Τελετή του Συμφώνου των Δημάρχων για το 2021: Κρατήστε την
ημερομηνία και καταχωρίστε μια δορυφορική εκδήλωση!

«Προς μια πιο δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη
Ευρώπη για όλους»
Η Τελετή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το 2021 θα
πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακά...και παντού στην
Ευρώπη!
Δεδομένου ότι η Τελετή του Συμφώνου των Δημάρχων για το 2020 ακυρώθηκε
λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση λόγω της πανδημίας του Covid-19,
αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία την εκδήλωση για το 2021!
Η κύρια ευρωπαϊκή Τελετή υψηλού επιπέδου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
στις 7 Οκτωβρίου 2021, με ένα ευρύ φάσμα δορυφορικών εκδηλώσεων σε
ολόκληρη την Ευρώπη τις εβδομάδες κοντά στην τελετή.
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ και ΔΙΚΤΥΩΣΗ στην πορεία
προς τη Γλασκόβη

Τον Απρίλιο του 2021, η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων εισήλθε
σε μια νέα φάση, με την επίσημη έναρξη της ανανεωμένης φιλοδοξίας της για
μια πιο δίκαιη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη.
Οι υπογράφοντες δεσμεύονται πλέον για την επίτευξη κλιματικής
ουδετερότητας έως το 2050, υλοποιώντας μέτρα προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή και αμβλύνοντας την ενεργειακή πενία μέσω μιας δίκαιης μετάβασης.
Επίσης, δεσμεύονται για τη συμμετοχή των πολιτών τους, των επιχειρήσεων
και των τοπικών φορέων στη μετάβαση, συμβάλλοντας έτσι στο Ευρωπαϊκό
Σύμφωνο για το Κλίμα. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι μια
κοινοτική πρωτοβουλία που μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε στη δράση για
το κλίμα και να οικοδομήσουμε μια πιο πράσινη Ευρώπη.
Για να γιορτάσουμε αυτήν τη νέα φάση και τα επιτεύγματα της Κοινότητας,
καθώς και να συζητήσουμε πώς θα δεσμευτούμε, θα συμμετάσχουμε, θα
αναλάβουμε δράση και θα δικτυωθούμε για μια πιο δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη
Ευρώπη, διοργανώνουμε την πρώτη διαδικτυακή Τελετή του Συμφώνου των
Δημάρχων!
Η κυρία Kadri Simson, Ευρωπαία Επίτροπος για την Ενέργεια, και ο Frans
Timmermans, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, θα παρευρεθούν σε αυτόν τον εορτασμό μαζί με Δημάρχους,
τοπικούς ηγέτες, Προέδρους Περιφερειών και εκπροσώπους δήμων όλων των
μεγεθών.
Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των εγγραφών και το πρόγραμμα θα είναι
διαθέσιμες σύντομα.
Καταχωρίστε τη δική σας δορυφορική εκδήλωση του Συμφώνου των
Δημάρχων!

Η εκδήλωση θα αναδείξει επίσης τον πλούτο των δράσεων για το κλίμα παντού
στην Ευρώπη, με αποκεντρωμένες δορυφορικές εκδηλώσεις της Τελετής,
τις οποίες μπορείτε ΕΣΕΙΣ να διοργανώσετε, για να συζητήσετε τις τοπικές
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προκλήσεις και να προωθήσετε το όραμα του Συμφώνου των Δημάρχων για το
2050! Δείτε εδώ ποιος μπορεί να υποβάλει μια εκδήλωση και πώς .
Εκτός από την υποβολή της εκδήλωσής σας ως Δορυφορικής Εκδήλωσης της
Τελετής του Συμφώνου των Δημάρχων για το 2021, ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη
της Κοινότητας να καταχωρίσουν τις εκδηλώσεις τους στην Ψηφιακή
Πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, ώστε να μοιραστούν
τις ιδέες τους και να συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό της Ευρώπης.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact
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