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ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

«Πόλη –
Πολιτισμού»
>> ΣΕΛ. 14

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΩΡΩΠΟΥ
ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ 81η ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗ

Τιμή και δόξα στους
ήρωες που έπεσαν
για την πατρίδα
>> ΣΕΛ.15

ΣΤΙΣ 24/6, ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Μουσικοχορευτική
εκδήλωση
«Αλήθεια ν' αγάπη
μου σ' αγαπώ»

Τ

ο επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης
για το κλίμα ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, θέτοντας τις βάσεις για έναν κρίσιμο στόχο: Την επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5ο C και κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.
Το πολυσέλιδο επικαιροποιημένο Σχέδιο που
εκπόνησε η δημοτική αρχή, καθιστά την Αθήνα την πρώτη ελληνική πόλη που μέσα από

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

Ξεκινάει αύριο το 6ο
Μεσογειακό Φεστιβάλ Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

>>ΣΕΛ.3

Δωρεάν rapid covid
test στο Δήμο
Ηρακλείου Αττικής
Σήμερα, έξω από το δημαρχείο

>> ΣΕΛ. 3

τη συστηματική καταγραφή του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, προδιαγράφει
επιστημονικά και εμπεριστατωμένα τους άξονες επίλυσής του. Πρόκειται για ένα σχέδιο,
το οποίο φιλοδοξεί να συντελέσει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, μειώνοντας το κόστος ενέργειας μέσα από τη στροφή
προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσα
από συγκεκριμένους άξονες δράσης.

«Μια θάλασσα
τραγούδια»

>> ΣΕΛ. 2

Επαναλειτουργία
των Υπηρεσιών
Φύλαξης στον
Δήμο Παλλήνης

ΜΕΙΩΣΗ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ

>>ΣΕΛ. 2

Το Σχέδιο δράσης για το κλίμα, περιλαμβάνει
τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους, μέχρι
το 2030:
-Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 61% (συγκριτικά με το 2018).
-Το 70% του πληθυσμού της πόλης να έχει
πρόσβαση σε 15 λεπτά με τα πόδια σε έναν
χώρο πρασίνου.
-Το 30% της επιφάνειας της πόλης να καλύπτεται έως το 2030 από χώρους πρασίνου.

>>ΣΕΛIΔΑ 4

