπτυξη υποδοµών κοινωνικής µέριµνας σε επίπεδο κοινότητας, 
κοινοτικών κέντρων, οικογενειακών κέντρων κ.λπ.  

� Υποδοµές στέγασης: τα µέτρα θα µπορούσαν να επενδύσουν σε 
κοινωνική στέγαση η οποία δεν ενισχύει περαιτέρω τη χωροταξική 
αποµόνωση των περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων. Οι επενδύσεις θα 
πρέπει να εστιάσουν πρωτίστως σε µέτρα που συµβάλλουν 
ταυτόχρονα στη µείωση και/ή στην εξάλειψη της φυσικής 
αποµόνωσης και στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές 
υπηρεσίες.  

� Υποδοµές εκπαίδευσης: Από την προσχολική έως την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, οι δράσεις θα µπορούσαν να στοχεύουν στην 
πρόσβαση και την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
Μπορούν επίσης να περιλαµβάνουν την ανάπτυξη µαθηµάτων 
κατάρτισης και εκµάθησης γλωσσών.  

� Υγεία: µπορεί να δοθεί έµφαση στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
βασικές υπηρεσίες υγείας και στην παροχή υπηρεσιών υγείας όσον 
αφορά προβλήµατα που εµφανίζονται συχνότερα µεταξύ των 
νεοαφιχθέντων µεταναστών και προσφύγων, όπως οι σωµατικοί 
τραυµατισµοί (υποθερµία, εγκαύµατα, γαστρεντερικές ασθένειες, 
καρδιαγγειακά επεισόδια, επιπλοκές στην εγκυµοσύνη και τον τοκετό, 
διαβήτης και υπέρταση), καθώς και στην παροχή ψυχολογικής 
υποστήριξης και θεραπείας τραυµατικών εµπειριών. Στις καινοτόµες 
δράσεις θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν επενδύσεις σε 
υποδοµές υγείας για την πρόληψη και την παροχή υπηρεσιών 
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης.  
 

Οι Urban Innovative Actions θα µπορούσαν επίσης να εστιάσουν σε 
συγκεκριµένες (ευάλωτες) οµάδες:  
 

� Ασυνόδευτοι ανήλικοι: ∆εδοµένου ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι 
αποµονωµένοι και ευάλωτοι στην εµπορία ανθρώπων, οι δράσεις θα 
µπορούσαν να αναπτύξουν συστήµατα προστασίας των παιδιών στο 
πλαίσιο των οποίων θα συνδέονται οι υπηρεσίες σε όλους τους 
κοινωνικούς τοµείς µε στόχο την πρόληψη και την αντιµετώπιση 
κινδύνων άσκησης βίας, κακοποίησης, εκµετάλλευσης και 
παραµέλησης παιδιών, την παροχή στήριξης σε παιδιά που δεν 
τελούν υπό τη φροντίδα των οικογενειών τους και την παροχή 
προστασίας σε παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύµατα.  

� Γυναίκες: ∆εδοµένου ότι οι γυναίκες µετανάστριες και πρόσφυγες 
βιώνουν συχνά συγκεκριµένες προκλήσεις όσον αφορά την 
πρόσβαση σε στέγαση, υπηρεσίες υγείας, κατάρτιση και µαθήµατα 
εκµάθησης γλωσσών, καθώς και την ένταξη στην αγορά εργασίας, οι 
δράσεις θα µπορούσαν να εστιάσουν στα σηµεία αυτά.  
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� Νέοι, συµπεριλαµβανοµένων των νέων µε µεταναστευτικό 
υπόβαθρο: ∆εδοµένου ότι συνήθως εγκαταλείπουν το σχολείο και 
είναι λιγότερο µορφωµένοι, η µετάβασή τους στην αγορά εργασίας 
είναι συχνά δυσκολότερη. Οι δράσεις θα µπορούσαν να εστιάσουν 
στην ένταξη στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, καθώς και 
στην παροχή χώρων για αλληλεπίδραση µε νέους από διαφορετικά 
υπόβαθρα (π.χ. µέσω αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
και/ή υποδοµών).  

 
Τέλος, λαµβανοµένου υπόψη ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το 
θέµα της ενσωµάτωσης των µεταναστών και προσφύγων περιλαµβάνεται 
σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για UIA, συνιστάται στους αιτούντες 
να εξετάσουν τα έργα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης Πρόσκλησης 
Υποβολής Προτάσεων προκειµένου να συµπληρώσουν τις ήδη 
χρηµατοδοτούµενες δράσεις. 
 
2.2 Κυκλική Οικονοµία 
 
Σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης της ΕΕ, η µετάβαση στην κυκλική οικονοµία 
θα συµβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανάπτυξη µιας 
βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανταγωνιστικής οικονοµίας 
χαµηλών εκποµπών άνθρακα. Θα καταστήσει δυνατή την όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη παραµονή των προϊόντων, των υλικών και των πόρων στην 
οικονοµία, µειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων. Στην Ευρώπη, οι πόλεις 
φιλοξενούν περισσότερο από το 70% του πληθυσµού και αποτελούν το 
επίκεντρο του µεγαλύτερου µέρους της οικονοµικής δραστηριότητας και 
ανάπτυξης. Οι πόλεις εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από εξωτερικούς 
πόρους για να καλύπτουν τις απαιτήσεις των πολιτών τους, για παράδειγµα 
στους τοµείς των τροφίµων και της ενέργειας. Επιπλέον, τα περισσότερο 
αγαθά καταναλώνονται στις πόλεις, παράγοντας µεγάλους όγκους 
αποβλήτων. Ως εκ τούτου, οι αστικές αρχές παρέχουν ένα ιδανικό 
περιβάλλον για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονοµίας χάρη στην εγγύτητά 
τους µε τους κατοίκους, τους παρόχους υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις. Μια 
άλλη σηµαντική προτεραιότητα που αναφέρεται στο σχέδιο δράσης αφορά 
την επαναχρησιµοποίηση του νερού. Τις πρόσφατες δεκαετίες, η λειψυδρία 
και η ξηρασία επιδεινώθηκαν σε ορισµένα µέρη της ΕΕ, µε καταστροφικές 
συνέπειες για το περιβάλλον και την οικονοµία µας. Οι προβλέψεις για την 
κλιµατική αλλαγή καταδεικνύουν επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά 
τη διαθεσιµότητα νερού σε διάφορα µέρη της Ευρώπης. Πέραν των µέτρων 
για την αποδοτική χρήση του νερού, η επαναχρησιµοποίηση 
επεξεργασµένων λυµάτων σε ασφαλείς και οικονοµικά αποδοτικές 
συνθήκες αποτελεί πολύτιµο µέσο για την αύξηση της παροχής νερού και 
τον µετριασµό της πίεσης στους υδάτινους πόρους της ΕΕ που έχουν 
υποστεί υπερβολική εκµετάλλευση. Οι αστικές αρχές διαθέτουν σηµαντική 
πείρα στην παροχή βιώσιµης διαχείρισης του νερού ως υπηρεσία κοινής 
ωφέλειας. Οι πόλεις µπορούν επίσης να προωθήσουν την αλλαγή προς 
περισσότερο βιώσιµους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης, 
συµπεριλαµβανοµένου του ανεκµετάλλευτου δυναµικού της 
επαναχρησιµοποίησης του νερού. Η προσαρµογή στην κυκλική οικονοµία 
θα απαιτήσει ειδικευµένο εργατικό δυναµικό µε ειδικές και, ενίοτε, νέες 
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δεξιότητες (ιδίως στον σχεδιασµό), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέων 
ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικού διαλόγου. Θα τονώσει τη 
δηµιουργία νέων επιχειρήσεων (συµπεριλαµβανοµένων κοινωνικών 
επιχειρήσεων) και επιχειρηµατικών µοντέλων, ενώ παράλληλα θα 
ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των κατασκευαστών και των εµπόρων 
λιανικής µε στόχο την παραγωγή περισσότερο ανθεκτικών, επισκευάσιµων 
και ανακυκλώσιµων προϊόντων. Χωρίς να υπάρχει περιορισµός όσον 
αφορά τα είδη των αναµενόµενων έργων, οι πόλεις καλούνται να εξετάσουν 
ειδικότερα τα ακόλουθα θέµατα και ζητήµατα:  
 

� Η συνεργασία µε τοπικούς κατασκευαστές και εµπόρους λιανικής ή 
πρωτοβουλίες πολιτών και επιχειρήσεις του τρίτου τοµέα/κοινωνικές 
επιχειρήσεις ως πρόσφορος τρόπος για την προώθηση περισσότερο 
ανθεκτικών, επισκευάσιµων και ανακυκλώσιµων προϊόντων.  

� Η στήριξη της βιοµηχανικής συµβίωσης θα διευκόλυνε τη συνεργασία 
µεταξύ των επιχειρήσεων και την αξιοποίηση των πλεονασµατικών 
πόρων που παράγονται από τη βιοµηχανία.  

� Οι πόλεις µπορούν να επηρεάσουν τα πρότυπα κατανάλωσης µέσω 
της ενθάρρυνσης της επαναχρησιµοποίησης και της επισκευής.  

� Με την προώθηση µιας συνεργατικής οικονοµίας στο πλαίσιο της 
οποίας θα γίνεται κοινή χρήση προϊόντων ή υποδοµών, οι πολίτες 
και οι επιχειρήσεις θα καταναλώνουν υπηρεσίες και όχι προϊόντα. 

� Εργαλεία όπως οι πράσινες δηµόσιες συµβάσεις και οι δηµόσιες 
συµβάσεις καινοτοµίας µε κριτήρια που θα αναπτύσσονται από τις 
δηµόσιες αρχές µπορούν να διασφαλίσουν τη συνεκτίµηση της 
βιωσιµότητας, της ανθεκτικότητας και της δυνατότητας επισκευής 
κατά τον καθορισµό ή την αναθεώρηση κριτηρίων.  

� Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, τα οποία 
αντιστοιχούν στο 10% των συνολικών ροών αποβλήτων στην 
Ευρώπη. 

� Πρόληψη της σπατάλης τροφίµων (100 εκατοµµύρια τόνοι 
σπαταλώνται ετησίως) σε όλο το µήκος της αλυσίδας αξίας µε τη 
λήψη διαφόρων µέτρων µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η 
αλλαγή συµπεριφοράς µέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης. 
Περαιτέρω ανάπτυξη των αστικών συστηµάτων λιπασµατοποίησης, 
τα οποία συνδέονται µε έργα αστικής γεωργίας και υδροπονικής 
παραγωγής.  

� Ανακύκλωση ή επαναχρησιµοποίηση υλικών από έργα κατασκευών 
ή κατεδαφίσεων, τα οποία αποτελούν µία από τις µεγαλύτερες πηγές 
αποβλήτων στην Ευρώπη, ενώ πολλά από αυτά πραγµατοποιούνται 
σε πόλεις.  

� Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, όπως 
κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και πλυντήρια ρούχων, τα οποία 
συγκεντρώνονται σε µεγάλους αριθµούς στις πόλεις, αναµένεται να 
ανέλθουν σε 12 εκατοµµύρια τόνους έως το 2020. Οι πόλεις 
δυσκολεύονται να διαχειριστούν αυτό το είδος αποβλήτων, ωστόσο 
θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν καίριο ρόλο στην ανακύκλωση και 
την επαναχρησιµοποίηση των σπάνιων γαιών και των πολύτιµων 
µετάλλων που περιλαµβάνονται στα απόβλητα αυτά, κάτι που θα είχε 
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ως αποτέλεσµα τη µείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές τέτοιων 
υλικών.  

� Προώθηση της επαναχρησιµοποίησης του νερού (π.χ. συλλογή 
όµβριων υδάτων), ως µέτρο αντιµετώπισης της λειψυδρίας και της 
ξηρασίας.  

� Συµβολή στην εύρεση µετρήσιµων και αναπαραγώγιµων λύσεων 
αποδοτικότητας των πόρων µε την καταγραφή της χρήσης αναφοράς 
και της προόδου που παρατηρείται, µέσω πρότυπων δεικτών και 
κατάλληλης συλλογής δεδοµένων, µορφότυπων, καθώς και 
ανταλλαγής και δηµοσιοποίησης κανόνων.  

� Εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της στήριξης σε ανοικτά 
πρότυπα των λύσεων που υιοθετούνται για τη µεταχείριση 
δεδοµένων.  

 
Προκειµένου να καταστεί πραγµατικότητα η µετάβαση στην κυκλική 
οικονοµία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναµένει από τις αστικές αρχές να 
εξασφαλίσουν τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών από τον 
σχεδιασµό προϊόντων µέχρι την επαναχρησιµοποίησή τους προς όφελος 
τόσο της οικονοµίας όσο και του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της 
συµµετοχής των πολιτών και των κοινοτήτων. 
 
2.3 Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα 
 
Για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της δηµιουργίας ενός συστήµατος 
µεταφορών που θα καλύπτει τις ατοµικές ανάγκες για ταχεία, 
αποτελεσµατική, ασφαλή και οικονοµικά αποδοτική µετακίνηση ατόµων και 
αγαθών, οι πόλεις πρέπει να εφαρµόσουν αποτελεσµατικές εναλλακτικές 
λύσεις, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης εναλλακτικών καυσίµων, έναντι 
των συµβατικών τρόπων µεταφοράς και να δώσουν προτεραιότητα στη 
µετάβαση προς µια περισσότερο υπεύθυνη και λιγότερο ρυπογόνο 
κινητικότητα. Οι πόλεις αποτελούν σηµαντικούς κόµβους του ευρωπαϊκού 
συστήµατος µεταφορών, καθώς οι περισσότερες µετακινήσεις ξεκινούν από 
ή καταλήγουν σε αστικές περιοχές. Οι αστικές µεταφορές διαδραµατίζουν 
βασικό ρόλο στην επίτευξη οικονοµικής ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής 
συνοχής και βιώσιµης ανάπτυξης. Ωστόσο, πολλές από τις αρνητικές 
συνέπειες των µεταφορών, όπως η κυκλοφοριακή συµφόρηση, τα οδικά 
ατυχήµατα ή η ρύπανση, πλήττουν κυρίως τις αστικέςπεριοχές. Επιπλέον, 
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να αντιµετωπίσουν ζητήµατα, όπως 
παλιές υποδοµές και στενούς δρόµους, ιδιαίτερα εάν φιλοξενούν ιστορικά 
µνηµεία. Πέραν των τοπικών αυτών προκλήσεων, οι πόλεις αντιµετωπίζουν 
παγκόσµια ζητήµατα όπως η υπερθέρµανση του πλανήτη, η ενεργειακή 
εξάρτηση, καθώς και το αυξηµένο κόστος της ενέργειας. Οι αστικές αρχές 
σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν κοινές προκλήσεις, από την 
ανεπάρκεια των δηµόσιων µεταφορών µέχρι το µεγάλο χρόνο µετακίνησης 
για τους πολίτες τους. Το πλέον κυρίαρχο ζήτηµα είναι η κυκλοφοριακή 
συµφόρηση, µε συνέπειες για την υγεία των ατόµων, τη χρήση του 
δηµόσιου χώρου, καθώς και το τοπικό ΑΕΠ. Οι υψηλές θερµοκρασίες που 
σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή µπορούν να θέσουν τις υποδοµές σε 
κίνδυνο — οι παραµορφωµένοι δρόµοι και οι σιδηροδροµικές γραµµές 
µπορούν να παρεµποδίσουν την παροχή αγαθών, καθώς και τις 
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µετακινήσεις των εργαζοµένων. Η οικοδόµηση υποδοµών που θα µπορούν 
να ανταποκριθούν στις µελλοντικές κλιµατικές συνθήκες και δεν βρίσκονται 
σε περιοχές εκτεθειµένες σε κινδύνους (όπως πληµµυρικές περιοχές) θα 
οδηγήσει σε χαµηλότερο κόστος και αυξηµένη αποτελεσµατικότητα. Οι 
κλιµατικοί κίνδυνοι πρέπει να λαµβάνονται επίσης υπόψη στους τοµείς των 
µεταφορών και του πολεοδοµικού σχεδιασµού, µε ολοκληρωµένο τρόπο. Η 
παραγωγή θερµότητας λόγω των µεταφορών και των επιφανειών 
αποθήκευσης θερµότητας (όπως η άσφαλτος) επιδεινώνουν τις επιπτώσεις 
των κυµάτων καύσωνα στις αστικές περιοχές. Οι υψηλές θερµοκρασίες 
επιδεινώνουν την ατµοσφαιρική ρύπανση µέσω του αυξηµένου 
σχηµατισµού τροποσφαιρικού όζοντος (πρόδροµες ουσίες όζοντος όπως το 
NOx εκπέµπονται κατά την καύση καυσίµων, για παράδειγµα στο πλαίσιο 
των οδικών µεταφορών). Η διαχείριση των µεταφορών µπορεί, ως εκ 
τούτου, να µειώσει τα κύµατα καύσωνα και τους ατµοσφαιρικούς ρύπους. Οι 
πληµµύρες σε αστικές περιοχές επιδεινώνονται εξαιτίας των στεγανών 
εδαφών, όπως οι δρόµοι και οι χώροι στάθµευσης. Οι αστικές αρχές 
συνεργάζονται επί σειρά ετών µε τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες και µε έργα για τη βιώσιµη αστική κινητικότητα, ειδικότερα 
στο πλαίσιο του Συµφώνου των ∆ηµάρχων µε στόχο τη µείωση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, καθώς και στο πλαίσιο του πλαισίου 
πολιτικής για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (το οποίο στηρίζεται 
συγκεκριµένα από την Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας για τις Έξυπνες 
Πόλεις και Κοινότητες και τις αντίστοιχες προσκλήσεις του προγράµµατος 
«Ορίζοντας 2020») µε στόχο την ανάπτυξη καινοτόµων, αναπαραγώγιµων 
λύσεων. Μέρος του έργου αυτού έχει αποτυπωθεί στη θέσπιση σχεδίων 
βιώσιµης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τα οποία καθιστούν δυνατή τη 
διαµόρφωση µακροπρόθεσµου κοινού οράµατος όσον αφορά τις 
στρατηγικές των πόλεων για την κινητικότητα µε επίκεντρο τον πολίτη και µε 
αποτελεσµατική χρήση του δηµόσιου χώρου. Στόχος της UIA είναι να 
στηρίξει το έργο αυτό. Υπάρχουν ορισµένα βασικά στοιχεία, τα οποία θα 
πρέπει να εξετάσουν οι αστικές αρχές που προτείνουν έργα:  

� Προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ποδηλάτου 
(συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων και των 
ποδηλάτων µεταφοράς φορτίου), το οποίο αποτελεί ένα υγιές, 
καθαρό και οικονοµικά αποδοτικό µέσο µεταφοράς. 

� Στήριξη των λύσεων που θα συµβάλουν στην υλοποίηση και την 
ανάπτυξη των ΣΒΑΚ ως µέρος µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής 
σχεδιασµού µιας αστικής αρχής. 

� Καινοτόµοι κόµβοι πολυτροπικών µεταφορών και υπηρεσίες 
κινητικότητας που καθιστούν δυνατή την απρόσκοπτη µετεπιβίβαση 
από ένα µέσο µεταφοράς σε άλλο και στο πλαίσιο των οποίων οι 
επιβάτες µπορούν να λαµβάνουν ενηµερωµένες αποφάσεις, να 
εκδίδουν εισιτήρια και να λαµβάνουν συµβουλές προκειµένου να 
εκτελούν τη µετακίνησή τους µε τον πλέον αποτελεσµατικό και 
βιώσιµο τρόπο. 

� ∆ηµιουργία κόµβων διακίνησης εµπορευµάτων µε στόχο τη µείωση 
της συµφόρησης του οδικού δικτύου και την αύξηση της µέσης 
ταχύτητας κυκλοφορίας. 
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� Υιοθέτηση λύσεων από κοινού κινητικότητας όπως τα συστήµατα 
συνεπιβατισµού ή από κοινού χρήσης ποδηλάτων, τα οποία 
καθίστανται σταδιακά µέρος του αστικού τοπίου. 

� ∆ιευκόλυνση και υλοποίηση υποδοµών καινοτόµων εναλλακτικών 
καυσίµων (π.χ. βιοκαύσιµα, ενέργεια από απόβλητα, ηλεκτρική 
ενέργεια από φωτοσύνθεση), ειδικότερα σταθµών φόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήµατα, και παροχή άλλων κινήτρων.  

� Οι οδοί µπορούν να µετασχηµατιστούν και να επανασχεδιαστούν ως 
µέσα άµυνας ενάντια στις πληµµύρες. Η βλάστηση παραπλεύρως 
των οδών και οι δενδρόφυτες οδοί µειώνουν τον κίνδυνο πληµµύρας 
και κυµάτων καύσωνα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα του 
ατµοσφαιρικού αέρα και την ποιότητα της ζωής. 

� Συµβολή στην εύρεση µετρήσιµων και αναπαραγώγιµων λύσεων 
αποδοτικότητας των πόρων µε την καταγραφή της χρήσης αναφοράς 
και της προόδου που παρατηρείται, µέσω πρότυπων δεικτών και 
κατάλληλης συλλογής δεδοµένων, µορφότυπων, καθώς και 
ανταλλαγής και δηµοσιοποίησης κανόνων. 

� Εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της στήριξης σε ανοικτά 
πρότυπα των λύσεων που υιοθετούνται για τη µεταχείριση 
δεδοµένων.  

 
Τα είδη των προτεινόµενων δραστηριοτήτων περιλαµβάνουν τεχνολογικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές πτυχές. 
Προϋποθέτουν την ανάληψη ενεργού ρόλου από τους πολίτες και τις 
κοινότητες, καθώς και από τις επιχειρήσεις και τους φορείς παροχής 
δηµόσιων µεταφορών. Οι αστικές αρχές δεν πρέπει µόνο να 
πειραµατιστούν µε τολµηρές ιδέες, αλλά να επιδιώξουν επίσης τη 
συµµετοχή των κοινοτήτων και των πολιτών προκειµένου να διασφαλιστεί η 
οµαλή µετάβαση προς περισσότερο βιώσιµους τρόπους µεταφοράς. Όλες 
οι νέες υποδοµές που προτείνονται για λήψη χρηµατοδότησης από την ΕΕ 
θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατάλληλη αξιολόγηση της ευπάθειας στην 
κλιµατική αλλαγή και των κλιµατικών κινδύνων, καθώς και να λαµβάνουν 
κατάλληλα µέτρα προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, όπου απαιτείται. 
 
3. Κριτήρια επιλεξιµότητας αιτούντων 
 
∆ικαίωµα υποβολής προτάσεων έχουν:  

� ∆ήµοι µε πληθυσµό τουλάχιστον 50.000 κατοίκους. 

� Τοπικές ενώσεις δήµων µε πληθυσµό συνολικά τουλάχιστον 50.000 
κατοίκους. 

� Ενώσεις, δήµοι από διαφορετικές περιφέρειες και/ή κράτη-µέλη. 

� ∆ιασυνοριακά και ευρωπαϊκά δίκτυα ή ενώσεις πόλεων. 

Στο πλαίσιο των έργων UIA, αναµένεται από τις τοπικές αρχές να 
δηµιουργήσουν ισχυρές τοπικές συµπράξεις µε το σωστό µείγµα 
συµπληρωµατικών εταίρων. Όλοι οι εταίροι πρέπει να προέρχονται από την 
ΕΕ. Μια σύµπραξη µπορεί να αποτελείται από:  
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� Τοπική Αρχή: η Πρωτοβουλία UIA λειτουργεί βάσει µιας Αστικής 
Αρχής που είναι αρµόδια για τη συνολική υλοποίηση και διαχείριση 
ολόκληρου του έργου.  

� Συνδεδεµένες Αστικές Αρχές: Οποιαδήποτε ένωση αστικών αρχών 
(εθνικές/περιφερειακές ενώσεις αστικών αρχών, εδαφικά σύµφωνα ή 
ενώσεις, περιοχές ανάπτυξης κ.λπ.) χωρίς νοµικό καθεστώς 
οργανωµένου οικισµού, καθώς και µεµονωµένες αστικές αρχές χωρίς 
επίσηµες συµφωνίες συνεργασίας, οι οποίες, ωστόσο, επιθυµούν να 
υποβάλουν αίτηση από κοινού στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας UIA. 

� Εταίροι Παράδοσης: οργανισµοί, υπηρεσίες, οργανώσεις, εταίροι του 
ιδιωτικού τοµέα, ενώσεις που θα διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στην 
υλοποίηση του έργου. Θα είναι αρµόδιοι για την παράδοση 
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων και την ολοκλήρωση των συναφών 
παραδοτέων/υλοποιήσεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µόνο οργανισµοί 
µε νοµική προσωπικότητα µπορούν να συµµετέχουν σε ένα έργο ως 
επίσηµοι εταίροι. Εταιρείες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών µε 
κύριο σκοπό την ανάπτυξη και τη διαχείριση ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων δεν µπορούν να συµµετέχουν σε ένα έργο ως 
επίσηµοι εταίροι.  

� Μια ευρύτερη οµάδα ενδιαφεροµένων µερών θα πρέπει επίσης να 
συµµετάσχει στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του έργου. Στην 
οµάδα µπορούν να περιλαµβάνονται οργανισµοί, υπηρεσίες, 
οργανώσεις και ενώσεις. Παρότι τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν 
διαδραµατίζουν άµεσο ρόλο (και ως εκ τούτου δεν διαθέτουν ειδικό 
προϋπολογισµό υλοποίησης), θεωρούνται, ωστόσο, σηµαντικά για τη 
διασφάλιση της οµαλής και αποτελεσµατικής υλοποίησης, καθώς και 
της συνοικειοποίησης του έργου. 
 

4. ∆ιαδικασία επιλογής 
 
Κατόπιν της υποβολής, κάθε αίτηση υπόκειται σε διαδικασία επιλογής που 
αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:  
 

� Έλεγχος Επιλεξιµότητας  

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία της πρόσκλησης, διενεργείται αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης των ληφθέντων Εντύπων Αίτησης και των 
παραρτηµάτων τους προς τα επίσηµα κριτήρια επιλεξιµότητας και 
αποδοχής. Τα εν λόγω κριτήρια αποτελούνται από ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές, οι οποίες εφαρµόζονται άνευ όρων σε όλες τις 
υποβληθείσες προτάσεις. 

� Στρατηγική Αξιολόγηση  

Η Στρατηγική Αξιολόγηση αντιστοιχεί στο 80% του συντελεστή βαρύτητας 
που δίνεται στη συνολική αξιολόγηση του έργου και αποτελείται από τα 
ακόλουθα κριτήρια:  

o Καινοτόµος χαρακτήρας (συντελεστής βαρύτητας 40%) – Σε ποιο 
βαθµό δύναται ο αιτών να καταδείξει ότι το προτεινόµενο έργο 
είναι νέο (δεν έχει δοκιµαστεί ούτε υλοποιηθεί επί τόπου στη 
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σχετική αστική περιοχή ή αλλού στην ΕΕ) και ότι έχει σαφείς 
δυνατότητες να προσθέσει αξία;  

o Σύµπραξη (συντελεστής βαρύτητας 15%) – Σε ποιο βαθµό είναι η 
συµµετοχή βασικών ενδιαφερόµενων µερών (Συνδεδεµένες 
Αστικές Αρχές, εάν υπάρχουν, Εταίροι Παράδοσης και ευρύτερη 
οµάδα ενδιαφεροµένων µερών) σηµαντική για την υλοποίηση του 
έργου; 

o Μετρησιµότητα (συντελεστής βαρύτητας 15%) – Σε ποιο βαθµό 
θα αποφέρει το έργο µετρήσιµα αποτελέσµατα; 

o ∆υνατότητα µεταφοράς (συντελεστής βαρύτητας 10%) – Σε ποιο 
βαθµό θα µπορεί το έργο να µεταφερθεί σε άλλες αστικές 
περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη;  

 
� Επιχειρησιακή Αξιολόγηση  

 
Κύριος στόχος της Επιχειρησιακής Αξιολόγησης είναι να αξιολογήσει την 
ποιότητα της πρότασης (συµπεριλαµβανοµένης της αιτιολόγησης του 
έργου, της σκοπιµότητας, της συνέπειας και της συνοχής του σχεδίου 
εργασίας, της ποιότητας των προτεινόµενων δοµών διαχείρισης, της 
συνοχής και της αναλογικότητας του προϋπολογισµού, της ποιότητας των 
προτεινόµενων δραστηριοτήτων επικοινωνίας). 
 
 
5. Προϋπολογισµός 
 
Για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων διατίθεται 
προϋπολογισµός ύψους 50 εκατοµµυρίων ευρώ από το ΕΤΠΑ. Κάθε έργο 
µπορεί να λάβει συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους έως 5 
εκατοµµυρίων ευρώ. ∆εν έχει καθοριστεί ελάχιστο µέγεθος για τους 
προϋπολογισµούς των έργων UIA. Ωστόσο, τα µικρά έργα (ήτοι όσα 
αιτούνται χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ χαµηλότερη από 1 εκατοµµύριο 
ευρώ) µπορεί να έχουν µειωµένες πιθανότητες να επιλεγούν καθώς 
ενδέχεται να είναι δύσκολο να καταδείξουν ότι οι δράσεις είναι ικανής 
κλίµακας ώστε να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσµατα. 
 
Η Πρωτοβουλία UIA ακολουθεί την αρχή του συνολικού κόστους. Το έργο 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ µέχρι ποσοστό 80% των επιλέξιµων 
δαπανών. Κάθε εταίρος που λαµβάνει στήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
εξασφαλίσει δηµόσια ή ιδιωτική συνεισφορά ποσοστού τουλάχιστον 20% για 
τη συµπλήρωση του προϋπολογισµού του, είτε από ίδιους πόρους είτε από 
άλλες πηγές. Η συνεισφορά των εταίρων µπορεί να είναι σε χρήµα και/ή σε 
είδος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µη αµειβόµενη εθελοντική εργασία δεν είναι 
επιλέξιµη βάσει των κανόνων επιλεξιµότητας της UIA, ενώ το αµειβόµενο 
προσωπικό θα πρέπει να θεωρείται ως συνεισφορά σε χρήµα. 
 
Το σύστηµα πληρωµών των UIA βασίζεται κυρίως στην αρχή της 
προκαταβολικής πληρωµής από το ΕΤΠΑ:  
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� Μια πρώτη προκαταβολική πληρωµή από το ΕΤΠΑ, η οποία 
αντιστοιχεί στο 50% της χορήγησης, καταβάλλεται στην (Κύρια) 
Αστική Αρχή εντός 90 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης 
Επιδότησης (και της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης, κατά περίπτωση). 
Η πρώτη αυτή προκαταβολική πληρωµή καλύπτει επίσης το εφάπαξ 
ποσό για τις δαπάνες προετοιµασίας (µέγιστο ποσό 16.000 ευρώ 
από το ΕΤΠΑ).  

� Μια δεύτερη προκαταβολική πληρωµή από το ΕΤΠΑ, η οποία 
αντιστοιχεί στο 30% της χορήγησης, καταβάλλεται στην (Κύρια) 
Αστική Αρχή µετά την υποβολή και την έγκριση της ενδιάµεσης 
έκθεσης προόδου και µετά την επαλήθευση των δαπανών του έργου 
από τον πρωτοβάθµιο ελεγκτή. Οι δηλωθείσες δαπάνες πρέπει να 
ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της πρώτης δόσης 
προχρηµατοδότησης (η οποία αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού 
προϋπολογισµού του έργου).  

� Μια τρίτη πληρωµή από το ΕΤΠΑ, η οποία αντιστοιχεί σε µέγιστο 
ποσοστό 20% της χορήγησης (µείον το εφάπαξ ποσό για την 
ολοκλήρωση του έργου και τη µεταφορά γνώσεων), καταβάλλεται 
στην (Κύρια) Αστική Αρχή µετά την υποβολή και την έγκριση της 
τελικής έκθεσης προόδου. Στην εν λόγω έκθεση προόδου, η οποία 
υποβάλλεται το αργότερο εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία λήξης 
του έργου, περιλαµβάνονται οι τελικές δαπάνες του έργου οι οποίες 
έχουν εξακριβωθεί από τον πρωτοβάθµιο ελεγκτή. Είναι σηµαντικό 
να σηµειωθεί ότι η τρίτη πληρωµή δεν βασίζεται πια στην αρχή της 
προκαταβολικής πληρωµής, αλλά στην αρχή της επιστροφής των 
δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν. Ως εκ τούτου, 
οι εταίροι του έργου πρέπει να προχρηµατοδοτήσουν τις δαπάνες 
τους κατά το τελευταίο στάδιο της υλοποίησης του έργου.  

� Μια τελική πληρωµή καταβάλλεται στην (Κύρια) Αστική Αρχή µετά 
την έγκριση της τελικής έκθεσης ποιότητας (υποβάλλεται το αργότερο 
εντός ενός έτους µετά την ηµεροµηνία λήξης του έργου). Η πληρωµή 
από το ΕΤΠΑ ανέρχεται στο µέγιστο ποσό των 12.000 ευρώ και 
καλύπτει το στάδιο της ολοκλήρωσης του έργου και της µεταφοράς 
γνώσεων. 
 

6. Υποβολή αίτησης, προθεσµία και πληροφορίες 
 
Οι αιτήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή µέχρι τις 
14 Απριλίου 2017. Η διαδικασία υποβολής αίτησης γίνεται 100% 
ηλεκτρονικά µέσω της Electronic Exchange Platform (EEP) της UIA. Η 
αίτηση αποτελείται από το Έντυπο Αίτησης και από ∆ελτίο Επιβεβαίωσης 
που φέρει σαρωµένη υπογραφή. Σύνδεσµος προς την EEP για τη 
δηµιουργία και την υποβολή των εν λόγω αρχείων διατίθεται µε τα 
παραπάνω έγγραφα στον ιστότοπο της UIA. Η EEP θα είναι διαθέσιµη για 
την υποβολή αίτησης το αργότερο ένα µήνα πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής. Συνιστάται θερµά στους αιτούντες να 
συµπληρώσουν το Έντυπο Αίτησης σε απλά αγγλικά, αν και µπορεί επίσης 
να υποβληθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ.  
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Τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το υποστηρικτικό υλικό της 
παρούσας πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να λάβουν από 
την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους για το 
περιεχόµενο της πρόσκλησης στo Εθνικό Σηµείο Επαφής URBACT 
Ελλάδας-Κύπρου: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και 
Αξιολόγησης (Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών) του 
Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης  (υπόψιν κας Μ. Κωνσταντοπούλου, 
τηλ.: 2103726031, 2103726000, Ε-mail: urbact.eyssa@mnec.gr & 
mkonstantopoulou@mnec.gr).  
 
Προκειµένου να υποστηρίξει και να συµβουλεύσει τις πόλεις που 
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στη 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, 
το Urban Innovative Actions (UIA) θα πραγµατοποιήσει σεµινάρια στις πόλεις 
Lille, Porto, Budapest, αλλά και στη Θεσσαλονίκη στις παρακάτω 
ηµεροµηνίες: 
 

� 1 ∆εκεµβρίου 2016, Lille, Γαλλία. 
� 7 ∆εκεµβρίου 2016, Porto, Πορτογαλία. 
� 19 Ιανουαρίου 2017, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 
� 26 Ιανουαρίου 2017, Budapest, Ουγγαρία 

 
Οι ελληνικές πόλεις θα έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν στο σεµινάριο της 
Θεσσαλονίκης στις 19 Ιανουαρίου, να λάβουν όλη την απαραίτητη ενηµέρωση 
για τις δυνατότητες συµµετοχής τους αλλά και να θέσουν τις ερωτήσεις τους 
στους αρµόδιους εισηγητές του UIA. Για την παρακολούθηση του σεµιναρίου 
απαιτείται µια απλή εγγραφή στον κάτωθι σύνδεσµο: 

http://www.uia-initiative.eu/en/thessaloniki-applic ant-seminar 
 

7. Σύµφωνη γνώµη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005 

Tέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραµµα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του 
ν.3463/2006. 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

 
.                                                                           H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

        
              
 
              ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης  
Εθνικό Σηµείο Επαφής URBACT  Ελλάδας-Κύπρου 
(E-mails: urbact.eyssa@mnec.gr & mkonstantopoulou@mnec.gr) 
2) Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Γραφείο κ. Υπουργού 
3) Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Γραφείο κ. Υπουργού 
4) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
5) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
6) ΠΕ∆ της Χώρας 
7) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr),  
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mails: info@eetaa.gr  &  gonou@eetaa.gr) 
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο     
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο  κ. Υπουργού (υπόψιν κας Μ. Σύρκου) 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
3. Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και 
∆ιοικητικής Υποστήριξης 
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να 
αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές 
και ∆ράσεις-∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & 
Συνεργασίες- Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
5. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

� Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 
 


