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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ζ ποόρβαρη ρε σπηοερίεπ Κξιμωμικήπ Ποξρςαρίαπ και Αλληλεγγύηπ, απξςελεί
ρημαμςική πςσυή για ςημ εμδσμάμχρη ςηπ ρσμμεςξυήπ ςχμ μεςαμαρςώμ ρςημ
κξιμχμία πξσ ςξσπ σπξδέυεςαι.
Δπίρηπ η βελςίχρη ςχμ παοευόμεμχμ ποξπ ςξ μεςαμαρςεσςικό πληθσρμό
κξιμχμικώμ χπ άμχ σπηοεριώμ, η εμίρυσρη ςξσ ρυεςικξύ έογξσ ςχμ ςξπικώμ
θερμικώμ ξογάμχμ, η ενάλειφη ςσυόμ διακοίρεχμ καςά ςημ ποόρβαρη ςχμ
μεςαμαρςώμ ρε ασςέπ, εθμξςικέπ, τσλεςικέπ, θοηρκεσςικέπ, γλχρρικέπ,
πξλιςιρμικέπ, πξλιςιρςικέπ και άλλεπ, καθώπ και η επίλσρη όλχμ ςχμ ποξβλημάςχμ
πξσ αμςιμεςχπίζξσμ καςά ςημ ποξρπάθεια ςξσπ για εύοερη καςξικίαπ, ρσμβάλλει
ρημαμςικά ρςξ μα αιρθαμθξύμ ιρόςιμα μέλη με ςξσπ ημεδαπξύπ ρσμπξλίςεπ ςξσπ.
σμβάλλει με λίγα λόγια ρςημ έμςανη ςχμ σπηκόχμ ςοίςχμ υχοώμ ρςιπ ςξπικέπ
κξιμχμίεπ και ρςημ εναρτάλιρη ςηπ ρσμξυήπ ρςξ ερχςεοικό ςξσπ.
Αμςικείμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι:
Ζ παοξυή σπηοεριώμ διαπξλιςιρμικήπ μερξλάβηρηπ ρε στιρςάμεμεπ ςξπικέπ δξμέπ,
ξι ξπξίεπ παοέυξσμ κξιμχμικέπ σπηοερίεπ ρςξσπ μεςαμάρςεπ.
αοάμςα (40) επιλεγέμςεπ διαμερξλαβηςέπ θα διαςεθξύμ έχπ 30 Θξσμίξσ 2012 ρε
σπηοερίεπ σγείαπ, κξιμχμικήπ μέοιμμαπ, ποόμξιαπ, κξιμχμικήπ ποξρςαρίαπ,
κξιμχμικήπ τοξμςίδαπ, κξιμχμικήπ αμςίληφηπ, κξιμχμικήπ αλληλεγγύηπ,
κξιμχμικήπ και φσυξλξγικήπ σπξρςήοινηπ, ρυεςικήπ ξικξμξμικξκξιμχμικήπ
σπξρςήοινηπ και ρςεγαρςικήπ ρσμδοξμήπ,
ρςξσπ κάςωθι Δήμξσπ


Ένι (6) διαπξλιςιρμικξί μερξλαβηςέπ ρςξ Δήμξ Αθημαίχμ.



Σέρρεοιπ (4) διαπξλιςιρμικξί μερξλαβηςέπ ρςξ Δήμξ Παςοέχμ.



Σοειπ (3) διαπξλιςιρμικξί μερξλαβηςέπ ρςξσπ Δήμξσπ Ηερραλξμίκηπ,
Ζοακλείξσ



Από δύξ (2) διαπξλιςιρμικξύπ μερξλαβηςέπ ρςξσπ δήμξσπ Πειοαιά και
Κάοιραπ.



Από έμα (1) διαπξλιςιρμικό μερξλαβηςή ρςξσπ δήμξσπ Αρποόπσογξσ
Δλεσρίμαπ, Χαψδαοίξσ, Πεοιρςεοίξσ, Αιγάλεχ, Φιλαδέλτειαπ - Χαλκηδόμαπ,
Θλίξσ, Εχγοάτξσ, Ιξοσδαλλξύ, Μίκαιαπ – Αγίξσ Θχάμμξσ Ρέμςη, Ρόδξσ,

Σοίπξληπ, Πύλξσ – Μέρςξοξπ, Αμαςξλικήπ Λάμηπ, Ιξζάμηπ, Βέοξιαπ, Νάμθηπ,
Φαοκαδόμαπ, Ιέοκσοαπ και Καμιέχμ,
Σκξπόπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι:





Βελςίχρη ςχμ παοευόμεμχμ ποξπ ςξμ μεςαμαρςεσςικό πληθσρμό κξιμχμικώμ
σπηοεριώμ.
Ποξώθηρη ςηπ διαπξλιςιρμικήπ μερξλάβηρηπ χπ δσμαμικήπ διαδικαρίαπ πξσ
ρσμβάλλει ρημαμςικά ρςημ έμςανη ςχμ σπηκόχμ ςοίςχμ υχοώμ ρςημ
ελλημική κξιμχμία.
Δμίρυσρη ςξσ έογξσ ςχμ ςξπικώμ θερμικώμ ξογάμχμ καςά ςημ παοξυή
κξιμχμικώμ σπηοεριώμ ποξπ ςξσπ μεςαμάρςεπ.
Δνάλειφη ςσυόμ διακοίρεχμ και ποξβλημάςχμ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι
μεςαμάρςεπ καςά ςημ ποξρπάθειά ςξσπ για εύοερη καςξικίαπ.
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ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ

Ζ δοάρη 1.5/10 Ποόγοαμμα «Διαπξλιςιρμική Μερξλάβηρη» για ςημ σπξρςήοινη ςηπ ποόρβαρηπ
ρςη ρςέγαρη και ςιπ κξιμωμικέπ σπηοερίεπ ρσμξλικξύ ποξϋπξλξγιρμξύ 100.000,00€
ρσγχοημαςξδξςείςαι από ςξ Εσοωπαϊκό Ταμείξ Έμςανηπ καςά 75% από Κξιμξςικξύπ πόοξσπ και
καςά 25% από Εθμικξύπ πόοξσπ

