
Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22 Τηλ. 210 2618642 Fax 210 2610300 Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

O Δήμαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος, υπέγραψε
το «Σύμφωνο των Δημάρχων» για την κλιματική αλλαγή

Ο Δήμαρχος Ιλίου,  κ.  Νίκος Ζενέτος,  στο πλαίσιο των ευκαιριών του Δήμου για την

επίτευξη μίας βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας και με αφορμή το έργο

“Ενέργεια 21” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευφυής Ενέργεια”, υπέγραψε το
“Σύμφωνο των Δημάρχων”, μία φιλόδοξη περιβαλλοντική πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το “Σύμφωνο των Δημάρχων”  συνίσταται σε μια επίσημη δέσμευση των πόλεων που

προσχωρούν σε αυτό να επιτύχουν αποτελέσματα πέραν των στόχων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, μέσω δράσεων υπέρ

της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, οι κυριότερες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι Δήμαρχοι που έχουν

υπογράψει το Σύμφωνο είναι οι εξής:

· Υπέρβαση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, μειώνοντας τις

εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.

· Υποβολή Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια.

· Προσαρμογή των αστικών δομών, συμπεριλαμβανομένης και της εξασφάλισης

επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, για την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων.

Ίλιον, 23.02.2010
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· Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων τουλάχιστον ανά διετία για λόγους αξιολόγησης,

παρακολούθησης και εξακρίβωσης.

Ο Δήμαρχος Ιλίου, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για το “Σύμφωνο των

Δημάρχων”, τόνισε: “Εκτιμούμε ότι η αλλαγή του κλίματος σε παγκόσμια κλίμακα

αποτελεί μια πραγματικότητα για την οποία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η χρήση

ενέργειας για ανθρώπινες δραστηριότητες και επιπλέον ότι τα αστικά κέντρα ευθύνονται

άμεσα και έμμεσα για περισσότερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων

θερμοκηπίου.

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται την ευθύνη

για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις εθνικές

κυβερνήσεις και γι’ αυτό πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να

πρωτοστατήσει στην ανάληψη δράσης, δεδομένου ότι αποτελεί το επίπεδο

διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες και έτσι μπορεί ευκολότερα να

τους προσεγγίσει”.

Περισσότερες πληροφορίες για το “Σύμφωνο των Δημάρχων” καθώς και την προσχώρηση

του Δήμου Ιλίου μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

για την Ενέργεια www.eumayors.eu.

http://www.eumayors.eu/
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