
                                                   

 

Ππόγπαμμα SUSTAIN 

“Εκηιμώνηαρ ηην Αειθοπικόηηηα και Ενιζσύονηαρ Πολιηικέρ για ηην Εθαπμογή ηηρ” 

 

Μια Πεπιθεπειακή Ππωηοβοςλία ηος Ππογπάμμαηορ INTERREG IVC πος ζςγ-

σπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ)  

 

 

Απνηειεί γεγνλόο όηη ε αλζξώπηλε παξέκβαζε θαη ε ζπλερώο απμαλόκελε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα έρεη επηθέξεη ζνβαξέο επηπηώζεηο ηόζν γηα ηηο θνηλσλίεο όζν θαη ηα νηθνζπζηήκαηα. 

Απηή ε θνηλή δηαπίζησζε έρεη νδεγήζεη ζε κηα πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο ελόο ελαιιαθηηθνύ κνληέινπ, 

ελόο κνληέινπ αεηθόξνπ αλάπηπμεο, όπσο απνηππώζεθε ην 1992, ζηελ Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε. ύκθσλα κε ηνλ θιαζηθό νξηζκό, αεηθόξνο αλάπηπμε είλαη ε 

«αλάπηπμε πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δπλαηόηεηα ησλ 

κειινληηθώλ γελεώλ λα θαιύςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο», ή, κε άιια ιόγηα, ε κέξηκλα ώζηε ε 

ζεκεξηλή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε λα κελ ππνλνκεύεη ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ησλ κειινληηθώλ 

γελεώλ. Η αεηθόξνο αλάπηπμε είλαη, ζπλεπώο, κηα έλλνηα πνιπδηάζηαηε θαη θαιύπηεη ηξεηο πνιύ 

ζεκαληηθέο ζπληζηώζεο (ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή), ζπληζηώζεο πνπ απαηηνύλ 

κία ηζόξξνπε πνιηηηθή ζπλεθηίκεζε.  

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε απνθάζηζαλ, κέζα από 

ζπληνληζκέλεο δξάζεηο, λα ελζσκαηώζνπλ ηελ αξρή ηεο αεηθνξηθόηεηαο ζε νιόθιεξν ην θάζκα ησλ 

πνιηηηθώλ ηνπο. ηα πιαίζηα απηά, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη πηνζεηήζεη κηα ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Αεηθόξν Αλάπηπμε, πνπ εγθξίζεθε ην 2001 θαη αλαζεσξήζεθε ην 2006, ζέηνληαο σο βαζηθνύο 

ζηόρνπο ηελ αλαβάζκηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο ζε ζέκαηα αεηθόξνπ αλάπηπμεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο 

ηζόηεηαο θαη ζπλνρήο, ηελ επηδίσμε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο κέζα από έλα κνληέιν αλάπηπμεο πνπ 

ζα είλαη απνηειεζκαηηθό, θνηλσληθά δίθαην θαη πεξηβαιινληηθά βηώζηκν.  

 

 

Το Ππόγπαμμα SUSTAIN  

 

Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, έλα λέν Δπξσπατθό Πξόγξακκα Γηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο έρεη 

μεθηλήζεη, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009, κε ζηόρν ηελ ζηήξημε ησλ επξσπατθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ 

πνιηηηθώλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ νινθιεξσκέλε θαη αεηθόξν δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ. 

ε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζηελ 



αλαζεσξεκέλε ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ηνπ 2006, ηο Ππόγπαμμα SUSTAIN, κέζα 

από ηελ ζηελή ζπλεξγαζία ησλ εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, επηδηώθεη λα αλαδείμεη ηηο κεζόδνπο 

εθείλεο πνπ νδεγνύλ ζηελ βηώζηκε αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ, ελζσκαηώλνληαο 

παξακέηξνπο όπσο ε ηνπηθή θνηλσλία θαη ε νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ, νη αλαλεώζηκεο πεξέο 

ελέξγεηαο θιπ. 

“Σν Πξόγξακκα SUSTAIN είλαη έλα θηιόδνμν θαη νινθιεξσκέλν πξόγξακκα πνπ ζα καο 

νδεγήζεη, κέζα από ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία, ζε έλα πιήξσο εθαξκόζηκν πνιηηηθό 

εξγαιείν, ζε όιεο ηηο 22 παξάθηηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ”, όπσο δήισζε ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, Alan Pickaver. 

 

Σηόσοι ηος Ππογπάμμαηορ 

 

Βαζηθνί ζηόρνη ηνπ ελ ιόγσ project είλαη ε δεκηνπξγία ελόο επηρεηξεζηαθνύ εξγαιείνπ πνιηηηθήο 

θαη ιήςεο απνθάζεσλ, εθαξκόζηκνπ ζε όιεο ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην 

νπνίν ζα βνεζήζεη αιιά θαη ζα δηαζθαιίζεη ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ, 

βαζηδόκελε ζηελ αξρή ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. 

Γηα ην ζθνπό απηό ην πξνηεηλόκελν έξγν ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ελόο θνηλνύ πιαηζίνπ 

κεηξήζηκσλ Κξηηεξίσλ (Γεηθηώλ), πνπ ζα θαιύπηνπλ αθελόο ηνπο θηλδύλνπο ηεο κε-βηώζηκεο 

αλάπηπμεο θαη αθεηέξνπ ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη από έλα βηώζηκν κέιινλ γηα όιεο ηηο 

παξάθηηεο θνηλόηεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Σα αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα απηνύ ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα αθνξνύλ, κεηαμύ άιισλ, ηα εμήο:  

 Σε δεκηνπξγία ελόο απνηειεζκαηηθνύ επηρεηξεζηαθνύ εξγαιείνπ πνιηηηθήο θαη 

αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ βαζηζκέλνπ ζε έλα ζύλνιν δεηθηώλ θαη θξηηεξίσλ, πνπ ζα 

απνηηκνύλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ζα πξνηείλνπλ κνληέια θαη 

επηινγέο αεηθόξνπ αλάπηπμεο.  

 Σε δεκηνπξγία κηαο θξίζηκεο νκάδαο από εηαίξνπο, πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

«πξεζβεπηέο» γηα ηελ πξνώζεζε βηώζηκσλ πξαθηηθώλ θαη πνιηηηθώλ αεηθόξνπ αλάπηπμεο 

ζηηο πεξηνρέο ηεο παξάθηηαο δώλεο ηεο Δ.Δ.  

 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ θαη πεξηθεξηθώλ αξρώλ, ησλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη θνξέσλ, αιιά θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ γεληθόηεξα. 

 Σε ζπλεηζθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο αλαζεσξεκέλεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ζρεηηθώλ πνιηηηθώλ όπσο π.ρ. ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε 

ησλ Παξάθηησλ Πεξηνρώλ, ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Νεξά, θαη ινηπέο ζπλαθείο πνιηηηθέο 

ηνπηθνύ/πεξηθεξηθνύ επηπέδνπ. 

 

ην έξγν απηό, ην νπνίν ζα έρεη δηάξθεηα 30 κελώλ, ζπκκεηέρνπλ 12 Δηαίξνη από 12 θξάηε -

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 8 Σνπηθέο Αξρέο (4 πεξηθεξεηαθέο θαη 4 ηνπηθέο) 

από ηηο αθηέο ηνπ Β. Αηιαληηθνύ (4), ηηο αθηέο ηνπ Ν. Αηιαληηθνύ (2), ηε Μεζόγεην (5) θαη ηελ 

Βαιηηθή (1). Για ηην Ελλάδα, εηαίπορ ζηο ππόγπαμμα είναι ο Δήμορ Σαμοθπάκηρ. Η 

ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ ηνπ SUSTAIN πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Κνύθιηα, Κύπξνο, από ηηο 

22 κέρξη ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2010. 
 


