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ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 

Δημ. Γούναρη 25, Γλυφάδα, 165 62 

τηλ.: 2152154808 

mail: info@sustainable-city.gr 

web: http://www.sustainable-city.gr/ 

 
 

Εργαστήριο με τίτλο: «Πολιτισμός - Τουρισμός - Περιφερειακή Ανάπτυξη: Πώς μπορεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των μελών της τοπικής κοινωνίας;» 

 

Διοργανωτές 

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ είναι ένα «Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία» με 

περισσότερα από 70 μέλη. Βασικός σκοπός της είναι η υποστήριξη των Δήμων στην επιτυχή 

υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ακολούθως στην 

υλοποίηση των αντίστοιχων έργων. Οι προτάσεις και τα έργα εστιάζουν στους τομείς της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, της Αειφορίας, της Προστασίας του Περιβάλλοντος, της Κυκλικής Οικονομίας και της 

Έξυπνης Διαχείρισης Ενέργειας. 

Παράλληλα, η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ υποστηρίζει τα μέλη της, πραγματοποιώντας και συμμετέχοντας στην 

εκπόνηση μελετών αναπτυξιακών έργων σε όλους τους τομείς. 

Το EUROPE DIRECT Πελοπόννησος είναι μέλος του δικτύου Europe Direct στην Ελλάδα, το οποίο με 

τη σειρά του ανήκει σε μια πανευρωπαϊκή οικογένεια κέντρων. 

Τα κέντρα αυτά καθιστούν την Ευρώπη προσιτή στους πολίτες επιτόπου και τους δίνουν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Υπεύθυνη 

για τη διαχείριση του δικτύου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα εν λόγω Κέντρα συμπληρώνουν και 

υποστηρίζουν τις δραστηριότητες επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων και 

οργανισμών της Ε.Ε., τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, συνεργάζονται με 

άλλα δίκτυα πληροφόρησης και παροχής βοήθειας της Ε.Ε. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του 

κέντρου είναι η ενημέρωσή ειδικότερα όσον αφορά στα δικαιώματα των πολιτών της και στην 

ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις πολιτικές της ΕΕ. 

Tο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-

κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων πολιτικής, που ιδρύθηκε 

στην Αθήνα το 1988. Αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης 

γνώσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στο πεδίο της ευρωπαϊκής, εξωτερικής και 

ευρύτερα δημόσιας πολιτικής, και την εμπέδωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ελλάδας. 

Σκοπός του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να τροφοδοτεί τη δημόσια σφαίρα με επιστημονικά τεκμηριωμένες 

έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής, και να προσφέρει μια διαρκή, ανοιχτή 

πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου για τα σημαντικά ζητήματα που εντάσσονται στους τομείς των 

ενδιαφερόντων του. 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Αριάν Κοντέλλη” οργανώνει και συντονίζει τις δράσεις και τα 

προγράμματα του ΕΛΙΑΜΕΠ που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διαδικασία της 

Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εστιάζει κατά βάση στις θεσμικές και πολιτικές εξελίξεις του ενωσιακού 
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εγχειρήματος, αποτελώντας επίσης τον κεντρικό κόμβο για τις δράσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ που 

σχετίζονται με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. 

Η  Inter Alia είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με ενεργό δράση στα πεδία της 

εκπαίδευσης, της έρευνας, της εργασίας με νέους και του πολιτισμού με σκοπό:  

(α) την προώθηση και ενίσχυση της πολιτειακής δράσης, καθώς και της διασύνδεσης και της 

αποτελεσματικότητας της κοινωνίας των πολιτών στην άσκηση επιρροής στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων σε κάθε επίπεδο 

(β) την ενδυνάμωση των νέων και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της εκπαίδευσης, 

της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της πολιτειακής και κοινωνικής συμμετοχής 

(γ) την αντιμετώπιση των διαπροσωπικών και δι-ομαδικών στερεοτύπων και την ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής κατανόησης μέσα και έξω από τα αντιληπτά όρια της Ευρώπης, ως ένα μέσο για 

την επίτευξη της ειρήνης και της ευζωίας. 
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