ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εγκρίθηκε την Τετάρτη 24.2.2021 η Νέα Στρατηγική της Ε.Ε
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κείμενο αναφοράς αλλά
και ένα εργαλείο που θα πρέπει να γίνει σεβαστό από όλους του
φορείς πολιτικής που εμπλέκονται και να υλοποιηθεί σωστά
πραγματώνοντας την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που εν
προκειμένω βρίσκει σημαντικό πεδίο εφαρμογής.
Οι δήμοι αποτελούν τους κατεξοχήν παράγοντες που με το
Τοπικό Ενεργειακό τους Σχέδιο καλούνται να εφαρμόσουν στην
πράξη την εν λόγω Στρατηγική και να την φέρουν απτά στην ζωή
των πολιτών, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της καθημερινής
διαβίωσης και αναδεικνύοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε
απαραίτητο μοχλό εφαρμογής μίας τόσο σημαντικής πολιτικής,
όσο η πολιτική Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η ΚΕΔΕ έχοντας δραστηριοποιηθεί στα θέματα που αφορούν
στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή μέσω :
1.

2.

3.

της συμμετοχής της διοίκησης της σε σχετικές
διαβουλεύσεις και συνέδρια και της επίσημης
τοποθέτησης της μέσω των τακτικών συνεδρίων
της και των σχετικών αποφάσεων ΔΣ
των συνεδριάσεων και προτάσεων των Θεματικών
Επιτροπών της ΚΕΔΕ για θέματα που αφορούν
στην εφαρμογή των σχετιζόμενων πολιτικών
(Επιτροπές
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας,
Θεσμών, Οικονομικών κλπ)
της δράσης της μέσω της Ομάδας Εργασίας
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και δει των έργων
στα οποία μετέχει – Κλιματική Αλλαγή και Aστικό
Πράσινο (LIFE IP AdaptIn και LIFE GrIn) /

Ενεργειακή Απόδοση (PRODESA) / παραγωγή
βιοκαυσίμων (SUMBIO) / έλλογη χρήση υδάτινων
πόρων (WRESTLE) - καθώς και των χρηστικών
και βιώσιμων εργαλείων που παρέχει στους
δήμους – μέλη της, ως παραδοτέα των
προαναφερθέντων έργων
πάντα, δε, σε πλήρη και αγαθή συνεργασία με τους
εμπλεκόμενους κρατικούς και άλλους φορείς, ενημερώνει σταθερά
τα μέλη της, ΟΤΑ της χώρας, με όλα τα δίκτυα επικοινωνίας που
διαθέτει.

Εν προκειμένω θα βρείτε κάτωθι αναρτημένα:
- το Δελτίο Τύπου της ΕΕ με περιληπτική αναφορά στην
ανάγκη της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή αλλά
και ιστορική αναδρομή της σημαντικότατης αυτής
προσπάθειας
- το όλο κείμενο της Νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και
- μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων που οδηγούν
στην ευκολότερη συνολική κατανόηση του
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