ΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ECDAY 2021
Πρασινίζοντας το μέλλον μας!
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με την
Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, σε συνεργασία με το Δήμο
Ωραιοκάστρου διοργανώνουν στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2021 (EC-Day 2021), μια
περιβαλλοντική δράση δενδροφύτευσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου στην περιοχή
«Αλώνια» του Δήμου Ωραιοκάστρου (δίπλα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Ωραιοκάστρου - τοποθεσία), από τις
10.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ..
Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον γεγονός και τα αποτελέσματά της γίνονται αισθητά παγκοσμίως. Τα ακραία καιρικά
φαινόμενα και οι πυρκαγιές που αποψιλώνουν τα δάση εκδηλώνονται ολοένα και πιο συχνά σε όλο τον πλανήτη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι φωτιές του Αυγούστου που έπληξαν τη χώρα μας, καταστρέφοντας μεγάλες
δασικές εκτάσεις και προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε οικισμούς και περιουσίες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η
δενδροφύτευση αποτελεί την πιο άμεση, προσιτή και εύκολη λύση, με την οποία μπορεί να συμβάλει ο καθένας μας στην
προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη μας.
Για το λόγο αυτό, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη δενδροφύτευση που διοργανώνουμε, συνεισφέροντας στο
περιβάλλον μας και ομορφαίνοντας τη γειτονιά μας. Η καλλιέργεια και η περιποίηση μικρών δενδρυλλίων μέσα στον αστικό

ιστό του Δήμου Ωραιοκάστρου θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους κατοίκους, με σημαντικότερο τη δημιουργία ενός νέου
χώρου πρασίνου και πηγής οξυγόνου, που θα βελτιώσει το μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής .
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ύπαιθρο και είναι ανοιχτή στο κοινό, ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
τηρήσουν τα ισχύοντα μέτρα της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αποφυγή εξάπλωσης της COVID-19.
Σε περίπτωση
επιβολής νέων μέτρων και πιθανής αλλαγής του προγράμματος θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και
στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας
INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”:

Email: jts_grbg@mou.gr

Τηλ.: +30 2310 469695
ή/και να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

Programme’s website: www.greece-bulgaria.eu

Programme’s Facebook: interreggreecebulgaria
 EC-Day website: www.ecday.eu

Φύτεψε ένα δένδρο, βάλε τις ρίζες για ένα πράσινο μέλλον!
Τι είναι η Ημέρα Ευρωπαϊκής συνεργασίας (EC-Day) και τι γιορτάζουμε;
Τιμούμε την Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (γνωστή και ως "EC-Day") κάθε χρόνο, στις 21 Σεπτεμβρίου και φέτος
συμπληρώνονται 10 χρόνια από την έναρξη της εκστρατείας EC-Day!
Γιατί γιορτάζουμε τη συνεργασία; Η Ευρώπη είναι ένα μείγμα πολιτισμών και οικονομιών που πρέπει να κατανοήσουν ο ένας
τον άλλο προκειμένου να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενθαρρύνει
τη συνεργασία με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι μέσω των προγραμμάτων συνεργασίας, τα οποία διαθέτουν
πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις περιφέρειες, προκειμένου να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση κοινών
προκλήσεων: προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, κοινωνική ένταξη, μετανάστευση ...
Πώς γίνεται αυτό στην πράξη; Μέσω έργων που αφορούν περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη και γειτονικές χώρες,
συμβάλλοντας στην αύξηση της πολιτιστικής κατανόησης και στην εξάλειψη των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των
διαφορετικών περιοχών. Δεν νομίζετε ότι αυτός είναι ένας καλός λόγος για να γιορτάσουμε;
Με την εκστρατεία "Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας" θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους πολίτες ότι πολλά καλά
πράγματα μπορούν να προκύψουν όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Τις προηγούμενες χρονιές, οι συμμετέχοντες στην
εκστρατεία έκαναν ποδηλασία μαζί, τραγούδησαν μαζί, γευμάτισαν μαζί και γενικά πέρασαν υπέροχο χρόνο μαζί
απολαμβάνοντας ο ένας τη συντροφιά του άλλου, σε εκατοντάδες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από προγράμματα
συνεργασίας της ΕΕ, σε περισσότερες από 30 χώρες.
Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον εορτασμό. Τον Σεπτέμβριο διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις σε διάφορες
περιοχές της Ευρώπης, προβάλλοντας τα οφέλη της συνεργασίας: κινηματογραφικά φεστιβάλ, συναυλίες, αγώνες δρόμου,
τοπικές αγορές, γαστρονομικές εκθέσεις ... και πολλά άλλα! Βρείτε μια εκδήλωση στην πόλη σας ή κοντά σας και ελάτε να
γιορτάσετε μαζί μας.
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