
                                                                       
 
 
Internation Urban and Regional Cooperation 

Το έργο Το IURC είναι η δεύτερη φάση του προγράμματος Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας (IUC) 
(2017-2020) στο οποίο συμμετείχαν  περισσότερες από 200 πόλεις και περιφέρειες 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και από όλο τον κόσμο. Αυτή η νέα φάση του 
προγράμματος συνεχίζει την προσπάθεια για την αποκεντρωμένη διεθνή αστική και 
περιφερειακή συνεργασία στους τομείς της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας σε χώρες και περιοχές εταίρους στην Ασία, τη Βόρεια Αμερική και τη 
Λατινική Αμερική, σύμφωνα με την εξωτερική διάσταση της Ευρώπης 2020.  

 Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της ΕΕ το οποίο υλοποιείται από κοινού από την 
Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (Service for Foreign Policy Instruments ) και τη 
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Directorate-General for Regional and Urban Policy of the European Commission). Το 
πρόγραμμα θα συμβάλει στους στόχους της Νέας Αστικής Ατζέντας, της Ατζέντας 2030 
(SDGs), της Αστικής Ατζέντας για την ΕΕ και των πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Συνοχής μέσω της διπλωματίας από πόλη σε πόλη και των συνεργατικών 
περιφερειακών προσπαθειών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων . 

 

Ο ρόλος του  

Δήμου Πειραιά: 

Στο πλαίσιο του προγράμματος η πόλη του Πειραιά θα ανταλλάξει καλές πρακτικές με 
την πόλη Puerto Montt της Χιλής στους εξής τομείς: 

α) Nature Based Solution συμπεριλαμβάνοντας τις παρακάτω ιδέες: 

 Φυσικές λύσεις για τη δημιουργία ανθεκτικών αστικών οικοσυστημάτων 

 Πράσινες λύσεις για την αύξηση της διήθησης του βρόχινου νερού (μείωση της 
απορροής) 

 Λύσεις βασισμένες στη φύση σε δημόσιους χώρους υποβαθμισμένων περιοχών.  

β) Urban Agenda/Planning συμπεριλαμβάνοντας τις παρακάτω ιδέες: 

 Η γαλάζια οικονομία ως αναπόσπαστη αστική στρατηγική. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας με πανεπιστήμια και εταιρείες για την προώθηση 
νέων παραγωγικών και τεχνολογικών ιδεών προκειμένου να παραμείνουν υγιείς 
οι θάλασσές μας. 

Θα πραγματοποιηθούν αμοιβαίες επισκέψεις εργασίας στις δύο πόλεις καθώς και 
συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις με έξοδα του προγράμματος. 

Επίσης θα εκπονηθεί από κοινού ένα Σχέδιο Δράσης στηριγμένο στα συμπεράσματα 
που θα εξαχθούν από την ανταλλαγή των καλών πρακτικών. 

 

Διάρκεια 24 μήνες (από Σεπτέμβριο 2021) 

 


