
Φιλόδοξοι δήμοι διαμορφώνουν τον Ευρωπαϊκό διάλογο για το κλίμα 
 

 

Θέλετε να βάλετε την πόλη σας σε μια πορεία βιωσιμότητας;  

Εμπνευστείτε και συμμετάσχετε στο έργο του EUKI με τίτλο “Bridging European and Local 

Climate Action” (BEACON) μαζί με άλλους εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Δήμων. Η διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων από τους Δήμους για συμμετοχή στο τριετές πρόγραμμα είναι πλέον 

ανοιχτή!  Θα επιλεγούν 5 Δήμοι της Ελλάδας από διαφορετικές Περιφέρειες.  

 

Οι Δήμοι αποτελούν κινητήρια δύναμη για τη μετατροπή της χώρας τους. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, χιλιάδες 

από αυτούς έχουν ήδη προβεί σε βήματα προς την κατεύθυνση της παραγωγής καθαρής ενέργειας, 

προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα, αυξάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας ή μειώνουν την ατμοσφαιρική 

ρύπανση - συχνά στο πλαίσιο των τοπικών σχεδίων δράσης για την ενέργεια και το κλίμα. 

Ψάχνετε για αειφόρες λύσεις για την ανάπτυξη του Δήμου σας, αλλά αντιμετωπίζετε εμπόδια για να 

υλοποιήσετε τις ιδέες σας; Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης 

και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU) μόλις ξεκίνησε ένα τριετές πρόγραμμα για την προώθηση του διασυνοριακού 

διαλόγου καθώς και για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Δήμοι από τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την 

Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τσεχική Δημοκρατία θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 

εμπειρίες και να αναπτύξουν περαιτέρω τις τοπικές δράσεις τους. 

Θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να μάθετε και για να αναπτύξετε τα έργα σας: 

 Τα διακρατικά εργαστήρια με συναδέλφους και ειδικούς θα δώσουν νέα ώθηση στις ενέργειές σας 

στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής 

αποδοτικότητας και άλλων σχετικών θεμάτων. 

 Η εξατομικευμένη καθοδήγηση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από τοπικούς εμπειρογνώμονες 

θα σας εξοπλίσουν με τεχνικές και διαδικαστικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και 

εφαρμογή τοπικών μέτρων χαμηλών εκπομπών. 

 Οι διμερείς συνεργασίες πόλεων θα ενισχύσουν το πνεύμα της συνεργατικότητας και θα 

καταστήσουν την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για το κλίμα ένα κοινό έργο. 

 Δύο Ευρωπαϊκά Δημοτικά Συνέδρια θα συγκεντρώσουν εκπροσώπους από το τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για να συζητήσουν στρατηγικές και προσεγγίσεις την κλιματική 

δράση και το ρόλο των δήμων σε διακρατικό επίπεδο, αλλά και για να συνεργαστούν με τους 

Ευρωπαίους συναδέλφους σε εποικοδομητικό κλίμα. 

 Επιπλέον, οι Δήμοι ορισμένων χωρών θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν λύσεις για τη μείωση των 

ενεργειακών λογαριασμών των σχολείων, σε διάλογο με άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία. 

Ενδιαφέρεστε να ανακαλύψετε νέες προσεγγίσεις για μια ζωντανή πόλη με υψηλότερη ποιότητα ζωής; Στείλτε 

την αίτησή σας μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018. 


