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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μία ζημανηική ππωηοβοςλία ηος Δημάπσος Μεγαπέων Γπηγόπη 

Σηαμούλη, για να γίνει ο Δήμορ μαρ ιδπςηικό μέλορ ζηο «Δίκηςο 

Πεπιθεπειών και Δήμων, για ηην κλιμαηική αλλαγή (Climattica)» 

Υζηεξα από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δεκάξρνπ Μεγαξέσλ Γπηγόπη Σηαμούλη 

ην Δημοηικό Σςμβούλιο ζε ηαθηηθή Σπλεδξίαζή ηνπ, απνθάζηζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Δήκνπ Μεγαξέσλ σο ηδξπηηθνύ κέινπο, ζην «Δίθηπν Πεξηθεξεηώλ θαη Δήκσλ γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή (Climattica)». 

To  CLIMATTICA είλαη έλα Δίθηπν Πεξηθεξεηώλ θαη Δήκσλ, κηα 

δηαδξαζηηθή πιαηθόξκα, ελεκέξσζεο, αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ, δεδνκέλσλ, 

γλώζεσλ, εκπεηξηώλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ.  

Είλαη έλαο θνξέαο – νκπξέιια κε εγγεγξακκέλα ζπλδξνκεηηθά κέιε, πνπ 

ππνζηεξίδεη ηερληθά θαη επηζηεκνληθά ηνπο ΟΤΑ, ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο αιιά θαη ζε δξάζεηο πνπ 

ππάγνληαη ζηηο επξύηεξεο ζεκαηηθέο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ςεθηαθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ. 

Ππόκειηαι για μία ζημανηική ππωηοβοςλία ηος Δημάπσος Μεγαπέων 

Γπηγόπη Σηαμούλη ο οποίορ ζηην ειζήγηζή ηος ζηο Δημοηικό Σςμβούλιο ηόνιζε 

ηα εξήρ: 

«  H ζπκκεηνρή ηνπ Δήκνπ καο ζην Δίθηπν CLIMATTICA  ζα δώζεη θαηεπζύλζεηο 

ζε ηέζζεξηο ππιώλεο:  

 1.           Κιηκαηηθή αιιαγή 

2.            Ελεξγεηαθή κεηάβαζε 

3.            Ψεθηαθό θαη Τερλνινγηθό κεηαζρεκαηηζκό- 4ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε  

4.            Κπθιηθή Οηθνλνκία θαη Δηαρείξηζε Απνβιήησλ  

Τν  Δίθηπν CLIMATTICA ζα ζπλεηζθέξεη, εκπξάθησο, ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

ηνπ Δήκνπ καο: 



1) Γηα ηελ αεηθόξo θαη βηώζηκε αλάπηπμε,  

2) Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

 Θα πξνσζήζεη θαηλνηόκεο βηώζηκεο ηερλνινγίεο ζηελ θαζαξή ελέξγεηα, ζηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θηώρεηαο. Θα εζηηάζεη ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ ώζηε λα 

εμαζθαιηζηεί επάξθεηα ησλ  θπζηθώλ πόξσλ, θαη λα πεξηνξηζηνύλ ηα απόβιεηα, 

δεκηνπξγώληαο έλα λέν βηώζηκν νηθνλνκηθό κνληέιν αλάπηπμεο.  

Οη λέεο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε αλαδήηεζε λέσλ αγνξώλ, ε 

Εηαηξηθή Κνηλσληθή Επζύλε, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθώλ 

πεγώλ, απαηηνύλ λέεο πξσηνβνπιίεο θαη δπλακηθά εγρεηξήκαηα. 

Τν  Δίθηπν CLIMATTICA αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κίαο θνηλσλίαο θαη 

κίαο νηθνλνκίαο πνπ αιιάδεη, θαηλνηνκεί, ςεθηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο 

ελόο απνθεληξσκέλνπ αλαπηπμηαθνύ κνληέινπ. 

Θεσξώ όηη είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό δίθηπν, έλαο ζπνπδαίνο Οξγαληζκόο θαη 

κε ηελ παξνύζα εηζήγεζε, θαη βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ Δηθηύνπ, πνπ 

επηζπλάπηεηαη θαη όπνπ πεξηγξάθνληαη νη ζθνπνί, νη ζηόρνη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δηθηύνπ, δεηνύκε από ην Σώκα ηελ ιήςε απόθαζεο. 

Τν Δημοηικό Σςμβούλιο ηοποθεηήθηκε θεηικά ζηελ εηζήγεζε ηνπ 

Δεκάξρνπ θαη απνθάζηζε:  

1.-  Τελ έληαμε ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ  ζην δίθηπν CLIMATTICA 

2.- Οξηζε  σο πολιηικό εκππόζωπο ηνλ Δήκαξρν Μεγαξέσλ Γπηγόπη 

Σηαμούλη θαη   

3.- Οξηζε σο Σςνηονιζηή ζηον Δήμο μαρ ηον Κάμπαξη Κων/νο, κόληκν 

ππάιιειν ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ. 
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