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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΔΕΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ», η νέα «πράσινη» πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ για
την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος των πληγέντων

περιοχών

Κάλεσμα έμπρακτης στήριξης από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ.
Παπαστεργίου και λειτουργία  Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας , για την

συνδρομή των Δήμων που πλήττονται από τις πυρκαγιές

· Κανένας Δήμος μόνος , κανένας πολίτης μόνος

Με επιστολή του προς όλους τους Δημάρχους της χώρας , ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ , Δημήτρης Παπαστεργίου ζητά να στηριχθούν έμπρακτα όλοι οι Δήμοι
και οι πολίτες που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές των
τελευταίων ημερών.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, αυτή τη δύσκολη στιγμή κανένας Δήμος
και κανένας πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος σε αυτή τη δοκιμασία.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας από την πρώτη στιγμή έχει έρθει σε
επαφή με τους Δήμους που πλήττονται από τις πυρκαγιές , ώστε να
καταγράψει τις ανάγκες τους και να μπορέσει να τους βοηθήσει. Στο πλαίσιο
αυτό δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία μια ηλεκτρονική πλατφόρμα,
μέσω της οποίας θα μπορούν όσοι Δήμοι αλλά και ιδιώτες χορηγοί ή απλοί
πολίτες επιθυμούν, να συνδράμουν στην κάλυψη των αναγκών που έχουν
δημιουργηθεί από τις καταστροφές με όποιον τρόπο ο καθένας επιλέξει.

Την πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο λινκ:
https://forms.gle/bsFRFgZWN5nDVrLv6

https://forms.gle/bsFRFgZWN5nDVrLv6
https://forms.gle/bsFRFgZWN5nDVrLv6


· Η «πράσινη» πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, «ΔΕΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ»,
για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου ενημέρωσε ότι η Ένωση σε
συνεργασία με τους Δήμους της χώρας και το Κεντρικό Κράτος, αλλά και με τη
συνδρομή ιδιωτών χορηγών, θα υλοποιήσει το επόμενο διάστημα μια σειρά
από «πράσινες δράσεις», που στόχο θα έχουν αφενός την αποκατάσταση των
φυσικών καταστροφών. Αφετέρου τη θωράκιση των πόλεων απέναντι στις
συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής.

Μια από τις δράσεις αυτές είναι η πρωτοβουλία «ΔΕΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ» , μέσα
από την οποία θα επιδιωχθεί να συγκεντρωθούν πόροι από Δήμους ,
προγράμματα αλλά και ιδιώτες χορηγούς, με τους οποίους θα
χρηματοδοτηθούν αναδασώσεις πληγέντων περιοχών, με στόχο την όσο το
δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
Η Κ.Ε.Δ.Ε. στο επόμενο Διοικητικό της Συμβούλιο θα πάρει απόφαση και θα
καταθέσει ένα σημαντικό ποσό, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης
πρωτοβουλίας.

Ακολουθεί η επιστολή του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
Δημήτρη Παπαστεργίου προς τους Δημάρχους της χώρας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


