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Καλώς ήρθατε 
Ramón Luis Valcárcel Siso, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών 

“
Βρισκόμαστε σε μια σημαντική πολιτική στιγμή για την Ευρώπη. 

Ενόψει της εαρινής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 

των ευρωεκλογών του Μαΐου, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν 

οι επιδόσεις της ΕΕ, των κρατών μελών της, των περιφερειών 

και των πόλεων στην πορεία προς την ανάπτυξη και την 

απασχόληση. Η Διάσκεψη στην Αθήνα θα μας προσφέρει μια 

σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε τον ρόλο που διαδραματίζει 

το κάθε επίπεδο διακυβέρνησης στην εξασφάλιση της ευημερίας 

των πολιτών μας.”

Ιωάννης Σγουρός, Περιφερειάρχης Αττικής 

“
Περιμένουμε με χαρά να σας υποδεχθούμε στην Αθήνα, να 

συζητήσουμε όλοι μαζί για τις προοπτικές, την ανάπτυξη και 

την αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Είναι για εμάς μια σημαντική 

εκδήλωση και μια μεγάλη ευκαιρία να αναδείξουμε τη σημασία 

των πόλεων και των περιφερειών για το μέλλον της Ευρώπης.” 

Welcome
Ramón Luis Valcárcel Siso, President of the Committee of the Regions

“
We are at a key political moment in Europe. In view of the 

spring European Council and the European Parliament 

elections in May, it is necessary to gauge the performance of 

the EU, its Member States, regions and cities on their way to 

growth and job creation. The Summit in Athens will off er us 

a great chance to highlight the role that all governance levels 

play in ensuring our citizens’ welfare.”

Ioannis Sgouros, Governor of the Region of Attica 

“
We are looking forward to welcoming you in Athens, to 

collectively discuss the prospects, development and 

solidarity in Europe. This is a key event for us and a great 

opportunity to highlight the importance of cities and 

regions in the future of Europe.”
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Πρόγραμμα

EUROPEAN UNION

Committee of the Regions

Εισαγωγή

Η 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων θα 
συγκεντρώσει στην Αθήνα στις 7 και 8 Μαρτίου 2014 πολιτικούς, 

εμπειρογνώμονες και διαμορφωτές της κοινής γνώμης από όλη την 
Ευρώπη για τον απολογισμό των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί 
σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προς μια 
ανάκαμψη με περισσότερες θέσεις εργασίας. Τι λειτουργεί; Τι καθορίζει 
την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα; Ποια 
τα διδάγματα για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της ΕΕ; Ποιες είναι οι 
τοπικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα;

Η Διάσκεψη διοργανώνεται από την Επιτροπή των Περιφερειών —που 
συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ως συνέλευση των εκπροσώπων των 
τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ— με τη συνεργασία της 
Περιφέρειας Αττικής. Η Διάσκεψη έχει την υποστήριξη της Ελληνικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, του Γραφείου Ενημέρωσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Αθήνα.

Στο διάστημα μεταξύ 22 και 25 Μαΐου, 350 εκατομμύρια πολίτες θα ψηφίσουν 
στις ευρωεκλογές, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της 
Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, επιφανείς Ευρωπαίοι πολιτικοί θα 
παρουσιάσουν και θα αντιπαραβάλουν τα οράματά τους για την Ευρώπη. 
Περιφερειάρχες και τοπικοί άρχοντες θα συζητήσουν μαζί τους για τις 
κυριότερες προκλήσεις και προοπτικές της Ένωσης.

Introduction

On 7 and 8 March 2014, the 6th European Summit of Regions and 
Cities in Athens will gather politicians, experts and opinion-

leaders from across Europe who will take stock of the eff orts made 
at European, national, regional and local level to deliver a job-rich 
recovery. What works? What defi nes successful cooperation between 
the public and private sector? What lessons can be learnt to improve 
EU governance? What are the local solutions to the challenges we 
face today? 

The Summit is organised by the Committee of the Regions – which 
is celebrating 20 years as the EU’s assembly of regional and local 
representatives – in partnership with the Attica Region. The event is 
supported by the Hellenic Presidency of the Council of the European 
Union, the European Parliament’s Information Offi  ce and the European 
Commission Representation in Athens. 

Between 22 and 25 May, 350 million citizens will vote in the European 
Elections helping decide Europe’s future. During the Summit a panel of 
prominent EU politicians will present their visions for Europe. Regional 
and local leaders will take part in the debate discussing the main 
challenges and prospects for the Union.
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Κοινό στο οποίο απευθύνεται η Διάσκεψη
Η Διάσκεψη θα υποδεχθεί έως 700 συνολικά συμμετέχοντες, μεταξύ 
των οποίων μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, εκπρόσωποι 
των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, φορείς της 
ελληνικής κοινωνίας πολιτών, εκπρόσωποι οργανώσεων και ειδικοί 
εμπειρογνώμονες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τόπος διεξαγωγής 
Η 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων 
διοργανώνεται από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Περιφέρεια 
Αττικής στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών βρίσκεται στο 
κέντρο της Αθήνας, σε κοντινή απόσταση από κυβερνητικά κτίρια 
και μεγάλα ξενοδοχεία.
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
Αθήνα 115 21, www.maicc.gr

Target audience
The Summit will welcome up to a total of 700 participants 
including members of the Committee of the Regions and of 
national, regional and local parliaments and councils, stakeholders 
from Greek civil society, representatives of associations and experts 
from the EU institutions.

Venue
The 6th European Summit of Regions and Cities will be hosted by 
the Committee of the Regions and the Attica Region in the Megaron 
Athens International Conference Centre. 

The Megaron Centre is situated in the centre of Athens, at walking 
distance from the government quarter and from the main business hotels. 
Address: Megaron Athens International Conference Centre, Vass. Sofi as 
& Kokkali, Athens 115 21; www.maicc.gr 
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Η Διάσκεψη στο Διαδίκτυο 
Οι θεματικές συνεδρίες της Διάσκεψης θα μεταδοθούν ζωντανά στο Διαδίκτυο 
μέσω της ιστοσελίδας. Επίσης, οι κυριότερες ομιλίες και συζητήσεις θα 
βιντεοσκοπηθούν και θα είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο μετά την εκδήλωση. 

Δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
Αθηνών. Εφόσον επιλέξετε το δίκτυο ΟΜΜΑ, δεν απαιτείται κωδικός.

Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν τις παρατηρήσεις και τις 
προσωπικές σκέψεις τους για τη Διάσκεψη μέσω του λογαριασμού τους 
στο Twitter.

#EUregions

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://cor.europa.eu/athina2014

Υπηρεσίες Τύπου
Κατά την διάρκεια της Διάσκεψης οι δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν 
χρήση του στούντιο τηλεόρασης, του τηλεοπτικού συνεργείου και 
επαγγελματιών φωτογράφων δωρεάν και κατόπιν αιτήματος. Πλάνα του 
Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμα για δωρεάν λήψη μέσω του δορυφορικού 
EbS.Για όλες τις πληροφορίες τύπου επικοινωνήστε: 
• Pierluigi Boda (IT/EN) pierluigi.boda@cor.europa.eu
• David French (EN) david.french@cor.europa.eu,
• Georgia Zarkinou (EL) pressoffi  ce@patt.gov.gr

Summit online
The Summit sessions will be web streamed live via the website. The main 
speeches and debates will also be recorded on video and made available 
online after the event. 

WiFi access is available in Megaron. Please select the OMMA network, 
no password required.

All participants can share their comments and personal insights about 
the Summit using their Twitter account. 

#EUregions

For more information:
http://cor.europa.eu/athens2014

Press Services
During the Summit journalists can make use of a dedicated press centre, 
fully functional TV studio, roaming TV crew and professional photographer 
all free of charge and on request. Footage of the conference will also be 
available for free download through Europe by Satellite (EbS). For all press 
enquiries contact: 
• Pierluigi Boda (IT/EN) pierluigi.boda@cor.europa.eu
• David French (EN) david.french@cor.europa.eu 
• Georgia Zarkinou (EL) pressoffi  ce@patt.gov.gr
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Friday 7 March 2014
The fi rst day of the European Summit of Regions and Cities will focus 
on the eff orts at European, national, regional and local level to incite 
job-creation and growth.

More than fi ve years of fi nancial and economic crisis have had a 
deep impact on European society. Disparities between regions, 
even within Member States, have never been that high.  Currently, 
over 26 million EU citizens are unemployed – in Greece and Spain 
they account for a quarter of the workforce. The EU, its Member 
States, regions and cities have developed several economic recovery 
strategies to break this negative spiral and to get Europe back on 
the track of smart, sustainable and inclusive growth. The Europe 
2020 strategy sets a series of policy targets and gave a clear focus 
for the investment priorities for the coming seven years. Between 
2014 and 2020, the EU will make available € 366 billion from cohesion 
policy funds including € 6 billion for targeted youth employment 
measures, in addition to € 80 billion for the Horizon 2020 programme 
on research and innovation. Member States also agree to target 
investments on smart, sustainable and inclusive growth as 
highlighted in the Annual Growth Survey. Moreover important steps 
towards the completion of the Economic and Monetary Union have 
been taken. All those eff orts are leading slowly but visibly to the fi rst 
signs of economic recovery in some of the severely hit countries. 

Regions and cities play a key role in the delivery of those EU ambitions. 
Together they represent two thirds of total public investment and one 
third of public expenditure in Europe, mainly geared towards areas 
with a tangible impact on society’s welfare: education and training, 
innovation, social services or environment protection. It is for that 
reason that 88% of regional and local authorities are calling for greater 
involvement in Europe’s growth strategy.

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014
Την πρώτη ημέρα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Περιφερειών και των 
Πόλεων, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες που έχουν 
καταβληθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την 
υποκίνηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

Πάνω από πέντε χρόνια χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης 
είχαν βαθύ αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι ανισότητες μεταξύ 
των περιφερειών, ακόμα και στο εσωτερικό των κρατών μελών, ποτέ δεν 
ήταν τόσο μεγάλες. Επί του παρόντος, περισσότεροι από 26 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι πολίτες είναι άνεργοι —στην Ισπανία και στην Ελλάδα 
αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού.
Η ΕΕ, τα κράτη μέλη της, οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν αναπτύξει 
διάφορες στρατηγικές για να σταματήσουν αυτήν την καθοδική σπείρα 
και να επαναφέρουν την Ευρώπη στην πορεία της έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
έθεσε μια σειρά πολιτικών στόχων και επικεντρώθηκε στις επενδυτικές 
προτεραιότητες για τα επόμενα επτά χρόνια. Στο διάστημα μεταξύ 2014 και 
2020, η ΕΕ θα διαθέσει 366 δισ. ευρώ από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής, 
μεταξύ των οποίων 6 δισ. ευρώ ειδικά για την προώθηση της απασχόλησης 
των νέων, συν 80 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα Horizon 2020, που αφορά 
την έρευνα και την καινοτομία. Επίσης, τα κράτη μέλη συμφώνησαν 
να επικεντρώσουν τις επενδύσεις στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη όπως επισημαίνεται στην ετήσια επισκόπηση της 
αναπτυξης. Επιπλέον έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ολοκλήρωση 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Όλες αυτές οι προσπάθειες 
οδηγούν αργά αλλά ορατά στα πρώτα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης σε 
ορισμένες από τις χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά.

Οι περιφέρειες και οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 
αυτών των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών. Μαζί αντιπροσωπεύουν  τα δύο τρίτα 
των συνολικών δημόσιων επενδύσεων και το ένα τρίτο των δημόσιων 
δαπανών στην Ευρώπη, κυρίως σε τομείς με απτό αντίκτυπο στην ευημερία 
της κοινωνίας: εκπαίδευση και κατάρτιση, καινοτομία, κοινωνικές υπηρεσίες, 
προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό το λόγο, το 88% των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή στην αναπτυξιακή 
στρατηγική της Ευρώπης.
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Programme 

14:00-16:15:  Opening session 
  Trianti Hall

Welcome speeches and introductory statements
• Ramón Luis Valcárcel Siso, President of the Committee of 

the Regions
• Ioannis Sgouros, Governor of the Attica Region, Head of the Greek 

Delegation to the Committee of the Regions

Keynote speeches
• Werner Hoyer, President of the European Investment Bank
• Evangelos Venizelos, Deputy Prime Minister and Minister for 

Foreign Aff airs of Greece

Conclusions of the Committee of the Regions’ mid-term review of 
the Europe 2020 strategy
• Mercedes Bresso, First Vice-President of the Committee of the Regions

Conclusions on behalf of the Hellenic Presidency of the Council 
of the EU
• Yiannis Michelakis, Minister for the Interior, Greece

Moderator
• Karen Coleman, Journalist, Ireland

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Πρόγραμμα

14:00-16:15:  Εναρκτήρια συνεδρία 
  Αίθουσα Τριάντη

Χαιρετισµοί και εισαγωγικές προσφωνήσεις 
• Ramón Luis Valcárcel Siso, Πρόεδρος της Επιτροπής των 

Περιφερειών 
• Ιωάννης Σγουρός, Περιφερειάρχης Αττικής, Επικεφαλής της 

Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών 

Κεντρικές Οµιλίες 
• Werner Hoyer, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
• Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας 

Συµπεράσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
από την Επιτροπή των Περιφερειών 
• Mercedes Bresso, Πρώτη Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών

Συμπεράσματα εκ μέρους της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Γιάννης Μιχελάκης, Υπουργός Εσωτερικών, Ελλάδα

Συντονιστής
• Karen Coleman, Δημοσιογράφος, Ιρλανδία 
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Friday 7 March 2014

16:30-18:00:  Parallel thematic sessions 
  Trianti Hall

Workshop A: 
Investing in economic recovery and sustainable job 
creation: Europe’s regions and cities make it happen

This fi rst session will consider the prospects and challenges for Europe 
in exiting the crisis and how its regions and cities can contribute to 
delivering a job-rich recovery. The Committee of the Regions will 
present inspiring views on how to better involve regions and cities in 
Europe’s growth and jobs strategy. 

Where do Europe and its regions and cities stand after six years of the 
fi nancial and economic crisis? Is Europe’s growth and jobs strategy 
delivering and is the role of regions and cities addressed adequately 
(with a specifi c focus on employment)? At a time of growing regional 
disparities, how do we get the EU back on the track? What inspiring 
examples are there of recovery and job strategies at national, regional 
and local level, initiated by the public and/or private sector? What 
are the recommendations for the mid-term assessment of Europe’s 
strategy for sustainable growth and job-rich recovery from the point 
of view of the Committee of the Regions? 

Introduction by the workshop chair: 
• Michel Delebarre, Mayor of Dunkirk, France, Political Coordinator of 

the Committee of the Regions’ Europe 2020 Monitoring Platform

What is at stake - Mapping the theme
• Yves Leterme, Deputy Secretary-General of the Organisation for 

Economic Cooperation and Development

Debate
• Marek Woźniak, Marshal of the Wielkopolska region, Poland, 

President of the Committee of the Regions’ Commission on 
Territorial Cohesion Policy

• Dimitrios Kalogeropoulos, Secretary General of coordination and 
management of solid and liquid wastes and environment , Member 
of Committee of the Regions, Attica, Greece

• Bas Verkerk, Mayor of Delft, the Netherlands, Member of the 
Committee of the Regions

• Annika Annerby Jansson, President of the Conference of 
Peripheral Maritime Regions

• Georges Dassis, President of the Workers’ Group in the European 
Economic and Social Committee

• Arnaldo Abruzzini, Secretary-General of Eurochambres

Moderator
• Karen Coleman, Journalist, Ireland

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

16:30-18:00:  Παράλληλες θεματικές συνεδρίες
  Αίθουσα Τριάντη

Εργαστήριο A: 
Επενδύοντας στην οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων εργασίας: η εφαρμογή από τις περιφέρειες 
και τις πόλεις της Ευρώπης

Σε αυτήν την πρώτη θεματική συνεδρία θα εξεταστούν οι προοπτικές 
και οι προκλήσεις για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση και οι 
δυνατοί τρόποι συμβολής των περιφερειών και των πόλεων στην 
επίτευξη μιας ανάκαμψης με περισσότερες θέσεις εργασίας. Η 
Επιτροπή των Περιφερειών θα παρουσιάσει ενδιαφέρουσες ιδέες 
για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων στη 
στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Πού βρίσκονται η Ευρώπη, οι περιφέρειες και οι πόλεις της μετά από έξι χρόνια 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης; Έχει αποτελέσματα η στρατηγική 
της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση και προβλέπει επαρκή ρόλο για 
τις περιφέρειες και τις πόλεις (ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της απασχόλησης 
των νέων); Σε μια περίοδο διεύρυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων, πώς θα 
επανέλθει η ΕΕ σε τροχιά σύγκλισης; Υπάρχουν ενδιαφέροντα παραδείγματα 
στρατηγικών ανάκαμψης και απασχόλησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, που βασίστηκαν σε πρωτοβουλίες του δημόσιου και/ή του ιδιωτικού 
τομέα; Ποιες είναι οι συστάσεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής 
της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και ανάκαμψη με περισσότερες θέσεις εργασίας 
από την Επιτροπή των Περιφερειών;

Εισαγωγή από τον προεδρεύοντα του εργαστηρίου
• Michel Delebarre, Δήμαρχος της Δουνκέρκης, Γαλλία, Πολιτικός 

Συντονιστής της Πλατφόρμας Παρακολούθησης «Ευρώπη 2020» της 
Επιτροπής των Περιφερειών

Τι διακυβεύεται – Χαρτογράφηση του τοπίου
• Yves Leterme, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Συζήτηση
• Marek Woźniak, Περιφερειάρχης της Wielkopolska, Πολωνία, 

Πρόεδρος της Επιτροπής «Πολιτική Εδαφικής Συνοχής» της 
Επιτροπής των Περιφερειών

• Δημήτριος Καλογερόπουλος, Γενικός Γραμματέας συντονισμού και 
διαχείρησης στερεών και υγρών αποβλήτων και περιβάλλοντος,Μέλος 
της Επιτροπής των Περιφερειών, Αττική, Ελλάδα

• Bas Verkerk, Δήμαρχος του Delft, Ολλανδία, Μέλος της Επιτροπής 
των Περιφερειών

• Annika Annerby Jansson, Πρόεδρος της Διάσκεψης των 
Παραθαλάσσιων Απόκεντρων Περιφερειών

• Γεώργιος Ντάσης, Πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

• Arnaldo Abruzzini, Γενικός Γραμματέας, Eurochambres

Συντονιστής
• Karen Coleman, Δημοσιογράφος, Ιρλανδία 
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Πρόγραμμα

Friday 7 March 2014

16:30-18:00:  Parallel thematic sessions 
  Skalkotas Hall

Workshop B: 

Getting delivery right: involving Europe’s regions 
and cities

Delivering better governance at EU, national, regional and local level 
will be the focus of debate in the second session. The Committee of 
the Regions will presents its point of view on the gaps in governing, 
delivering and fi nancing Europe’s growth and jobs strategy. It will 
consider the diff erent options for its further development in the 
second half of the decade and put forward the views of regional and 
local governments.

What are the governance gaps and main obstacles to successful 
delivery of Europe’s growth and jobs strategy? What solutions 
can the EU propose with regards to legislation, governance and 
financing? What inspiring examples of regional growth strategies 
can be found in regions and cities? How can capacity-building 
at local level be developed and what can regions and cities learn 
from each other at EU level?

Introduction by the workshop chair: 
• Markku Markkula, Member of the Espoo City Council, Finland, 

Member of the Steering Committee of the Committee of the 
Regions’ Europe 2020 Monitoring Platform

What is at stake - Mapping the theme
• Philip McCann, Professor of Economic Geography, University of 

Groningen, The Netherlands

Debate
• António Costa, Mayor of Lisbon, Portugal, President of the Committee 

of the Regions’ Commission on Citizenship, Governance, Institutional 
and External Aff airs

• Kostas Askounis, President of the Central Union of Municipalities of Greece
• Malcolm Harbour, Member of the European Parliament, United 

Kingdom, Chair of the Committee on the Internal Market and 
Consumer Protection 

• Marc Hendrickx, Member of the Flemish Parliament and Member 
of the Committee of the Regions

• Valeria Ronzitti, Secretary General of The European Centre of 
Employers and Enterprises providing Public services

• Andreas Andreadis, President of the Association of Greek 
Tourism Enterprises (SETE) 

Moderator
• Stamatis Giannisis, Journalist Euronews Greece

18:00-21:00:  Networking reception at the Megaron
  Muses Foyer

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

16:30-18:00:  Παράλληλες θεματικές συνεδρίες
  Αίθουσα Σκαλκώτα

Εργαστήριο B: 

Στοχεύοντας στην κατάλληλη εφαρμογή: η ενεργός 
συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης

Στη δεύτερη θεματική συνεδρία η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη 
βελτίωση της διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή των Περιφερειών θα παρουσιάσει τις 
απόψεις της σχετικά με τα κενά στη διακυβέρνηση, την υλοποίηση και 
τη χρηματοδότηση της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Θα εξετάσει τις διάφορες επιλογές για την περαιτέρω 
εξέλιξή της κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας και θα παρουσιάσει 
την οπτική των περιφερειακών και των τοπικών αρχών.

Ποια είναι τα κενά στη διακυβέρνηση και τα κυριότερα εμπόδια για την 
επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση; Ποιες λύσεις μπορεί να προτείνει η ΕΕ αναφορικά με τη 
νομοθεσία, τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση; Ποια ενδιαφέροντα 
παραδείγματα εφαρμογής περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών 
μπορούν να δώσουν οι περιφέρειες και οι πόλεις; Πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ικανότητες του τοπικού επιπέδου και τι μπορούν οι 
περιφέρειες και οι πόλεις να διδαχθούν η μία από την άλλη σε επίπεδο ΕΕ;

Εισαγωγή από τον προεδρεύοντα του εργαστηρίου
• Markku Markkula, Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Espoo, 

Φινλανδία, μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής Πλατφόρμας 
Παρακολούθησης «Ευρώπη 2020» της Επιτροπής των Περιφερειών

Τι διακυβεύεται – Χαρτογράφηση του τοπίου
• Philip McCann, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Groningen, Ολλανδία 

Συζήτηση
• António Costa, Δήμαρχος της Λισαβόνας, Πορτογαλία, Πρόεδρος 

της Επιτροπής «Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές 
Υποθέσεις» της Επιτροπής των Περιφερειών  

• Κώστας Ασκούνης, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
• Malcolm Harbour, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ενωμένο 

Βασίλειο, Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών

• Marc Hendrickx, Μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου και Μέλος 
της Επιτροπής των Περιφερειών

• Valeria Ronzitti, Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Εργοδοτών και Επιχειρήσεων που παρέχουν Δημόσιες υπηρεσίες

• Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Συντονιστής
• Σταμάτης  Γιαννίσης, Δημοσιογράφος  Euronews, Ελλάδα

18:00-21:00:  Δεξίωση στο Μέγαρο
  Αίθριο των Μουσών
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Σάββατο 8 Μαρτίου 2014
Στο διάστημα μεταξύ 22 και 25 Μαΐου 2014 οι Ευρωπαίοι πολίτες θα 
εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτές οι εκλογές θα είναι —
περισσότερο από ποτέ— αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον της 
ΕΕ. Η προσέλευση των ψηφοφόρων και τα εκλογικά αποτελέσματα θα 
αντικατοπτρίσουν την εκτίμηση των πολιτών αναφορικά με τον τρόπο 
που αντιμετωπίζει η Ευρώπη την τρέχουσα κρίση. Οι 350 εκατομμύρια 
ψηφοφόροι θα έχουν την ευκαιρία να ζητήσουν περισσότερη, λιγότερη 
ή διαφορετική Ευρώπη.

Θα είναι, επίσης, οι πρώτες ευρωεκλογές μετά την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας: τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα 
προτείνουν τώρα τους υποψηφίους τους για την Προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα που θα οδηγήσει σε ένα νέο επίπεδο 
πανευρωπαϊκών εκστρατειών και δημόσιων συζητήσεων.

Η Διάσκεψη στην Αθήνα θα είναι η στιγμή της έναρξης της 
πραγματικής πολιτικής εκστρατείας. Η Επιτροπή των Περιφερειών, 
ως εκπρόσωπος των περιφερειών και των δήμων της Ευρώπης, θα 
επωφεληθεί από αυτήν την ευκαιρία για να ανοίξει τη συζήτηση 
σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και, ιδιαίτερα, σχετικά με τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης να φέρει 
την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και αντιστρόφως.

Saturday 8 March 2014
Between 22 and 25 May 2014 European citizens will elect a new 
European Parliament. This election will be – more than ever – 
decisive for the future of the EU. The voters’ turnout and the election 
results will refl ect the citizens’ perception of the way Europe is 
dealing with the current crisis. The 350 million voters will have the 
chance to go for more, less or another Europe.

This is also the fi rst European election since the Treaty of Lisbon came 
into force: European political parties will now propose their candidate 
for the presidency of the European Commission, which will lead to a 
new level of pan-European campaigns and public debates.

The Summit in Athens will be the moment when the real political 
campaigning will take off . The Committee of the Regions, 
representing Europe’s regions and cities, will use this opportunity to 
open the debate about the future priorities of the European Union, 
and in particular about the role of local government in bringing 
Europe closer to its citizens and vice-versa. 

European Parliament
Elections

European Recovery Local Solutions     Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση 10



Πρόγραμμα

Antonis SamarasJosé Manuel Barroso

Saturday 8 March 2014

Programme 

10:00-12:00:   Plenary session – Debate on the 
Future of Europe

  Trianti Hall

Welcome and introduction
• Ioannis Sgouros, Governor of the Attica Region, Head of the Greek 

Delegation to the Committee of the Regions

Debate
• José Manuel Barroso, President of the European Commission
• Ramón Luis Valcárcel Siso, President of the Committee of 

the Regions

Summit conclusions:
• Antonis Samaras, Prime Minister of Greece, Greek Presidency of 

the Council of the EU

Moderators
• Karen Coleman, Journalist, Ireland 
• Ilias Siakantaris, Journalist, Greece

In cooperation with the Hellenic Public Radio and Television (HPRT)

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Πρόγραμμα

10:00-12:00:   Σύνοδος Ολομέλειας – Συζήτηση για 
το μέλλον της Ευρώπης

  Αίθουσα Τριάντη

Καλωσόρισµα και εισαγωγή 
• Ιωάννης Σγουρός, Περιφερειάρχης Αττικής, Επικεφαλής της 

Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών 

Συζήτηση
• José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Ramón Luis Valcárcel Siso, Πρόεδρος της Επιτροπής των 

Περιφερειών

Συµπεράσµατα Διάσκεψης: 
• Αντώνης Σαμαράς, Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Ελληνική 

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Συντονιστές
• Karen Coleman, Δημοσιογράφος, Ιρλανδία
• Ηλίας Σιακαντάρης, Δημοσιογράφος, Ελλάδα

Σε συνεργασία με την Δημόσια Τηλεόραση (ΔΤ)
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Exhibition: Europe investing in smart, 
sustainable and inclusive growth
During the event, an exhibition with inspiring projects in Europe 
delivering regional and local growth will be presented. The exhibition 
will show a selection of projects and programmes from all over Europe, 
including examples of cross-border and inter-regional cooperation. 

Over 50 projects will be presented in the exhibition, with a selection of 
examples from Greek regions showing locally embedded eff orts made 
to create smart, sustainable and inclusive growth.

In addition, the INTERREG EUROPE programme, fi nanced by the 
European Regional Development Fund to facilitate interregional 
networking during the next programming period 2014-2020, will 
take part in the exhibition. Furthermore, documentation on other EU 
programmes will also be available.

Έκθεση: Η Ευρώπη επενδύει στην έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί έκθεση με 
υποδειγματικά έργα επίτευξης της περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η έκθεση θα παρουσιάσει μια επιλογή 
έργων και προγραμμάτων από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων 
παραδείγματα διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν περισσότερα από 50 έργα, με 
επιλεγμένα παραδείγματα ελληνικών περιφερειών, που στήριξαν 
τις προσπάθειές τους για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη στις τοπικές τους συνθήκες.

Επιπλέον, το πρόγραμμα INTERREG EUROPE, χρηματοδοτούμενο από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση 
της διαπεριφερειακής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της επόμενης 
προγραμματισμένης περιόδου  2014-2020, θα παρουσιαστεί στην 
έκθεση. Επιπροσθέτως, θα είναι διαθέσιμο έντυπο υλικό σχετικά με 
άλλα προγράμματα της ΕΕ. 
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Πρόγραμμα

Hellenic Presidency of the Council of the 
European Union
Greece holds the Presidency of the European Union in the fi rst 
half of 2014, for the fi fth time since its accession to the European 
Communities in 1981.

Europe is currently being called upon to respond to the challenge 
of the economic crisis, to safeguard the common currency by 
deepening and reinforcing the Economic and Monetary Union, while 
promoting direct policies tackling recession and unemployment by 
stimulating growth. 

This context is refl ected in the priorities of the Greek EU Presidency: 
growth, jobs and cohesion; the further integration of the Eurozone; 
the management of migration, borders and mobility; and the 
maritime policies.

http://www.gr2014.eu 

Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2014, για πέμπτη φορά μετά την ένταξή της στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1981. 

Σήμερα, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, η Ευρώπη καλείται να 
αντεπεξέλθει σε αυτήν την πρόκληση και να διασφαλίσει το κοινό 
νόμισμα με την εμβάθυνση και την ενίσχυση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, προωθώντας ταυτόχρονα  πολιτικές για την 
άμεση αντιμετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας μέσω της τόνωσης της 
ανάπτυξης.

Το πλαίσιο αυτό αντανακλάται και στις προτεραιότητες της Ελληνικής 
Προεδρίας της ΕΕ: ανάπτυξη, απασχόληση και συνοχή· περαιτέρω 
ολοκλήρωση της Ευρωζώνης· διαχείριση της μετανάστευσης, των 
συνόρων και της κινητικότητας· και πολιτικές ναυτιλίας.

http://www.gr2014.eu 
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Attica Region and Athens
The 6th European Summit of Regions and Cities is being hosted in 
Athens by the Attica Region. With almost four million inhabitants, 
Attica is the most populated of the 13 regions of Greece. It 
encompasses the entire metropolitan area of Athens. 

Athens is regarded as the historical cradle of democracy in Europe. 
Associations with the history of European politics, the city’s, region’s 
and country’s evolution during the last decades and its unique 
position on the crossroads between east and west, make Athens a 
most appropriate location to host the Summit of Regions and Cities. 
That is why the Summit symbolically included the image of Athena, 
the goddess of wisdom, civilisation, law and justice in its logo. 

http://www.patt.gov.gr

Η Περιφέρεια Αττικής και η Αθήνα 
Η 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων 
φιλοξενείται στην Αθήνα από την Περιφέρεια Αττικής. Με 
σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους, η Αττική είναι η πιο 
πυκνοκατοικημένη από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Περιλαμβάνει 
το σύνολο της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.

Η Αθήνα θεωρείται ιστορική κοιτίδα της δημοκρατίας στην Ευρώπη. 
Συνδεδεμένη με την ιστορία της ευρωπαϊκής πολιτικής, η πορεία της 
πόλης, της περιφέρειας και της χώρας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δεκαετιών και η μοναδική θέση της στο σταυροδρόμι μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης καθιστούν την Αθήνα το πιο κατάλληλο μέρος 
για τη φιλοξενία της Διάσκεψης των Περιφερειών και των Πόλεων. 
Για αυτούς τους λόγους, το λογότυπο της Διάσκεψης περιλαμβάνει 
συμβολικά την εικόνα της Αθηνάς, της θεάς της σοφίας, του 
πολιτισμού, του νόμου και της δικαιοσύνης.

http://www.patt.gov.gr

European Recovery Local Solutions     Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση 14



Πρόγραμμα
EUROPEAN UNION

Committee of the Regions

6th European Summit of Regions 
and Cities
Megaron Athens International Conference Centre
Vass. Sofi as & Kokkali, Athens 115 21

Programme is subject to change at any time.

6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των 
Περιφερειών και των Πόλεων 
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα 115 21

Το παρόν πρόγραµµα δύναται να τροποποιηθεί.

Friday 7 March 2014

14:00-16:15:   Opening session
Trianti Hall

Interpretation: 
BG/ES/CS/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV 
(languages in which participants may speak) 
ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/LV/HU/NL/PL/SL/FI 
(languages into which the debates will be interpreted)

16:30-18:00:  Parallel thematic sessions

Workshop A: 
Trianti Hall

“Investing in economic 
recovery and sustainable 

job creation: Europe’s 
regions and cities make it 

happen”

Interpretation: 
BG/ES/CS/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LV/
LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV
(languages in which participants 
may speak) 
ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/LV/HU/NL/
PL/SL/FI 
(languages into which the debates 
will be interpreted)

Workshop B: 
Skalkotas Hall

“Getting delivery right: 
involving Europe’s regions 

and cities”

Interpretation: 
DE/EL/EN/FR/IT/PT 
(languages in which participants 
may speak) 
DE/EL/EN/FR/IT 
(languages into which the 
debates will be interpreted)

18:00-21:00:   Networking reception
Megaron Muses Foyer

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

14:00-16:15:   Εναρκτήρια Συνεδρία
Αίθουσα Τριάντη

Διερμηνεία:  
BG/ES/CS/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV 
(γλώσσες ομιλητών) 
ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/LV/HU/NL/PL/SL/FI 
(γλώσσες στίς οποίες θα γίνεται μετάφραση)

16:30-18:00:  Παράλληλες θεματικές συνεδρίες

Εργαστήριο A: 
Αίθουσα Τριάντη

«Επενδύοντας στην 
οικονομική ανάκαμψη και τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων 

εργασίας: η εφαρμογή από 
τις περιφέρειες και τις πόλεις 

της Ευρώπης»

Διερμηνεία: 
BG/ES/CS/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LV/
LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV 
(γλώσσες ομιλητών) 
ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/LV/HU/NL/
PL/SL/FI 
(γλώσσες στίς οποίες θα γίνεται 
μετάφραση)

Εργαστήριο B: 
Αίθουσα Σκαλκώτας

«Στοχεύοντας στην 
κατάλληλη εφαρμογή: 
η ενεργός συμμετοχή 

των περιφερειών και των 
πόλεων της Ευρώπης»

Διερμηνεία: 
DE/EL/EN/FR/IT/PT 
(γλώσσες ομιλητών) 
DE/EL/EN/FR/IT 
(γλώσσες στίς οποίες θα γίνεται 
μετάφραση)

18:00-21:00:   Δεξίωση
Αίθριο των Μουσών

Saturday 8 March 2014

10:00-12:00:   Plenary session – Debate on 
the Future of Europe
Trianti Hall

Interpretation: 
BG/ES/CS/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV 
(languages in which participants may speak) 
ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/LV/HU/NL/PL/SL/FI 
(languages into which the debates will be interpreted)

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

10:00-12:00:   Σύνοδος Ολομέλειας – Συζήτηση 
για το μέλλον της Ευρώπης
Αίθουσα Τριάντη

Διερμηνεία:  
BG/ES/CS/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV 
(γλώσσες ομιλητών) 
ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/LV/HU/NL/PL/SL/FI 
(γλώσσες στίς οποίες θα γίνεται μετάφραση)
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