
 

 

Στισ 17 Απριλίου, ςτθν πόλθ Centro Pastoral de Torres Vedras τθσ Πορτογαλίασ κα 

πραγματοποιθκεί το Συνζδριο για τισ  «Πρωτοποριακζσ Πόλεισ που Ανοίγουν τον Δρόμο 

για ζνα Βιώςιμο Μζλλον». 

Στόχοσ αυτισ τθσ εκδιλωςθσ είναι να παρουςιάςει το κζμα τθσ Βιώςιμθσ και 

Ολοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν Urban Agenda  - Αςτικι 

Ατηζντα για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακώσ και τισ πρωτοβουλίεσ που προωκοφνται από το 

Συμβοφλιο των Κοινοτιτων και Περιφερειών τθσ Ευρώπθσ όπωσ προαναφζρκθκε. 

Η Urban Agenda  - Αςτικι Ατηζντα για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ  είναι μια διακυβερνθτικι 

ςυμφωνία που υπογράφθκε τον Μάιο του 2016 από τα 28 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, τθ Νορβθγία 

και τθν Ελβετία και θ οποία ζχει ςτόχο να προτείνει λφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ νομοκεςίασ, 

τθσ χρθματοδότθςθσ και απόκτθςθσ γνώςεων των Ευρωπαϊκών αςτικών περιοχών μζςω τθσ 

δθμιουργίασ κεματικών εταιρικών ςχζςεων.  

Το «Σφμφωνο των Δθμάρχων», είναι μια Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία που δρομολογικθκε το 

2008 με τθ φιλοδοξία να ςυγκεντρώςει τισ τοπικζσ κυβερνιςεισ που εκελοντικά 

δεςμεφτθκαν για τθν επίτευξθ και τθν υπζρβαςθ των ςτόχων τθσ ΕΕ για το κλίμα και τθν 

ενζργεια. Η πρωτοβουλία αυτι ςυγκεντρώνει ςιμερα περιςςότερεσ από 7.000 τοπικζσ και 

περιφερειακζσ αρχζσ ςε 57 χώρεσ, αξιοποιώντασ τα δυνατά ςθμεία ενόσ παγκόςμιου πολφ-

ςυμμετοχικοφ κινιματοσ, τθσ τεχνικισ και μεκοδολογικισ υποςτιριξθσ. 

Το Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Βιώςιμεσ Πόλεισ  είναι ζνα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που 

ςχεδιάςτθκε για να βοθκιςει και να κακοδθγιςει τισ πόλεισ όλων των μεγεκών και όλουσ 

τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ για τθν ανάπτυξθ, εφαρμογι και παρακολοφκθςθ 

ολοκλθρωμζνων ςτρατθγικών και ζργων αςτικισ ανάπτυξθσ. Ο κφριοσ ςτόχοσ είναι να 

γίνουν οι πόλεισ πιο πράςινεσ, πιο ελκυςτικζσ και πόλεισ που δεν αποκλείουν κανζναν.  

Το Συνζδριο κα ξεκινιςει το πρωί με τθ ςφνοδο ολομζλειασ και κα ακολουκιςουν δφο 

παράλλθλεσ ςυναντιςεισ. Η πρώτθ ςυνάντθςθ (Α) είναι αφιερωμζνθ ςτο «Σφμφωνο των 

Δθμάρχων», και θ δεφτερθ ςυνάντθςθ (Β) ςτο Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Βιώςιμεσ Πόλεισ. 

Η εγγραφι ςτο Συνζδριο είναι δωρεάν.  Δείτε  το πρόγραμμα  και δθλώςτε ςυμμετοχι   

εδώ. 

http://cidadesorientadas.dgterritorio.gov.pt/
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