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Τι είναι η Αξιολόγηση από  Εμπειρογνώμονες  (Peer Review);  
 
Κλιμάκιο  Εμπειρογνωμόνων αξιολογεί τις υπηρεσίες που παρέχει ένα φορέας με παρόμοιες 
αρμοδιότητες, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και λύσεων 
σε δεδομένα προβλήματα.  
Το PURE COSMOS θα οργανώσει 7 τέτοιες διήμερες Αξιολογήσεις, μία για κάθε εταίρο, 
παραδίδοντας 7 Αξιολογικές Εκθέσεις αντίστοιχα. 
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Το εταιρικό Σχήμα του PURE COSMOS  
 

1. Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος 
Γένοβας, Ιταλία 

2. Δήμος Φλωρεντίας , Ιταλία 
3. Επαρχιακή Διοίκηση Χάτζου-

Μπιχάρ,  Ουγγαρία  
4. Τράπεζα Ανάπτυξης Σαξονίας-

Ανχαλτ- Μαγκντενμπουργκ, 
Γερμανία  

5. Δημοτικό Συμβούλιο Μπέρμιγχαμ, 
Ηνωμένο Βασίλειο  

6. Αναπτυξιακή Εταιρία των ΟΤΑ 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ – Θέρμη, Ελλάδα  

7. Περιφέρεια Ουστί , Τσεχία 
 

Τι είναι το PURE COSMOS; 
Το έργο PURE COSMOS – Public authorities Role Enhancing Competitiveness of SMEs – 
είναι μία από τα 64 προτάσεις έργων, που υποβλήθηκαν στην Πρώτη Πρόσκληση Υποβολής 
προτάσεων του Προγράμματος Interreg Europe. Το έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας 
εστιάζει στο ρόλο, που μπορούν να παίξουν οι δημόσιες αρχές, στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθιστώντας το επιχειρηματικό 
κλίμα πιο διαφανές και αξιόπιστο, υποστηρίζοντας τις ΜΜΕ και προωθώντας το διοικητικό 
εκσυγχρονισμό, των δημόσιων υπηρεσιών.  
Το PURE COSMOS στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ, μέσω της 
βελτίωσης  της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και μέσω της μείωσης του 
διοικητικού βάρους, επιλέγοντας κατάλληλα εργαλεία πολιτικής.  
Οι περιφερειακές πολιτικές θα βελτιωθούν με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
των περιφερειακών Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την ανταλλαγή κοινών λύσεων, την 
αναγνώριση καινοτόμων νέων έργων και την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης. Αυτό θα 
επιτευχθεί με την ανάλυση των Σχεδίων Δράσεων των εταίρων, με την εκπόνηση 
Αξιολογήσεων από Εμπειρογνώμονες, καθώς και με την αναγνώριση και μελέτη καλών 
πρακτικών και την εισαγωγή τους, μέσω ειδικών εργαστηρίων, στα περιφερειακά Σχέδια  
Δράσης. 
Αναμένεται ότι το έργο θα αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς ΜΜΕ, με τη 
χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής πληρωμής, υπηρεσιών μιας στάσης, εξ ορισμού ψηφιακών 
μοντέλων και υποστήριξης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η διακυβέρνηση θα βελτιωθεί επίσης 
μέσω έξυπνων λύσεων πληροφορικής, αναθεωρήσεων νομοθεσίας, απλοποίησης 
διαδικασιών προσκλήσεων και  δημοσιοποίησης νέων προσκλήσεων χρηματοδότησης. 
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Συναντήσεις των Ομάδων Τοπικής Υποστήριξης  
 

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Interreg Europe οφείλουν να δημιουργήσουν, μία 
Ομάδα Τοπικής Υποστήριξης (ΟΤΥ) για κάθε εργαλείο πολιτικής που έχει επιλεχθεί. Η 
ΟΤΥ, διασφαλίζει ότι η διαπεριφερειακή ανταλλαγή γνώσεων δεν λαμβάνει χώρα μόνο σε 
ατομικό επίπεδο, αλλά επίσης σε επίπεδο διοίκησης και εμπλεκομένων φορέων. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, ένας Οργανισμός δεν μπορεί από μόνος του να επιφέρει 
αλλαγές. Καθώς η χάραξη πολιτικής, είναι μία διαδικασία ιδιαιτέρως σύνθετη, με πληθώρα 
εμπλεκόμενων φορέων, είναι σημαντικό αυτοί οι φορείς να συμμετέχουν στην 
διαπεριφερειακή διαδικασία εκμάθησης. 
Για την επίτευξη της αλλαγής πολιτικής, οι εταίροι του έργου PURE COSMOS, καλούν 
τους τοπικούς σχετικούς φορείς, να εμπλακούν ενεργά στις δράσεις του έργου. 
Η ΟΤΥ, στοχεύει στην εμπλοκή Οργανισμών, οι οποίοι αν και δεν είναι επιλέξιμοι να 
συμμετέχουν απευθείας ως εταίροι σε ένα έργο Interreg Europe, παραμένουν σημαντικοί 
στη χάραξη δημόσιας πολιτικής. Οι ΟΤΥ του PURE COSMOS, θα συνεδριάζουν σε 
τριμηνιαία βάση, σε όλη τη διάρκεια του έργου.   
Εγχειρίδιο Προγράμματος Interreg Europe Programme Manual, 19/01/2016 (έκδοση 2) 
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Η 1η Αξιολόγηση  από  Εμπειρογνώμονες (PEER REVIEW) 

Η πρώτη αξιολόγηση έλαβε χώρα στο Μπέρμιγχαμ στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2016. Η θεματική 
στην οποία εστίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ, ήταν η βελτίωση της 
υποστήριξης των ΜΜΕ, σε ότι αφορά τις ψηφιακές τους δεξιότητες, την εμπλοκή τους στην  
καινοτομία παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της διακυβέρνησης. Η Αξιολόγηση στο 
Μπέρμιγχαμ έφερε σε επαφή Εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους διαφορετικών τομέων και 
εταιριών, με σκοπό να συζητήσουν τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ΜΜΕ, σε περιφερειακό επίπεδο. Οι Εμπειρογνώμονες επισκέφθηκαν τοπικές επιχειρήσεις για 
να 
ακούσουν μερικά από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν και να διερευνήσουν τις 
προτάσεις τους, για τον τρόπο αντιμετώπισής 
τους.  
Μετά την Αξιολόγηση θα παραχθεί μια 
Αξιολογική Έκθεση η οποία θα προτείνει λύσεις 
κατάλληλες για να ενσωματωθούν στο τοπικό 
Σχέδιο Δράσης,. Το πρόγραμμα των 
αξιολογήσεων είναι το ακόλουθο: 

Περιφέρεια 
Υποδοχής 

Ημερομηνία  
Peer Review 

Μπέρμιγχαμ Σεπτέμβριος 2016 

Σαξονία-Ανχαλ Νοέμβριος 2016 

Περιφέρεια Ουστί Δεκέμβριος 2016 

Φλωρεντία Ιανουάριος 2017 

Κεντρ. Μακεδονία Ιανουάριος 2017 

Χάτζου-Μπιχάρ Μάρτιος 2017 

Γένοβα Μάρτιος 2017 

 

1η  Συνάντηση Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
Η πρώτη συνάντηση της ΟΤΥ του εταίρου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, έλαβε χώρα στην Αίθουσα 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, στις 5 Ιουλίου 2016. Εκπρόσωποι  
περιφερειακών και τοπικών αρχών, Επιμελητηρίων, ΚΟΙΝΣΕΠ, θερμοκοιτίδων, Ερευνητικών 
και Ακαδημαϊκών Ινστιτούτων και συνεργάτες της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ ήταν παρόντες και 
αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές. 
Προβλήματα που επισημάνθηκαν ήταν το κεντρικό μοντέλο διακυβέρνησης, η έλλειψη 

ανοιχτών δεδομένων, η γραφειοκρατία και οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, η 

οικονομική κρίση και τέλος η αδυναμία των ΜΜΕ, να ενσωματώσουν τα ερευνητικά 

αποτελέσματα στη στρατηγική τους. Η Ομάδα επεσήμανε ότι ιδιαίτερα σε θέματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, έχουν γίνει αρκετά βήματα τα τελευταία χρόνια, ωστόσο σημείωσε ότι οι 

περισσότερες διαδικασίες, δημιουργήθηκαν και ελέγχονται από το κεντρικό κράτος. 

Καλές πρακτικές που ενδεικτικά καταγράφηκαν, είναι τα  ψηφιακά εμπορικά κέντρα των 

Δήμων, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ηλεκτρονικό Μητρώο ΓΕΜΗ.  

 

The meeting ended with the work plan of RSG and the happy consent of members to meet again in 
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