Πραγματοποίηση της 2ης συνάντησης του έργου “Eight Cities Together for
Building Our Europe – 8C2C4EU”, στο Κίστελεκ της Ουγγαρίας 3 – 5
Ιουνίου.

Πραγματοποιήθηκε στο Κίστελεκ της Ουγγαρίας 3 – 5 Ιουνίου, η 2η συνάντηση
του έργου “Eight Cities Together for Building Our Europe – 8C2C4EU”, που
υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου, μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και στο πλαίσιο
του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».
Στο εταιρικό σχήμα του «8C2C4EU», συμμετέχουν εκτός από το Δήμο Ηρακλείου,
ο Δήμος του Gerace (Νότια Ιταλία, Καλαβρία) - Επικεφαλής Εταίρος, ο Δήμος του
Kistelek (Ουγγαρία), η Περιφέρεια του Teruel (Αραγωνία – Ισπανία), ο Δήμος της
Narva - Τμήμα Αστικής Ανάπτυξης και Οικονομίας (Εσθονία), ο Δήμος του Barcelo
(Πορτογαλία), η Κοινότητα της Victoria – Ιάσιο – Μολδαβία (Ρουμανία) και ο Δήμος
του Scrad (Κροατία).
Στόχος του «8C2C4EU» εκτός από τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των
εταίρων είναι και η δοκιμασία μιας μεθοδολογίας για την αύξηση της συμμετοχής
των πολιτών σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση της
συμμετοχής των νέων(σχολείων / πανεπιστήμιων) στη συζήτηση σχετικά με τα
πέντε σενάρια που περιγράφονται λεπτομερώς στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Στη συνάντηση συμμετείχε εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου η κα Μάρθα
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Παπαδομιχελάκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Έργου και στέλεχος του Τμήματος
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, δόθηκε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα
με παρουσίαση των εταίρων και αναφορά στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και
στα οφέλη που προκύπτουν τόσο από τη συνεργασία μεταξύ των χωρών όσο και
από τη συμμετοχή στο διάλογο για τη συν διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.
Επίσης η κα Ildikó Szekeres, επικεφαλής του Europe Direct που εδρεύει στο
Πανεπιστήμιο του Szeged, ανέπτυξε τον οδικό χάρτη των στόχων και των
προκλήσεων (μετά το 2020) από την πλευρά των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Ενώ στη
συνέχεια ο κος Sándor Nagy, πρώην επικεφαλής της Ουγγρικής Αντιπροσωπείας
στην Επιτροπή των Περιφερειών (European Committee of the Regions (CoR) και
Δήμαρχος του Κίστελεκ, παρουσίασε τις απόψεις του υπό το πρίσμα της εμπειρίαw
του στην Επιτροπή των Περιφερειών.
Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, άνοιξε ο διάλογος με θέμα "Το μέλλον της
Ευρώπης - Απόψεις", προεξάρχοντος του Dr. Ökrös Oszkár, Διευθυντή Ευρωπαϊκών
θεμάτων του γραφείου του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Για τον Δήμο Ηρακλείου
η κα Μάρθα Παπαδομιχελάκη, παρουσίασε συνοπτικά τις απόψεις όπως αυτές
εκφράστηκαν από τον Δήμαρχο του κο Βασίλειο Λαμπρινό, σε πρόσφατη ομιλία
του, σχετικά με τον Ευρωσκεπτικισμό και τις ψευδεπίγραφες απαντήσεις που δίνει
και που στοχεύουν στο θυμικό και όχι τη λογική των Ευρωπαίων πολίτων, την
επιτυχημένη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στη Κρήτη σε συνεργασία
με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών και την επιτακτική ανάγκη να
βαδίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι για ένα κοινό μέλλον.

Στο 2ο μέρος πραγματοποιήθηκε διάλογος με φοιτητές του Πανεπιστημίου του
Szeged καθώς και πολίτες. Το διάλογο συντόνισε η dr. Imola Schiffner, από τη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Szeged.
Την 3η ημέρα δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες της γνωριμίας με το
Ερευνητικό Ινστιτούτο ELI-ALPS Szeged. Το συγκεκριμένο project έχει
χρηματοδοτηθεί κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέρος του
Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την οικοδόμηση της επόμενης γενιάς μεγάλων ερευνητικών
υποδομών, μετά από επιλογή του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ πάνω στις
Υποδομές Έρευνας (ESFRI). To ELI (Extreme Light Infrastructure), ασκεί
βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε ότι αφορά την τεχνολογία των λέιζερ, είναι
στελεχωμένο με επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο και οι ίδιες οι κτιριακές
εγκαταστάσεις ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής.
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