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Καλωσορίσατε στην πέμπτη σύνοψη του 
έργου EURE!

Μια νέα χρονιά ξεκινά.. Για το έργο μας, το 2022 θα είναι 
συνώνυμο του κλεισίματος της πρώτης φάσης που επικεντρώνεται 
στη διαπεριφερειακή μάθηση όπως την ανταλλαγή εμπειριών και 

την κατάρτιση των Σχεδίων Δράσης. Πριν αντιμετωπίσουμε τις νέες 
προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, να σας κάνουμε μια αναδρομή 
σε αυτά που κάναμε από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και σήμερα. 

Η σημαντικότερη για εμάς στιγμή ήταν σίγουρα ότι καταφέραμε 
να συναντηθούμε ξανά δια ζώσης στο πλαίσιο της 7ης εταιρικής 
συνάντησης του έργου που πραγματοποιήθηκε στο Lugo της Ισπανίας, 
στις 24 και 25 Νοεμβρίου, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις και 
συνθήκες για συζήτηση του ρόλου των ευρωπαϊκών ταμείων στον 
αστικό μετασχηματισμό των πόλεων στην Ευρώπη. Αυτές οι δύο 
πολυάσχολες μέρες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων το  7ο Θεματικό 
Σεμινάριο με τίτλο «EURE – Urban policy of Spain and Integrated 
Sustainable Urban Development Strategy», επισκέψεις μελέτης σε 
έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις πόλεις Lugo και Pontevedra, 
συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, συνάντηση της Ομάδας 
Εμπειρογνωμόνων και τέλος, Κοινή Συνάντηση των δύο (Εταίρων και 
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων).

Το ταξίδι στο Lugo δεν ήταν το μοναδικό αυτούς του μήνες, αφού 
είχαμε ταξιδέψει (διαδικτυακά) νωρίτερα, τον Σεπτέμβρη, στην Alba 
Iulia όπου μας παρουσίασαν ενδιαφέρουσες καλές πρακτικές και 
περιπτωσεις μελέτης έργων βιώσιμης ανάπτυξης που συμβάλλουν στη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των περιφερειακών αστικών 

περιοχών της ΕΕ, κυρίως σε πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. 
Αυτή η 6η εταιρική συνάντηση του έργου  επικεντρώθηκε σε 

καλές πρακτικές ανακύκλωσης, ενεργειακής απόδοσης και 
παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Ένα πλεονέκτημα 

των διαδικτυακών συναντήσεων είναι ότι οι μπορούν να 
καταγράφουν οπτικοακουστικά και να κοινοποιηθούν. 

Επί τη ευκαιρία, σας προσκαλούμε να ρίξετε μια ματιά 
στις συζητήσεις μας στην Alba Iulia.
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Επιπρόσθετα, ολοκληρώνονται σταδιακά και οι 
μεταφράσεις της περίληψης της Κοινής έκθεσης 

και της Έκθεσης Γνωμοδότησης. Μέχρι στιγμής 
μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία στα Γαλλικά, 

Ιταλικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά και Ισπανικά.

Μείνετε σε επαφή με την ιστοσελίδα μας για να βεβαιωθείτε 
ότι γνωρίζετε όλα τα νέα μας και δεν θα χάσετε τη δημοσίευση 
των διαφόρων αναφορών μας! Και για να εμπνευστείτε, γιατί 
να μην εγγραφείτε στο EUREka! ?

Ομάδα έργου EURE
www.anel.com.cy

Αν σας αρέσουν τέτοιου είδους αναφορές και είστε περίεργοι 
να μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα κατάσταση 
των πολιτικών αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης 
στις περιφέρειές μας,  μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις 
Περιφερειακές Εκθέσεις που ολοκληρώνονται και αναρτώνται 
η μία μετά την άλλη. Μετά τις Ισπανία και Πορτογαλία, την 
Empoli και το Lubelskie, αναρτήθηκαν στην η-βιβλιοθήκη 
μας οι Εκθέσεις της Κύπρου και του Pilsen.

Σε ότι αφορά δράσεις σε τοπικό επίπεδο, το Τμήμα 
Περιβάλλοντος πραγματοποίησε τον Νοέμβριο, ημερίδα 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων και του 
κοινού με τίτλο «Ενημερώσου και μπες μαζί μας στον κύκλο» 
για τις νέες τάξεις πραγμάτων και πολιτικές του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της κυκλικής 
οικονομίας και της ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων. 
Στο πλαίσιο της Ημερίδας, πραγματοποιήθηκε έκθεση στην 
οποία διάφοροι φορείς παρουσίασαν τις δράσεις τους που 
σχετίζονται με την κυκλική οικονομία στην οποία συμμετείχε 
και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας παρουσιάζοντας τις 
δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου EURE.
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