www.ert.gr
ΚΑΡΔΙΤΣΑ : 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
9 Ιουνίου
Κλιματική αλλαγή : Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία είναι το θέμα του 1ου
πανελλήνιου συνεδρίου που ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο
στην Καρδίτσα, με συνολικά 62 εισηγήσεις, και το οποίο διοργανώνεται
από την ΠΕΔ Θεσσαλίας με Συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι το
ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας , το ΤΕΕ
– Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος
και η ΕΘΕΜ (Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών). Η κήρυξη των
εργασιών αναμένονταν να γίνει στις 8.00 μ.μ. από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος
έφτασε στο Thessalikon Grand, όπου πραγματοποιείται το συνέδριο,
μετά τις 10 το βράδυ λόγω της ονομαστικής ψηφοφορίας της Βουλής.
Η χώρα, όπως τονίζεται σε μήνυμά του, είναι από τις πρώτες που
αναγνωρίζουν τις σημαντικές επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική
αλλαγή, ενώ σημειώνεται ότι η πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ να
αποσυρθούν από τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική
αλλαγή, προφανώς και δεν μεταβάλλει σε τίποτα την ελληνική θέση. Η
ελληνική κυβέρνηση και η χώρα, όπως και ολη η Ευρωπαϊκή Ένωση,
παραμένουν πιστές στη δέσμευση που έχουν αναλάβει. “Η Ελλάδα ήταν
από τις πρώτες χώρες που κύρωσαν τη συμφωνία των Παρισίων και
αυτό αποδεικνύει την ισχυρή μας δέσμευση και την αναγνώριση της
απόλυτης αναγκαιότητας για άμεση δράση στον τομέα της κλιματικής
αλλαγή τόσο για τη σημερινή όσο και για τις μελλοντικές γενιές”. Σε
άλλο σημείο τονίζεται ότι εκτός από τη δράση σε εθνικό επίπεδο για
την αντιμετώπιση αλλά και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
είναι απαραίτητη η κινητοποίηση και η συμμετοχή όλων των
φορέων: της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, των
επιχειρήσεων, της αυτοδιοίκησης των κοινωνικών ομάδων.

Υπογραμμίστηκε ο περιφερειακός και τοπικός σχεδιασμός που πρέπει
να υλοποιηθεί άμεσα, όπως είναι για παράδειγμα τα περιφερειακά
σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα σχέδια βιώσιμης
αστικής κινητικότητας, ο χωρικός σχεδιασμός, η διαχείριση δασών και
η προστασία της βιοποικιλότητας, η διαχείριση υδατικών πόρων, τα
σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και η αναδιάρθρωση και
προσαρμογή του αγροτικού τομέα, ζητήματα ιδιαίτερα κρίσιμα και
απαιτούν λύσεις για τη Θεσσαλία.
Κύριοι στόχοι του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη του φαινομένου της
κλιματικής αλλαγής, η προβολή και ο σχολιασμός συμπερασμάτων του
Παρισιού, η ανάδειξη της Θεσσαλικής πραγματικότητας, οι
επιπτώσεις και οι προτάσεις αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής.. Κλιματική αλλαγή, αστικό περιβάλλον, γεωργία, υδατικοί
πόροι, ενέργεια και μεταφορές οι βασικοί θεματικοί άξονες.
Να σημειωθεί ότι ομιλία έγινε από τον διακεκριμένο Ακαδημαϊκό
κ. Χρ. Ζερεφό, καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας, επόπτη του
Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της
Ακαδημίας Αθηνών
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, του ΕΑΠ και του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
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