
 139

2.3 Έργα και δράσεις που εντάχθηκαν διευρωπαϊκά προγράµµατα/πρωτοβουλίες και που 
επηρεάζουν τις βασικές επιλογές, προτεραιότητες και κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΙΙΙ: 
Η κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG III (2000-2006) είχε ως στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE). Η διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία ενθαρρύνει την ενοποίηση και την ισόρροπη και αρµονική ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού εδάφους. 
Έργα/∆ράσεις που έγιναν/γίνονται στην Π∆Ε στο πλαίσιο του INTERREG III είναι: 
• Συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη µεταφορά τεχνογνωσίας (INTERREG ΙΙΙ) 
• Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (INTERREG ΙΙΙ) 
• Αναβάθµιση στη διαχείριση κοινών οικοσυστηµάτων (INTERREG ΙΙΙ)   
• Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση της Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Κοινού 

Ενδιαφέροντος (INTERREG ΙΙΙ) 
Ακολουθεί πίνακας µε τα έργα αναλυτικά που εντάσσονται στο πρόγραµµα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία.  
 
Πρόγραµµα «EQUAL»: 
Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL αποσκοπεί στην προώθηση νέων πρακτικών καταπολέµησης όλων των 
µορφών διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, σε πλαίσιο εθνικής συνεργασίας, και την 
ενθάρρυνση της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των αιτούντων άσυλο. Έργα/∆ράσεις/Προγράµµατα 
που εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία «EQUAL» στην Π∆Ε είναι: 
• Στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας το πρόγραµµα «Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα για την καταπολέµηση 

του Αποκλεισµού». Το πρόγραµµα αυτό παρείχε ευκαιρία ένταξης στην αγορά εργασίας σε άτοµα που 
ανήκαν σε ευπαθή κοινωνικές οµάδες (άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τσιγγάνους, άνεργες γυναίκες, 
άνεργους νέους που στερούνταν επαγγελµατικής εµπειρίας) και πλήττονταν από την ανεργία. Οι 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες που προαναφέρονται βιώνουν την ανεργία εξαιτίας των κοινωνικών 
προκαταλήψεων που επικρατούν εις βάρος τους, της χαµηλής ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά 
εργασίας, λόγω των χαµηλών ποσοστών ή της ανεπαρκούς επαγγελµατικής τους εµπειρίας, καθώς και 
της έλλειψης αυτοπεποίθησης, µε αποτέλεσµα να εγκλωβίζονται στο περιθώριο. Η πρωτοβουλία 
«EQUAL» αποσκοπούσε κατά κύριο λόγο στην καταπολέµηση αυτών των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.  

 
URBACT II1: 
Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγής γνώσεων και εκµάθησης µε στόχο τη βιώσιµη αστική 
ανάπτυξη. Το URBACT: 
• παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων σε µείζονα αστικά 

θέµατα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις στην αντιµετώπιση ολοένα και 
πιο σύνθετων κοινωνικών αλλαγών.  

• βοηθά τις πόλεις στη διαµόρφωση ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιµων λύσεων, οι οποίες 
ενσωµατώνουν την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αστικής ανάπτυξης.    

• Μέσω του προγράµµατος οι πόλεις ανταλλάσουν καλές πρακτικές και εµπειρίες που έχουν συσσωρευτεί 
από όλους τους εµπλεκοµένους σε θέµατα αστικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Στο URBACT συµµετέχουν 290 πόλεις διαφορετικού µεγέθους, σε συνεργασία µε τις Τοπικές Οµάδες 
Στήριξής τους, από 29 χώρες. Στην παρούσα φάση υλοποιούνται 37 έργα µε 5,000 ενεργούς συµµετέχοντες 
από περιφέρειες Σύγκλισης και Ανταγωνιστικότητας. Χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ καθώς και από τα Κράτη 
- µέλη. 
 

                                            
1 http://urbact.eu/ 
 


