
 
 

 

 

Σεηάπηε 30 Οκηωβπίος 2019 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο Γήμορ Απιζηοηέλε εηαίπορ ζηο έπγο PROSPERA για βιώζιμε ανάπηςξε και πποζηαζία 

ηερ θςζικήρ κλεπονομιάρ 

Με ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε επξσπατθήο ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο κε 

παξάιιειε πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ν Γήμορ Απιζηοηέλε εληάρζεθε θαη κεηέρεη 

ελεξγά σο εηαίξνο ζην ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην πξφγξακκα “Interreg Europe” έξγν 

PROSPERA. 

Η ελαξθηήξηα ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ήδε ζηηο 10-11 Οθησβξίνπ ζηνλ Γήκν Ρέηδιο 

Δμίλια ηεο Ιηαιίαο, πνπ είλαη ν επηθεθαιήο εηαίξνο ηνπ έξγνπ πνπ ζα δηαξθέζεη ηξία ρξφληα, κε 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 1.322.643 επξψ. 

Σθνπφο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε επαθή ησλ εηαίξσλ κε ηηο βαζηθέο νξζνινγηθέο ηδέεο θαη 

κεζνδνινγίεο ηνπ PROSPERA, λα αλαιπζνχλ ηα δηάθνξα ηνπηθά πιαίζηα πνπ εκπιέθνληαηζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ ζε θάζε κία απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, λα δηακνξθσζνχλ 

πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη λα ραξαρηνχλ θνηλέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σην έξγν ζπκκεηέρνπλ ν  Γήμορ Ρέηδιο Δμίλια (Ιηαιία) σο επηθεθαιήο εηαίξνο, ην Κένηπο 

Δπεςνών για ηεν Παπαγωγή Εώων (Ιηαιία), ν Γήμορ Γάνδερ (Βέιγην), ην Κένηπο Αζηικήρ 

και Οικονομικήρ ανάπηςξερ EDC Debrecen (Οπγγαξία), ην  Ινζηιηούηο Έπεςναρ για ηε 

Γεωπγία, ηεν Αλιεία και ηα Σπόθιμα (Βέιγην), ν Γήμορ Βάπμπεπγκ (Σνπεδία) θαη ν Γήμορ 

Απιζηοηέλε (Διιάδα). 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ PROSPERA είλαη ε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλάδεημεο ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο 

(ρψκα, πδάηηλνη πφξνη, ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο), πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ή 

πξνάζπηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ιεγφκελνπ πεξηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ηνκείο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπλνιηθήο ειθπζηηθφηεηαο θάζε πεξηνρήο. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν, νη ελδηαθεξφκελνη, κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο, https://www.interregeurope.eu/prospera/. 

Ο Γήμαπσορ Απιζηοηέλε κ. ηέλιορ Βαλιάνορ, δήισζε ζρεηηθά: «Όπσο έρσ θαη` επαλάιεςε 

επηζεκάλεη, είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα εθκεηαιιεπζνχκε θάζε επθαηξία πξνζέιθπζεο πφξσλ θαη 

ηερλνγλσζίαο, πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηνλ 

Γήκν Αξηζηνηέιε. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο καο ζην έξγν PROSPERA ζρεδηάδνπκε –φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην θαλνληζηηθφ ηνπ πιαίζην-  λα εληάμνπκε ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ, ηφζν 

δεκφζηνπο, φζν θαη ηδησηηθνχο θνξείο. Απψηεξνο ζηφρνο καο, είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκίαο, πνπ ζα εμειίζζεηαη 

παξάιιεια κε θάζε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.» 

https://www.interregeurope.eu/prospera/

