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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευρωπαΰκή Ημερίδα για την εφαρμογή τησ Αςτικήσ Ατζέντασ τησ ΕΕ
Η Ευρωπαΰκή Σράπεζα Επενδύςεων και η JASPERS (EIB/JASPERS), η Κεντρική
Ένωςη Δήμων Ελλάδασ (ΚΕΔΕ) και η Ελληνική Εταιρεία Σοπικήσ Ανάπτυξησ και
Αυτοδιοίκηςησ (ΕΕΣΑΑ), πραγματοποίηςαν Ευρωπαΰκή Ημερίδα για την
εφαρμογή τησ Αςτικήσ Ατζέντασ τησ ΕΕ, ςτισ 10 Ιουλίου 2017,ςτην Αθήνα
Η εκδήλωςη αποτέλεςε μέροσ τησ εκςτρατείασ τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ των
Περιφερειών (CoR) «Προβληματιςμοί για την Ευρώπη».
την Ημερίδα απηύθυναν χαιρετιςμό ο Πρόεδροσ τησ ΚΕΔΕ κοσ Γεώργιοσ
Πατούλησ, ο Πρόεδροσ τησ ΕΕΣΑΑ κ. Δημήτρησ Καλογερόπουλοσ, ο επικεφαλήσ
του Κέντρου Δικτύωςησ και Δεξιοτήτων τησ JASPERS κ. N. Hahn, ενώ τον
χαιρετιςμό τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ των Περιφερειών μετέφερε ο κ. J.
Schneider.
το χαιρετιςμό του ο κ. Πατούλησ τόνιςε πωσ η Αςτική Ατζέντα αποςκοπεί ςτη
βελτίωςη τησ ποιότητασ ζωήσ ςτισ αςτικέσ περιοχέσ. «Μιλάμε ουςιαςτικά για
μια νέα μορφή διακυβέρνηςησ, ςτην οποία οι τοπικέσ αρχέσ θα ςυμβάλλουν
ςτην επίτευξη των ςτόχων που θα θέτει η Ευρωπαΰκή Ένωςη … Πρέπει να
αναζωογονήςουμε την πολιτική ςυμμετοχή κι εκπροςώπηςη των πολιτών»
ανέφερε χαρακτηριςτικά ο Πρόεδροσ τησ ΚΕΔΕ.
Ο Πρόεδροσ τησ ΕΕΣΑΑ κ. Καλογερόπουλοσ ανέφερε ότι «Η αςτική ατζέντα τησ
ΕΕ είναι μια νέα μέθοδοσ εργαςίασ, που εξαςφαλίζει τη μέγιςτη αξιοποίηςη του
αναπτυξιακού δυναμικού των πόλεων και την επιτυχή αντιμετώπιςη των
κοινωνικών προκλήςεων. τόχοσ τησ είναι να προωθήςει τη ςυνεργαςία μεταξύ
των κρατών μελών, των πόλεων, τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ και άλλων
ενδιαφερομένων, προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη, η δυνατότητα διαβίωςησ
και η καινοτομία ςτισ πόλεισ τησ Ευρώπησ. Κοινόσ μασ ςτόχοσ η βέλτιςτη
αξιοποίηςη των αςτικών περιοχών και η πλήρησ αξιοποίηςη των ευρωπαΰκών

πόρων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων ςχεδίων βιώςιμησ αςτικήσ
ανάπτυξησ».
Ο Πρόεδροσ του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κοσ Κωνςταντίνοσ
Βαρλαμίτησ ενημέρωςε για τισ «Χρηματοδοτικέσ και Αναπτυξιακέσ
Πρωτοβουλίεσ του ΣΠΔ», ενώ ομιλίεσ πραγματοποίηςαν από το JASPERS,
ςυμβουλευτικό όργανο τησ Ευρωπαΰκήσ Σράπεζασ Επενδύςεων:
η κ. Eugenia Kazamaki Ottersten, επικεφαλήσ Έξυπνησ Ανάπτυξησ,
ο κ. Jochen Schneider, εκπρόςωποσ Κέντρου Δικτύωςησ και Δεξιοτήτων
ο κ. Brian Field, εμπειρογνώμονασ ςε θέματα αςτικήσ ανάπτυξησ
Ο Περιφερειάρχησ Δυτικήσ Ελλάδασ κοσ Α. Κατςιφάρασ, καθώσ και ςτελέχη τησ
Διαχειριςτικήσ Αρχήσ του ΠΕΠ Αττικήσ και των Δήμων ερρών και Ρόδου
παρουςίαςαν προκλήςεισ βιώςιμησ αςτικήσ ανάπτυξησ ςτισ περιοχέσ τουσ
Η Ημερίδα προςέφερε μια επιςκόπηςη για τα διαθέςιμα Ευρωπαΰκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Σαμεία που προορίζονται για τη βιώςιμη αςτική
ανάπτυξη και ενημέρωςη ςχετικά με τουσ τρόπουσ που η JASPERS δύναται να
ςυνδράμει δωρεάν ςτην προετοιμαςία έργων και προγραμμάτων ςτουσ τομείσ
τησ αςτικήσ αναγέννηςησ, τησ κοινωνικήσ εςτίαςησ, τησ ανάπτυξησ έξυπνων
πόλεων, τησ έξυπνησ και βιώςιμησ αςτικήσ κινητικότητασ, τησ διαχείριςησ
απορριμμάτων και τησ ενεργειακήσ επάρκειασ.

