Λουξεμβούργο/Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2017

Αγαπητή κυρία, αγαπητέ κύριε,
Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ημερίδα για την εφαρμογή της Αστικής
Ατζέντας της ΕΕ που θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 10 Ιουλίου 2017.
Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την JASPERS
(EIB/JASPERS), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών (CoR) «Προβληματισμοί για την Ευρώπη».
Η Ημερίδα αποσκοπεί στη συζήτηση για τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Αστικής
Ατζέντας της ΕΕ. Θα προσφέρει, επίσης, μια επισκόπηση για τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία (ESIF), που προορίζονται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και, συνεπώς, οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους τρόπους, που η JASPERS
δύναται να συνδράμει 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.
Το πρόγραμμα της Ημερίδας θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των ελληνικών πόλεων και
περιφερειών να τονίσουν τις κύριες αστικές προκλήσεις των περιοχών τους. Οι εκπρόσωποι της
ΕτΕ/JASPERS θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητες συμβουλευτικής υποστήριξης τους και, σε
επιμέρους μικρότερες συνεδρίες, οι πόλεις, οι περιφέρειες και το προσωπικό της JASPERS θα
εμβαθύνουν περισσότερο σε τεχνικά θέματα. Επιλέξιμες πόλεις και περιφέρειες, που όμως δε λαμβάνουν
συμβουλευτική υποστήριξη από την JASPERS ενθαρρύνονται να ζητήσουν βοήθεια.
Τις τεχνικές συζητήσεις θα ακολουθήσει πολιτικός διάλογος ανάμεσα σε μέλη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών, τους ενδιαφερόμενους πολίτες και ενδιαφερόμενους σε ειδικά θέματα που
σχετίζονται με τη μελλοντική παροχή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πόλεις. Αυτή η συζήτηση
θα ευθυγραμμισθεί με τους στόχους της εκστρατείας της ΕτΠ για το 2017 “Προβληματισμοί για την
Ευρώπη”. Παρακαλείσθε όπως βρείτε συνημμένο ένα επεξηγηματικό παράρτημα και το προσχέδιο του
προγράμματος για περαιτέρω πληροφορίες.
Η εκδήλωση ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνεδρίας, στην JASPERS και στους άλλους
ενδιαφερομένους, τις προκλήσεις, τις προσδοκίες και τα αιτήματα των πόλεων τους, τα οποία
σχετίζονται με το θέμα της Ημερίδας.
Η Ημερίδα θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2) στην Αθήνα.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία ανάμεσα στους συμμετέχοντες, η Ημερίδα θα
πραγματοποιηθεί στα ελληνικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά. Περαιτέρω λεπτομέρειες και
πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση θα σας δοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προκειμένου να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην τεχνική Ημερίδα, παρακαλώ
εγγραφείτε μέσω της ιστοσελίδας http://www.smartsurvey.co.uk/s/JASPERS-CoR-UrbanAgendaAthens/ αναφέροντας το όνομα, τη θέση και τις λεπτομέρειες επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων
συμμετεχόντων το αργότερο μέχρι τις 6 Ιουλίου 2017. Αν και μπορεί να υπάρξουν κάποια περιθώρια
ευελιξίας, παρακαλώ σημειώστε ότι δύναται να μην είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε εγγραφές που
θα πραγματοποιηθούν πέραν αυτής της προθεσμίας.
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Ημερίδα, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κ.
Joachim Schneider (j.schneider@eib.org), την κα Αναστασία Κουτρουμπέλη (tkou@eetaa.gr), την κα
Κατερίνα Φραντζεσκάκη (kfran@eetaa.gr) ή τον κ. Jeroen Bakker (j.bakker@eib.org).
Ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε στην Αθήνα.
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