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Προς τους 
Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της Χώρας  

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας συν-διοργανώνει με το Ινστιτούτο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, Θεματικό Συνέδριο στο 
Ηράκλειο Κρήτης, στις 6-7 Απριλίου 2017, (Ξενοδοχείο Candia Maris) με θέμα: 

 
«Κλιματική Αλλαγή: Οι Επιπτώσεις της στην Οικονομία και Πολιτικές 

Διαχείρισης στους Τομείς: Ενέργειας, Απορριμμάτων, Γεωργίας, 
Διαχείρισης Υδάτων και Φυσικών Πόρων, Τουρισμού και Υγείας» 

 
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. 
 
Στόχος του συνεδρίου είναι να τεθεί από επισήμους φορείς η τεράστια πρόκληση 

του ζητήματος των ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ και οι επιπτώσεις που έχουν στους βασικούς 
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και στο περιβάλλον.  

 
Παράλληλα, φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο, φωτίζοντας τις  

κατευθύνσεις που θα πρέπει να στραφούμε σαν επιστήμη, κοινωνία, οικονομία και 
επιχειρηματικότητα, ώστε να επιταχυνθεί η προσαρμογή των τομέων της οικονομίας που 
θίγονται από τις κλιματικές αλλαγές, ώστε να αντιστραφούν οι επερχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 

 
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι 

Ανάπτυξης των ΠΕΔ, διακεκριμένοι έλληνες επιστήμονες, καθώς και στελέχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με εμπειρία σε θέματα κλιματικής αλλαγής. 
   
       Σας καλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στο τηλέφωνο 2132147552, 
υπεύθυνη επικοινωνίας κα Μάρθα Γιαννακοπούλου ή εναλλακτικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: Giannakopoulou@kedke.gr.    

 
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας το αργότερο έως την Παρασκευή 31 

Μαρτίου 2017.  
 
Οι δαπάνες συμμετοχής βαρύνουν τους οικείους Δήμους ή τις Π.Ε.Δ.  
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Σας γνωρίζουμε ότι το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει το συνέδριο, διαθέτει ειδικά 
διαμορφωμένες τιμές για τους συμμετέχοντες (Candia Maris, Λεωφ. Α. Παπανδρέου 72, 
Γάζι, τηλ. 281 037 7000). 

 
Επισυνάπτεται σχέδιο του προγράμματος εργασιών του Συνεδρίου. 

    
 
 

Με εκτίμηση 

 

 

   Γιώργος Πατούλης 

 Δήμαρχος Αμαρουσίου 

   Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  
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