
 
 

 

 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ: 

Καβάλα, 27/6/2022 - 11:00 π.μ.,  

ξενοδοχείο Airotel Galaxy - Αίθουσα "ΠΑΓΓΑΙΟ" 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

1. Δήμος Ξάνθης: Θεραπίδου Όλγα 

2. Δήμος Ορεστιάδας: Παπαβασιλείου Αθανάσιος, Παλλίδης Χαράλαμπος 

3. Δήμος Δράμας: Ιωσηφίδου Κατερίνα, Αθανασίου Αιμίλιος 

4. Δήμος Καβάλας: Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Χωρινού Θάλεια, Σιδηροπούλου Νίκη, 
Σαμουρκασίδου Έλενα. 

5. Δήμος Αλεξανδρούπολης: Καναρίδης Ευάγγελος, Γκουβέντα Ελισάβετ.  

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: 

1. Οργάνωση των μετακινήσεων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των 
Περιφερειών τον Οκτώβριο του 2022. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών θα πραγματοποιηθεί από τις 10-
13/10/2022 μάλλον δια ζώσης ανάλογα με την πορεία της πανδημίας. Η μετάβαση θα 
μπορούσε γίνει στις 10/10 με επιστροφή στις 14/10.  

Θα μπορούσαν παράλληλα να οργανωθούν οι συναντήσεις με δίκτυα και φορείς 
ανάλογα με το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων όπως οι CEMR, Eurocities, Covenant of 
Mayors, Energy Cities και δήμους της Μητροπολιτικής Περιοχής Βρυξελλών. 

Πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να έχουμε κανονίσει τις συναντήσεις καθώς και τις 
μεταβάσεις. 

Αργότερα, 

-      δεν θα βρούμε timeslots για ραντεβού 

-      δεν θα βρίσκουμε αξιοπρεπή ξενοδοχεία (ήδη η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη) 

 

Οι θεματικές συναντήσεις μπορούν να είναι: 

-      Green Transition 

-      Digital Transition 

-      Energy Cities 

-      Sustainable Cities 



 
 

-      Resilient Cities 

-      Positive Energy Districts 

-      Zero Emission Mobility 

 

Συμφωνήθηκε πως μέχρι τις 8/7/2022 θα πρέπει να δηλωθούν ποιοι ενδιαφέρονται 
να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και ποιοι στις 
συναντήσεις με τα δίκτυα και τους φορείς, συνολικά 7 άτομα σε κάθε μετάβαση.  

Ίσως οι μεταβάσεις στα δίκτυα και τους φορείς να γίνουν σε επόμενη φάση 
ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και σε πόλεις - 
χώρες άλλες από τις Βρυξέλλες και το Βέλγιο, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα 
εκδηλωθεί.  

 

2. Οργάνωση της 2ης Τεχνικής συνάντησης και καθορισμός της θεματολογίας, 
ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής. 

Συζητήθηκε η οργάνωση της 2ης τεχνικής συνάντησης που θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. 

Αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  

να προγραμματιστεί για το 1ο 15ημερο του Σεπτεμβρίου 2022 και θα μπορούσε να 
γίνει εξ αποστάσεως ή με μερική συμμετοχή.  

- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  

1. Να προσκληθούν στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 
και να ενημερώσουν τα μέλη για το σχεδιασμό σχετικά με τη νέα προγραμματική 
περίοδο για τα διασυνοριακά Interreg αλλά και τα υπόλοιπα προγράμματα. 

2. Να προσκληθούν στελέχη του Ταμείου Ανάκαμψης για τις προσκλήσεις που 
ανακοινώνονται, τις χρηματοδοτήσεις που σχεδιάζουν ανά άξονα και προτεραιότητας 
αλλά και τις διαδικασίες υλοποίησης. 

3. Να προσκληθούν στελέχη της ΕΥΣΕΚΤ - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με σκοπό την 
ενημέρωση σε θέματα του Κοινωνικού Ταμείου καθώς το επιχειρησιακό πρόγραμμα για 
τη νέα προγραμματική περίοδο "Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027" 
είναι από τα μεγαλύτερα των τελευταίων ετών.  

 

3. Χρονοδιάγραμμα συναντήσεων Κοινής Ομάδας Έργου. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συναντήσεων της Κοινής Ομάδας 
Έργου, θα πρέπει να προγραμματιστεί η επόμενη συνάντηση τέλος Αυγούστου ή αρχές 
Σεπτεμβρίου.  



 
 

 

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Δράμα μετά τις 20/8/2022. 

Η ημερομηνία θα οριστικοποιηθεί μετά από τις σχετικές επικοινωνίες. 

 

4. Καθορισμός θεματολογίας επόμενης συνάντησης. 

Η θεματολογία της επόμενης συνάντησης θα αφορά στην οργάνωση των μεταβάσεων 
στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και τις μεταβάσεις σε 
δίκτυα και φορείς.  

Επίσης, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η ατζέντα της 2ης τεχνικής συνάντησης και οι 
λεπτομέρειες οργάνωσης της. 

 

5. Λοιπά θέματα. 

- Προγραμματική ΠΕΔ ΑΜΘ - ΕΕΤΑΑ  

- Στελέχωση των Δήμων και τα προβλήματα που δημιουργούνται. 

- ΕΥΔ ΑΜΘ που διαλύεται και δεν μπορεί να υποστηρίξει τους φορείς. 

 

 

    


