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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΝΕΑ

Ζ ποχςξβξσλία ςξσ Ρσμτόμξσ ςχμ Δημάουχμ (ΡςΔ) καςέυει ρημαμςικϊ
οϊλξ ρςημ επίςεσνη ςχμ ρςϊυχμ ςξσ «20-20-20» για ςξ 2020 πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ πακέςξ Ιλίμα και Δμέογεια ςξσ 2009.

SEAP-PLUS: Σσμαμςήρειπ αδελτξπξιημέμχμ εςαίοχμ

ξ έογξ SEAP-PLUS ρςξυεϋει ρςημ εμίρυσρη ςξσ θεςικξϋ αμςίκςσπξσ πξσ
έυει ςξ ΡςΔ, ςϊρξ ρε πξρξςικξϋπ, αλλά και πξιξςικξϋπ ϊοξσπ ϊπχπ:
ςημ αϋνηρη ςξσ αοιθμξϋ ςχμ ςξπικόμ Αουόμ πξσ σπξγοάτξσμ ςξ ΡςΔ
και ςχμ Σπξρςηοικςόμ και Ρσμςξμιρςόμ ςξσ ΡςΔ,
ςημ σπξρςήοινη ςχμ ξπικόμ Αουόμ για ςημ εκπϊμηρη πεοιρρϊςεοχμ
και καλϋςεοχμ Ρυεδίχμ Δοάρηπ για ςημ Αειτϊοξ (Βιόριμη) εμέογεια
(ΡΔΑΔ),
ςημ αμάπςσνη ρσμεογαρίαπ ςχμ ςξπικόμ αουόμ με ςιπ πεοιτεοειακέπ
αουέπ και ςξσπ Οαοϊυξσπ Δμέογειαπ, αλλά και μεςανϋ έμπειοχμ και
μαθηςεσϊμεμχμ εςαίοχμ.
Ένι ζεσγάοια πεοιτεοειακόμ εςαίοχμ έυξσμ δημιξσογηθεί με ρςϊυξ ςη
διεσκϊλσμρη ςηπ απεσθείαπ αμςαλλαγήπ γμόρεχμ, εμπειοιόμ και ςευμξγμχρίαπ μεςανϋ ςχμ εμπειοϊςεοχμ και ςχμ λιγϊςεοξ έμπειοχμ εςαίοχμ,
όρςε ξι δεϋςεοξι μα μπξοξϋμ καλϋςεοα μα σπξρςηοίζξσμ ςιπ ςξπικέπ
αουέπ ςηπ πεοιξυήπ ςξσπ. H διαδικαρία αδελτξπξίηρηπ ςχμ εςαίοχμ
ρςηοίζεςαι ρςημ αμάπςσνη ικαμξςήςχμ, γμόρεχμ και ενειδίκεσρηπ ςχμ
μαθηςεσϊμεμχμ εςαίοχμ, ρε ϊλα ςα ρςάδια ποξεςξιμαρίαπ και σλξπξίηρηπ εμϊπ ΡΔΑΔ. Θδιαίςεοη έμταρη δίδεςαι ρςημ σπέοβαρη ςχμ εμπξδίχμ
πξσ αμακϋπςξσμ καςά ςη διάοκεια ςηπ αμάπςσνηπ και εταομξγήπ ςχμ
ΡΔΑΔ. οειπ γϋοξι επιρκέφεχμ έυξσμ ποξγοαμμαςιρςεί μεςανϋ ςχμ
έμπειοχμ και ςχμ μαθηςεσϊμεμχμ εςαίοχμ εμαλλάν. Ιαθόπ είμαι
ρημαμςικϊ μα εμιρυσθξϋμ ξι δερμξί μεςανϋ ςχμ έμπειοχμ και ςχμ λιγϊςεοξ έμπειοχμ πεοιτεοειόμ, ςξ Οοϊγοαμμα SEAP-PLUS ποξβλέπει ςημ
σπξγοατή Λμημξμίξσ Ιαςαμϊηρηπ μεςανϋ ςξσ κάθε αδελτξπξιημέμξσ
ζεϋγξσπ εςαίοχμ. Ασςϊ αμαμέμεςαι μα επεκςείμει ςη ρσμεογαρία ςξσπ και
μεςά ςξ πέοαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Ξι ξπικέπ Αουέπ κιμηςξπξιξϋμςαι ποξκειμέμξσ μα ρσμμεςέυξσμ ή και μα
ξογαμόμξσμ Ζμέοεπ Δμέογειαπ ρςημ κάθε πεοιτέοεια. Ρε ασςέπ παοέυεςαι επίρηπ ςευμική βξήθεια, ςϊρξ απϊ ςξσπ πιξ έμπειοξσπ, ϊρξ και απϊ
ςξσπ λιγϊςεοξ έμπειοξσπ εςαίοξσπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Ζ ρσμεογαρία με ςξσπ Οαοϊυξσπ Δμέογειαπ και άλλξσπ εμπλεκϊμεμξσπ
τξοείπ με ρςϊυξ ςημ ποϊρβαρη ρε ανιϊπιρςα εμεογειακά δεδξμέμα εμθαοοϋμεςαι μέρχ ρσγκεκοιμέμχμ δοάρεχμ, ϊπχπ Δογαρςήοια/
Ρεμιμάοια, Ρσμαμςήρειπ εογαρίαπ και διμεοείπ ρσμξμιλίεπ. Οοξχθείςαι
επίρηπ η εμπλξκή ςχμ αομϊδιχμ πεοιτεοειακόμ τξοέχμ, εμό δοάρειπ
ϊπχπ ςξ Λμημϊμιξ Ρσμεογαρίαπ εγγσάςαι ςη μελλξμςική ρσμεογαρία.
ξ SEAP-PLUS ρσμευίζει μα ποξχθεί επιςσυόπ ςημ ποχςξβξσλία ςξσ ΡςΔ
και μα διαυέει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ςα απξςελέρμαςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρε ρςοαςηγικέπ ξμάδεπ ρςϊυξσ, ρσμπεοιλαμβαμϊμεμχμ ςξπικόμ,
πεοιτεοειακόμ και εθμικόμ αουόμ, αλλά και σπεϋθσμξσπ λήφηπ απξτάρεχμ.

LEIF: επίρκεφη ρςξ Lund, ςξ Malmo και
ςη Ρςξκυϊλμη (μαζί με ςξμ JOKKMOKK)
απϊ ςιπ 14 έχπ ςιπ 17 Mαψξσ, 2013
ALESSCO: επίρκεφη ρςη Κεσκχρία (CEA)
απϊ ςιπ 15 έχπ ςιπ 17 Mαψξσ, 2013
ΔΔ : επίρκεφη ρςη Βαοκελόμη(DIBA)
απϊ ςιπ 17 έχπ ςιπ 18 Θξσμίξσ, 2013
LEAP: επίρκεφη ρςη Γέμξβα (ARE Κιγξσοία) απϊ ςιπ 9 έχπ ςιπ 11 Θξσλίξσ, 2013
BSRAEM: επίρκεφη ρςη Βιέμμη, ςξ Stetteldorf, ςξ Bruck an der Leitha και ςξ
Guessing (CAA) απϊ ςιπ 21 έχπ ςιπ 24
Θξσλίξσ, 2013
AMR: επίρκεφη ρςξ Freiburg(ICLEI Δσοόπη) from 9 έχπ ςιπ 10 Ρεπςεμβοίξσ,
2013
Ξ δεϋςεοξπ γϋοξπ επιρκέφεχμ μεςανϋ ςχμ
αδελτξπξιημέμχμ εςαίοχμ θα ξλξκληοχθεί με επιρκέφειπ ςχμ έμπειοχμ εςαίοχμ
ρςξσπ μαθηςεσϊμεμξσπ, πξσ θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ μεςανϋ Ρεπςεμβοίξσ και Μξεμβοίξσ 2013
Ο Οδηγόπ ςξσ Σσμτώμξσ ςώοα και ρςα
Δλλημικά, Σλξβεμικά και Λεςξμικά.
Ξι πϊλειπ πξσ σπξγοάτξσμ ςξ ΡςΔ δερμεϋξμςαι εθελξμςικά μα καςαθέρξσμ έμα ΡΔΑΔ,
ποξκειμέμξσ μα ςηοήρξσμ ςη δέρμεσρή
ςξσπ για μείχρη ςχμ εκπξμπόμ CO2. Έμαπ
λεπςξμεοήπ Ξδηγϊπ έυει δημιξσογηθεί
ποξκειμέμξσ μα ςιπ βξηθήρει, ξ ξπξίξπ
πλέξμ, υάοη ρςξ SEAP-PLUS, είμαι διαθέριμξπ ρςα Ελλημικά, λοβεμικά και Λετομικά!

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ευμικϊ Δπιμεληςήοιξ Δλλάδξπ
Ελλάδα
Όλγα ΙΑΚΑΜΕΞΟΞΣΚΞΣ
Tηλ. +30-210-3291613
okal@central.tee.gr

Δίμαι ρε ενέλινη ξ δεϋςεοξπ γϋοξπ ρσμαμςήρεχμ, εμό ξλξκληοόθηκε η δεϋςεοη
επίρκεφη ςχμ μαθηςεσϊμεμχμ εςαίοχμ
ρςξσπ έμπειοξσπ:

ΔΟΑ ΑΔ
Ελλάδα
Αμδοιάμα ΡΑΣΠΑΙΑΙΖ
ηλ. +30-210-6086300
astavrakaki@epta.gr

Δμεογειακϊ Γοατείξ Ισποίχμ Οξλιςόμ
Κύπρος
Αμθή ΥΑΠΑΚΑΛΟΞΣΡ
ηλ. +357-22667716
info@cea.org.cy

ημ απξκλειρςική εσθϋμη για ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εμημεοχςικξϋ δελςίξσ τέοξσμ ξι ρσγγοατείπ και ασςϊ δεμ εκτοάζει απαοαίςηςα ςημ άπξφη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Ξϋςε ςξ EACI, ξϋςε η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή είμαι σπεϋθσμξι για
ξπξιαδήπξςε υοήρη ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε ασςϊ.
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ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Τξ Συέδιξ Δοάρηπ Αειτόοξσ (Βιώριμηπ) Δμέογειαπ ςξσ Δήμξσ Λεσκχρίαπ
ξ Δμεογειακϊ Γοατείξ Ισποίχμ Οξλιςόμ (CEA), χπ εςαίοξπ ρςξ Οοϊγοαμμα SEAP-PLUS, ποξρκάλερε ςξ Δήμξ Κεσκχρίαπ μα επιδείνει ςημ πξλιςική ςξσ βξϋληρη σπξγοάτξμςαπ ςξ Ρϋμτχμξ ςχμ Δημάουχμ (ΡςΔ) ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθξϋμ ξι ρςϊυξι βιχριμϊςηςαπ ςηπ ΔΔ για ςξ 2020. Ξ
Δήμαουξπ κ. Ιχμρςαμςίμξπ Γιξοκαςζήπ, εκποξρχπόμςαπ ςξ Δήμξ Κεσκχρίαπ, απξδέυθηκε ςημ ποϊρκληρη ςξσ CEA για έμςανη ρςξ Οοϊγοαμμα
SEAP-PLUS και σπέγοαφε ςξ ΡςΔ ρςιπ 17 Λαψξσ, 2012.
Tξ Ρυέδιξ Δοάρηπ Αειτϊοξσ Δμέογειαπ (ΡΔΑΔ) ςηπ Κεσκχρίαπ αμαπςϋυθηκε επιςσυόπ, χπ απξςέλερμα ςηπ ρσμδσαρμέμηπ ποξρπάθειαπ ςξσ CEA
και ςηπ Ξμάδαπ Δμέογειαπ ςξσ Δήμξσ Κεσκχρίαπ. Ζ ςελική έκδξρη ςξσ
ΡΔΑΔ αμαμέμεςαι μα ρσζηςηθεί ςξμ Ξκςόβοιξ απϊ ςξ Δημξςικϊ Ρσμβξϋλιξ. ξ ΡΔΑΔ ασςϊ πεοιλαμβάμει τιλϊδξνα και ποχςξπϊοα μέςοα για ςημ
εμεογϊ ρσμμεςξυή ςχμ πξλιςόμ ςηπ Κεσκχρίαπ, ϊπχπ επίρηπ για ςημ
σλξπξίηρη ποξγοαμμάςχμ και ςημ αμάπςσνη σπξδξμόμ (ςοαμ, ρημεία
τϊοςιρηπ ηλεκςοξκίμηςχμ ασςξκιμήςχμ, τχςξβξλςαψκά, κςίοια μηδεμικήπ
εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ), όρςε μα επιςεσυθεί ξ ρςϊυξπ ςηπ μείχρηπ
ςχμ εκπξμπόμ διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα καςά 33% άμθοακα χπ ςξ 2020.
Έτος Βάσης
ξ έςξπ 2009 επιλέυθηκε χπ έςξπ βάρηπ για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςηπ εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ και ςχμ εκπξμπόμ
διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα εμςϊπ ςχμ
γεχγοατικόμ ξοίχμ ςξσ Δήμξσ. Ρϋμτχμα με ποαγμαςικά δεδξμέμα καςαμάλχρηπ, πξσ ρσμέλενε η Δςαιοεία
Ζλεκςοιρμξϋ ςηπ Ιϋποξσ (επιυείοηρη
κξιμήπ χτελείαπ), ξι εςαιοείεπ πεςοελαίξσ, η ρςαςιρςική σπηοερία ςηπ
Ιϋποξσ και άλλεπ πηγέπ, η ρσμξλική
εμεογειακή καςαμάλχρη ςξ 2009 ρςη Κεσκχρία ήςαμ 1.207.013 MWh,
ιρξδϋμαμη πξρϊςηςα 529.350 ςϊμχμ εκπξμπόμ διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα.
Ξι μεςατξοέπ είμαι ξ ςξμέαπ με ςημ σφηλϊςεοη καςαμάλχρη εμέογειαπ
ρςξ Δήμξ, και ακξλξσθξϋμ ξ ςοιςξγεμήπ και ξ ξικιακϊπ ςξμέαπ.

α ποξςειμϊμεμα μέςοα επικεμςοόμξμςαι
ρε:
Περιγραφή

Έγιμε ποϊβλεφη ςχμ εκπξμπόμ CO2 μέυοι ςξ 2020, ϊπξσ σπξλξγίρςηκε
ϊςι υχοίπ ςη λήφη μέςοχμ ξι εκπξμπέπ θα αμέλθξσμ ρε 450.226 ςϊμξσπ
(υαμηλϊςεοξ πξρϊ απϊ ασςϊ ςηπ βάρηπ σπξλξγιρμξϋ, λϊγχ ςηπ επίδοαρηπ ςχμ κσβεομηςικόμ πξλιςικόμ).

ΣΟ

Αριθμός

Ιςίοια, Δνξπλιρμϊπ/
Δγκαςαρςάρειπ & βιξμηυαμίεπ
Λεςατξοέπ/Ρσγκξιμχμίεπ
ξπική Ζλεκςοική Οαοαγχγή
Οοξγοαμμαςιρμϊπ υοήρεχμ γηπ
Δημϊριεπ ποξμήθειεπ και εμδιατεοϊμεμα μέοη
Ρσμεογαρία με ςξσπ πξλίςεπ και
ςα εμδιατεοϊμεμα μέοη

16
14
1
8
3
11

Ξι ποξβλεπϊμεμεπ εςήριεπ μειόρειπ ρςιπ
εκπξμπέπ οϋπχμ για ςξ 2020 πξσ θα ποξκϋφξσμ απϊ ςημ εταομξγή ςχμ παοαπάμχ
μέςοχμ σπξλξγίζξμςαι ρε 98.436 ςϊμξσπ. Ξ
αμςίκςσπξπ ασςήπ ςηπ μείχρηπ σπϊ καμξμικέπ ρσμθήκεπ θα ιρξδσμαμεί με
μείχρη
ςχμ εκπξμπόμ διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα ρε
ςξπικϊ επίπεδξ καςά 351.790 ςϊμξσπ δηλ.
μείχρη ρε πξρξρςϊ 33% ρε ρυέρη με ςξ
2009.
Χρηματοδότηση & Προϋπολογισμός ΣΔΑΕ
Ζ υοημαςξδϊςηρη ςηπ εταομξγήπ ςξσ ΡΔΑΔ
αμαμέμεςαι μα γίμει απϊ διάτξοεπ πηγέπ,
με ςξ ποξςειμϊμεμξ πξρξρςϊ κάθε πηγήπ
υοημαςξδϊςηρηπ μα είμαι:
Πηγή Φρηματοδότησης

Εμεργειακές Προβλέψεις

ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ
SEAP-PLUS

Δράσεις ΣΔΑΕ

Δημξςικϊπ Οοξωπξλξγιρμϊπ
SEAP
Δθμική Υοημαςξδϊςηρη
Δσοχπαψκή Υοημαςξδϊςηρη
Ρσμβϊλαια EPC με ΔSCO

Ποσοστό
17%
23%
22%
12%
26%

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus

ημ απξκλειρςική εσθϋμη για ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εμημεοχςικξϋ δελςίξσ τέοξσμ ξι ρσγγοατείπ και ασςϊ δεμ εκτοάζει απαοαίςηςα ςημ άπξφη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Ξϋςε ςξ EACI, ξϋςε η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή είμαι σπεϋθσμξι για
ξπξιαδήπξςε υοήρη ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε ασςϊ.
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ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ

ΝΕΑ

Η Βιέμμη καςαθέςει ςξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ για Βιώριμη Δμέογεια ςξμ
Ιξύμιξ ςξσ 2013

O μεγαλύςεοξπ ρε έκςαρη δήμξπ ςηπ
Δσοώπηπ και ξ βξοειόςεοξπ ςηπ Σξσηδίαπ
σπέγοαφε ςξ ΣςΔ

Ζ ποξρςαρία ςξσ κλίμαςξπ απξςελεί εδό και υοϊμια έμα πξλϋ ρημαμςικϊ
ζήςημα για ςημ ποχςεϋξσρα ςηπ Ασρςοίαπ. ξ 1991 η Οϊλη ςηπ Βιέμμηπ
σπήονε απϊ ςιπ ποόςεπ εσοχπαψκέπ πϊλειπ πξσ εμςάυθηκαμ ρςη Ρσμμαυία
για ςξ Ιλίμα. ξ 1999 η Βιέμμη σιξθέςηρε έμα τιλϊδξνξ ποϊγοαμμα για
ςημ ποξρςαρία ςξσ κλίμαςξπ (KliP Wien) έχπ ςξ 2009, ςξ ξπξίξ ρσμευίζεςαι έχπ ςξ 2020 με ςη μξοτή ςξσ KliP II.
Ωπ απξςέλερμα ςηπ επιςσυίαπ ςχμ δϋξ ποξγοαμμάςχμ κλιμαςικήπ ποξρςαρίαπ και ςχμ
εμεογειόμ ςξσ SEAP-PLUS, η Βιέμμη σπέγοαφε
ςξ ΡςΔ ςξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 2012 και καςέθερε
ςξ ΡΔΑΔ ςηπ ςξμ Θξϋμιξ ςξσ 2013. Ξ ρςϊυξπ
είμαι η μείχρη ςχμ κας’ άςξμξ εκπξμπόμ
διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα καςά 21% μέυοι ςξ
2020, ρε ρϋγκοιρη με ςξ έςξπ βάρηπ 1991. Λε
πεοιρρϊςεοα απϊ 240 εταομξρμέμα μέςοα
ρςημ ξικιακή θέομαμρη, ρςημ παοαγχγή ηλεκςοικήπ εμέογειαπ, ρςιπ επιυειοήρειπ, ρςη δημξςική διξίκηρη και ρςιπ μεςακιμήρειπ, 3,7 εκαςξμμϋοια
ςϊμξι εκπξμπόμ διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα έυξσμ απξτεσυθεί μέυοι ρςιγμήπ. 15 εκας. εσοό έυξσμ επεμδσθεί ρε μέςοα κλιμαςικήπ ποξρςαρίαπ και
58.000 θέρειπ εογαρίαπ έυξσμ διαςηοηθεί απϊ ςξ 1999. Ζ σπϊλξιπη μείχρη ςηπ ςάνηπ ςχμ 0,8 εκας. ςϊμχμ διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα κας’ έςξπ
μέυοι ςξ 2020, θα επιςεσυθεί μέρχ 380 νευχοιρςόμ μέςοχμ ρςξσπ ςξμείπ
ςηπ εμεογειακήπ ποξρτξοάπ και υοήρηπ, ρςιπ μεςακιμήρειπ, ρςιπ ποξμήθειεπ, ρςη διαυείοιρη απξοοιμμάςχμ και ρςιπ δημϊριεπ ρυέρειπ.
Τξ SEAP-PLUS ρσμμεςείυε ρςξ ρεμιμάοιξ «Δπιςαυύμξμςαπ ςιπ αλλαγέπ
ρε ςξπικό επίπεδξ, για επιςσυημέμη εύοερη λύρεχμ ρςξμ ςξμέα ςηπ
βιώριμηπ εμέογειαπ»
To TEE ρσμμεςείυε ρε ασςϊ ςξ 2ήμεοξ ρεμιμάοιξ πξσ ρσμδιξογαμόθηκε
απϊ ςξ Οοϊγοαμμα Ένσπμηπ Δμέογειαπ για ςημ Δσοόπη (ΘΔΔ) και ςξ
ποϊγοαμμα INTERACT ςξ Λάιξ ςξσ 2013 ρςιπ Βοσνέλλεπ. Ζ εκδήλχρη
έτεοε ρε επατή άςξμα πξσ αρυξλξϋμςαι με ςξμ ςξμέα ςξσ ςξπικξϋ και
πεοιτεοειακξϋ ρυεδιαρμξϋ απϊ ςξ Οοϊγοαμμα ΘΔΔ και απϊ 12 Δσοχπαψκά
Οοξγοάμμαςα Δδατικήπ Ρσμεογαρίαπ. Ζ εκδήλχρη σπξγοάμμιρε ςη ρημαρία ςηπ εμίρυσρηπ ςηπ δια-ποξγοαμμαςικήπ ρσμεογαρίαπ, χπ παοάγξμςα επιςσυίαπ ςχμ ρςϊυχμ εμεογειακήπ επάοκειαπ. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ
εκδήλχρηπ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ αμςάλλαναμ βέλςιρςεπ ποακςικέπ ρε θέμαςα ϊπχπ η εμρχμάςχρη ςηπ βιόριμηπ εμέογειαπ ρςξμ αρςικϊ ρυεδιαρμϊ,
ξ ρυεδιαρμϊπ πεοιτεοειακόμ εμεογειακόμ ρςοαςηγικόμ και ξ οϊλξπ ςχμ
υοημαςξδξςικόμ μηυαμιρμόμ ρςιπ εμεογειακέπ δοάρειπ ρε ςξπικϊ και
πεοιτεοειακϊ επίπεδξ.

ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ
SEAP-PLUS

ΣΟ

Ξ δήμξπ Kiruna είμαι ξ μεγαλϋςεοξπ ρε
έκςαρη δήμξπ ςηπ Δσοόπηπ. Λε ρσμξλική
έκςαρη 26.000 ςεςο. υμ. η πϊλη Kiruna
είμαι μεγαλϋςεοη απϊ ςη Ρλξβεμία. Δπιποξρθέςχπ, η Kiruna είμαι ξ βξοειϊςεοξπ
δήμξπ ςηπ Ρξσηδίαπ, γμχρςϊπ για ςξ διάρημξ νεμξδξυείξ απϊ πάγξ αλλά και για ςα
ρημαμςικά κξιςάρμαςα ριδήοξσ πξσ διαθέςει.
Ωπ απξςέλερμα ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ

SEAP-PLUS, ςξ δημξςικϊ ρσμβξϋλιξ ςηπ
Kiruna απξτάριρε μα σπξγοάφει ςξ ΡςΔ
ρςιπ 22/04/13.
Τξ SEAP-PLUS ρσμεογάζεςαι με ςξ MESHARTILITY
Οοξκειμέμξσ μα επιςεσυθξϋμ ρσμέογειεπ
μεςανϋ ςχμ δϋξ ποξγοαμμάςχμ, εςαίοξι
ςξσ SEAP-PLUS βοίρκξμςαι ρε επικξιμχμία
με ςξσπ αμςίρςξιυξσπ εςαίοξσπ ςξσ MESHARTILITY ςηπ ίδιαπ υόοαπ. Ωπ απξςέλερμα ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςα ποξγοάμμαςα ARE
Liguria, DIBA, BSRAEM, LEIF και LEAP θα
ρσμμεςέυξσμ και θα ρσμειρτέοξσμ ρςιπ
αμςίρςξιυεπ εθμικέπ δοάρειπ πξσ θα διξογαμόμξμςαι απϊ ςξσπ εςαίοξσπ ςξσ MESHARTILITY. Ξ CEA θα διξογαμόρει έμα
κξιμϊ εογαρςήοιξ MESHARTILITY και SEAP
-PLUS ρςιπ 4/10/13 ρςημ Ιϋποξ. Για πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ μπείςε ρςξ:
www.meshartility.eu

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
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Βξηθώμςαπ ςξσπ δήμξσπ ςηπ Βόοειαπ Σξσηδίαπ μα αμαπςύνξσμ ςα δικά
ςξσπ ΣΔΑΔ.

Μημ χάσετε!

Ασςϊ ςξ υοξμικϊ διάρςημα, ξ δήμξπ ςξσ Jokkmokk σπξρςηοίζει 7 δήμξσπ
ςχμ πεοιτεοειόμ Norrbotten και Väesterbotten ρςξ μα δημιξσογήρξσμ ςα
δικά ςξσπ ΡΔΑΔ. Ξι πεοιξυέπ Öevertorneå, Skellefteå, Arjeplog αλλά και
η μεγαλϋςεοη (εδατικά) και βξοειϊςεοη πεοιτέοεια ςηπ Ρξσηδίαπ, η
Kiruna, έυξσμ ήδη σπξγοάφει ςξ ΡςΔ, εμό η πεοιτεοειακή ποχςεϋξσρα
Luleå, η Boden και η Äelvsbyn ποϊκειςαι ρϋμςξμα μα εμςαυθξϋμ ρςξ ΡςΔ.
Ρςιπ 7 Τεβοξσαοίξσ, πεοιρρϊςεοξι απϊ 30 δημξςικξί εκποϊρχπξι, μεςανϋ
ασςόμ και ρσμάδελτξί ςξσπ απϊ ςη Μξοβηγία και ςη Τιλαμδία, ρσμαμςήθηκαμ ρςξ Jokkmokk για μα ρσζηςήρξσμ θέμαςα ςξσ ΡςΔ. ξ ποϊγοαμμα
ςηπ Ρσμάμςηρηπ Δογαρίαπ ςξσ SEAP-PLUS με ςξσπ εμεογειακξϋπ τξοείπ
ρςη Luleå ρςιπ 14 Λαοςίξσ, πεοιείυε πξλλέπ πληοξτξοίεπ ρςξ πόπ μα
αμαπςϋνει κάπξιξπ έμα ςξπικϊ ποϊγοαμμα ΒΔΘ, εμό παοάλληλα νεκίμηρε
μια παοαγχγική διμεοή ρσμεογαρία μεςανϋ ςχμ δήμχμ και ςχμ εςαιοειόμ
εμέογειαπ. Έκςξςε, ςέρρεοιπ πεοιτεοειακέπ εμεογειακέπ εςαιοείεπ έυξσμ
ήδη σπξγοάφει ςξ Λμημϊμιξ Ρσμεογαρίαπ (ΛΡ) ςξσ ποξγοάμμαςξπ SEAPPLUS.
Ξ δήμξπ ςξσ Jokkmokk παοέυει ρσμευή σπξρςήοινη ρε ϊλξσπ ςξσπ δήμξσπ
πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ SEAP-PLUS, ϊρξμ ατξοά ςη ρσμπλήοχρη ςξσ ΒΔΘ
και ςημ αμάπςσνη ςχμ ΡΔΑΔ. Ρςιπ αουέπ Θξσμίξσ διξογαμόθηκε έμα
2ήμεοξ εογαρςήοι με ςη ρσμμεςξυή ειδικόμ απϊ ςημ πϊλη Skellefteå,
εμό ςξ Ρεπςέμβοιξ θα διξογαμχθξϋμ ρσμαμςήρειπ εογαρίαπ με ςξσπ
δήμξσπ Kiruna και ςξσ Boden.
Υπξρςήοινη ρςξσπ δήμξσπ ςηπ Λεςξμίαπ
Ξ εςαίοξπ LEIF σπξρςηοίζει ασςϊ ςξ υοξμικϊ διάρςημα πέμςε δήμξσπ ρςη
δημιξσογία ΡΔΑΔ. Ζ κσοιϊςεοη βξήθεια μέυοι ςόοα επικεμςοόθηκε ρςημ
επίλσρη ποξβλημάςχμ ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ και ρςημ ανιξλϊγηρη ςηπ
παοξϋρηπ καςαρςάρεχπ. Λέυοι ρήμεοα, ξι δήμξι έυξσμ σπξγοάφει Λμημϊμια Ρσμεογαρίαπ με ςξπικξϋπ παοϊυξσπ εμέογειαπ και πιξ ρσγκεκοιμέμα με εςαιοείεπ ξικιακήπ θέομαμρηπ πξσ υοηριμξπξιξϋμ βιξμάζα νϋλξσ.
Ζ επικξιμχμία με ςξσπ δήμξσπ είμαι ςακςική, μέρχ ςηλετόμξσ και
ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ. O εςαίοξπ LEIF είυε ςημ εσκαιοία μα ρσμαμςηθεί με δήμξσπ καςά ςη διάοκεια ςηπ Ζμέοαπ Δμέογειαπ και ςηπ Δκδήλχρηπ ςξσ υοημαςξδξςξϋμεμξσ απϊ ςξ ποϊγοαμμα INTERREG με θέμα
«Οοξόθηρη ςηπ Βιξεμέογειαπ». Ρε ασςέπ ςιπ ρσμαμςήρειπ ρσζηςήθηκαμ
πιθαμέπ βελςιόρειπ εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ, ϊπχπ επίρηπ και ξ
οϊλξπ ςξσ δήμξσ ρςξ ρυεδιαρμϊ ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εμεογειακξϋ ςξμέα.
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Δογαρςήοι — Διαςηοώμςαπ ςημ ιρςξοία
ςχμ κξιμξςήςχμ μέρχ ςηπ εμεογειακήπ
απξδξςικόςηςαπ:
Ιοακξβία, Οξλχμία, 26 Μξεμβοίξσ 2013.
Tξ εογαρςήοι ασςϊ απξρκξπεί ρςημ αμςαλλαγή εμπειοιόμ ρε θέμαςα ϊπχπ η ξικξμξμική δσμαςϊςηςα αμαπαλαίχρηπ ιρςξοικόμ
κςιοίχμ, ρσμβξσλέπ και εμπειοίεπ ρςξμ
ςοϊπξ διάρχρηπ ιρςξοικόμ κςιοίχμ και ρςξ
ζήςημα ςηπ απαιςξϋμεμηπ εμέογειαπ λϊγχ
ςξσ ασναμϊμεμξσ ςξσοιρμξϋ ρςα ιρςξοικά
κέμςοα ςχμ εσοχπαψκόμ πϊλεχμ. Για εγγοα τή
επι κ ξι μχ μή ρ ς ε
με
giorgia.rambelli@iclei.org. Για πεοιρρϊςεοεπ
πληοξτξοίεπ μπείςε ρςξ: www.3encult.eu.
Διάρκεφη CONCERTO — Δμεογειακέπ
λύρειπ για «ένσπμεπ» πόλειπ και κξιμόςηςεπ:
Βοσνέλλεπ, Βέλγιξ, 22-23 Ξκςχβοίξσ 2013.
Απϊ ςξ 2005, 22 ποξγοάμμαςα έυξσμ ρσγυοημαςξδξςηθεί απϊ ςημ ΔΔ και ςημ ποχςξβξσλία CONCERTO. α ποξγοάμμαςα ασςά
έυξσμ ποξλειάμει ςξ έδατξπ για ςη Ρϋμποανη Ιαιμξςξμίαπ Ένσπμχμ Οϊλεχμ(Smart
Cities) και Ιξιμξςήςχμ πξσ νεκίμηρε ςξ
2012. ξ γεγξμϊπ ασςϊ ρσγκεμςοόμει ρσμμεςέυξμςεπ απϊ πϊλειπ και κξιμϊςηςεπ, απϊ
ςη βιξμηυαμία, αλλά και άλλξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ απϊ ςημ ΔΔ28 και απϊ υόοεπ πξσ
ρυεςίζξμςαι με ςημ Δσοχπαψκή Εόμη
Έοεσμαπ. α απξςελέρμαςα και ξι γμόρειπ
πάμχ ρςξμ ξικξμξμικϊ, ςευμξλξγικϊ και
πξλιςικϊ ςξμέα πξσ απξκςήθηκαμ απϊ ςα
58 ρημεία επίδεινηπ ςηπ Οοχςξβξσλίαπ
CONCERTO θα παοξσριαρςξϋμ και θα ρσζηςηθξϋμ, μαζί με ςιπ επιπςόρειπ ρςημ εσοχπαψκή εςαιοική ρυέρη καιμξςξμίαπ
«Ένσπμεπ Οϊλειπ και Ιξιμϊςηςεπ».
Για πληοξτξοίεπ και εγγοατέπ μπείςε ρςξ:
w w w . a m i a n d o . c o m /
concerto_conference.html
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Υπξρςήοινη ρε βξσλγαοικξύπ δήμξσπ ρςημ αμάπςσνη ΣΔΑΔ

Εγγραφείτε τώρα!

Ξι 5 βξσλγαοικξί δήμξι (Aksakovo, Beloslav, Valchi Dol, Pomorie και
Provadiya), πξσ επελέγηραμ για σπξρςήοινη απϊ ςξ BSRAEM ρςξ πλαίριξ
ςξσ SEAP-PLUS, σιξθέςηραμ Απξτάρειπ (απϊ ςα δημξςικά ςξσπ ρσμβξϋλια) ποξκειμέμξσ μα εμςαυθξϋμ ρςξ ΡςΔ.

Διάρκεφη RFSC 2013—Ποξπ έμα εσοχπαψκό μξμςέλξ βιώριμχμ πόλεχμ:

Ξι ειδικξί ςξσ BSRAEM παοέυξσμ ςευμική βξήθεια ρςξσπ επιλεγμέμξσπ
δήμξσπ ρςημ αμάπςσνη και επικαιοξπξίηρη ςχμ ΡΔΑΔ ςξσπ. Ζ ποϊξδξπ
είμαι εμταμήπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ςξ μέξ ΡΔΑΔ ςξσ δήμξσ Aksakovo αμαμέμεςαι μα σιξθεςηθεί απϊ ςξ δημξςικϊ ρσμβξϋλιξ, εμό παοάλληλα έυει
ήδη δοξμξλξγηθεί η αμάπςσνη ςχμ ΡΔΑΔ ςχμ δήμχμ Valchi Dol και
Beloslav.
Ξι δήμαουξι ςξσ Αksakovo και ςξσ Valchi Dol παοεσοέθηραμ ρςημ ςελεςή
ςξσ Ρσμτόμξσ καςά ςη διάοκεια ςξσ EUSEW ςξμ Θξϋμιξ ςξσ 2013 και ρςξ
Οοϊγεσμα Δογαρίαπ ςξσ SEAP-PLUS, ρσμξδεσϊμεμξι απϊ ςημ ξμάδα ςξσ
BSRAEM και ςξσπ δημάουξσπ δϋξ ακϊμη πϊλεχμ, ςηπ Ρχζϊπξληπ και ςξσ
Dalgopol.
Λεςά ςη δεϋςεοη επίρκεφη αδελτξπξίηρηπ ρςημ Ασρςοία, η ξμάδα ςξσ
εμεογειακξϋ τξοέα μξιοάρςηκε ςημ εμπειοία και ςιπ γμόρειπ πξσ απέκςηρε με ςξσπ δήμξσπ ςηπ Λαϋοηπ Ηάλαρραπ. Ωπ εκ ςξϋςξσ, ξ δήμξπ ςξσ
Μessebar (ξ ξπξίξπ έυει σπξγοάφει ςξ Ρϋμτχμξ), ρυεδιάζει μα αμαπςϋνει
δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ θα ςξμ καςαρςήρξσμ ςξμ ποόςξ ασςάοκη δήμξ ρςη
Βξσλγαοία, ϊρξμ ατξοά ςημ εμεογειακή απξδξςικϊςηςα και ςη υοήρη
ΑΟΔ. Λε ςημ σπξρςήοινη ςξσ BSRAEM, θα σπάονξσμ μέςοα ποξκειμέμξσ
μα επιςεσυθεί ξ παοαπάμχ ρςϊυξπ.
Υπξρςήοινη ρε ελλημικξύπ δήμξσπ για ςημ αμάπςσνη ΣΔΑΔ.
Ρςιπ 29 Λαοςίξσ, 5 Θξσμίξσ και 18 Θξσλίξσ 2013, ξι Έλλημεπ εςαίοξι ΔΔ
και EPTA, διξογάμχραμ επιςσυόπ ςοειπ ςηλεδιαρκέφειπ μέρχ Skype, με
αμςιποξρόπξσπ δήμχμ πξσ σπξρςηοίζξμςαι απϊ ςξ ποϊγοαμμα SEAPPLUS. Λέυοι ςόοα ξι ςηλεδιαρκέφειπ έυξσμ δημιξσογήρει ςξ πλαίριξ για
ςημ αμάπςσνη ΡΔΑΔ, με έμταρη ρςημ αμάπςσνη Βάρηπ Απξγοατήπ
Δκπξμπόμ (ΒΑΔ) και πιξ ρσγκεκοιμέμα ςχμ πηγόμ εμεογειακόμ δεδξμέμχμ, μεθϊδχμ ρσλλξγήπ και αμάλσρηπ ςχμ δεδξμέμχμ, ποξβλημάςχμ
πξσ αμακϋπςξσμ και πιθαμόμ λϋρεχμ.
H επϊμεμη ςηλεδιάρκεφη έυει ποξγοαμμαςιρςεί για ςιπ 4 Ξκςχβοίξσ
2013. ϊςε θα ρσζηςηθξϋμ ςευμικά ποξβλήμαςα πξσ ίρχπ αμςιμεςχπίζξσμ
ξι ειδικξί ρςημ ςελεσςαία τάρη αμάπςσνηπ ΒΑΔ, αλλά και δοάρειπ ςξσ
ΡΔΑΔ ςιπ ξπξίεπ ξι δήμξι μπξοεί μα απξταρίρξσμ μα εμρχμαςόρξσμ ρςα
ποξγοάμμαςά ςξσπ.

ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ
SEAP-PLUS
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Βοσνέλλεπ, Βέλγιξ, 9 Ξκςχβοίξσ 2013. Ζ
Διάρκεφη θα ποξρτέοει ποακςικέπ λϋρειπ
ρε ςξπικϊ επίπεδξ, αλλά και θα εμθαοοϋμει
ςημ αμςαλλαγή εμπειοιόμ μεςανϋ ςχμ εσοχπαψκόμ πϊλεχμ. Λεςανϋ ςχμ έγκοιςχμ
ξμιληςόμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ξ Δσοχπαίξπ Δπίςοξπξπ Οεοιτεοειακήπ Οξλιςικήπ
Johannes Hahn, η Γαλλίδα Σπξσογϊπ Δδατικήπ Θρϊςηςαπ και Ρςεγαρςικήπ Οξλιςικήπ
Cécile Duflot και ξ Harald Herrmann, ςξσ
Γεομαμικξϋ Ξμξρπξμδιακξϋ Θμρςιςξϋςξσ
για ςημ Έοεσμα ρςημ ξικξδξμή, ρςιπ αρςικέπ σπξθέρειπ και ρςημ υχοξςανική
αμάπςσνη. Ρσμίρςαςαι έγκαιοη εγγοατή
ρςξ: www.rfsc-community.eu/events/rfscconference-2013/.
Ασχοληθείτε κι εσείς!
Ποώςξ Δθμικό Σςοξγγσλό Τοαπέζι: 25
Ρεπςεμβοίξσ 2013, Ρϊτια, Ιέμςοξ Inter
Expo, Αίθξσρα Πξδϊπη. Ξι ρσζηςήρειπ θα
επικεμςοχθξϋμ ρςημ αμςαλλαγή δεδξμέμχμ
μεςανϋ ςχμ παοϊυχμ εμέογειαπ και ςχμ
ςξπικόμ αουόμ. ημ εκδήλχρη ρσμδιξογαμόρξσμ ςξ Οεοιτεοειακϊ Ιέμςοξ
Δμέογειαπ ςηπ Λαϋοηπ Ηάλαρραπ και ξ
εςαίοξπ BSRAEM, χπ απξςέλερμα ςηπ
ρσμεογαρίαπ ςχμ δϋξ ποξγοαμμάςχμ IEE,
MESHARTILY & SEAP-PLUS. Ζ βαρική θεμαςξλξγία θα πεοιλαμβάμει ςξ μξμικϊ πλαίριξ
πεοί παοξυήπ δεδξμέμχμ, ςιπ πληοξτξοίεπ
πξσ απαιςξϋμςαι για ςη δημιξσογία ΒΑΔ και
ΡΔΑΔ, ςιπ εσκαιοίεπ για ρσμεογαρία μεςανϋ
ςξπικόμ αουόμ και εμδιατεοϊμεμχμ για
ςημ εμέογεια, ςημ επίρημη βάρη ρσμεογαρίαπ και ςα Λμημϊμια Ρσμεογαρίαπ.

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
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ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ

ΕΚΔΗΛΩΕΙ

Υπξρςήοινη ρε ιςαλικξύπ δήμξσπ ρςημ αμάπςσνη ΣΔΑΔ

Ασχοληθείτε κι εσείς!

Ξ εςαίοξπ ALESSCO ρσμευίζει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ σπξρςήοινηπ ρςξσπ δήμξσπ ςηπ επαουίαπ ςηπ Cosenza. ξ Λάιξ, έλαβαμ υόοα ξι ποόςεπ
ρσμαμςήρειπ με ςξσπ δημάουξσπ ςχμ πϊλεχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ ποϊγοαμμα SEAP-PLUS.

Covenant capaCITY @ Local Renewables:
Freiburg, Γεομαμία, 23-25 Ξκςχβοίξσ
2013. Νεκιμάςε ή φάυμεςε για ιδέεπ για μα
βελςιόρεςε ςξ Δημξςικϊ ραπ Ρυέδιξ Δοάρηπ
για Βιόριμη Δμέογεια; Ηέλεςε ιδέεπ για μέα
μέςοα; Ηέλεςε μα γίμεςε πιξ τιλϊδξνξι; Μα
λϋρεςε ςα ποξβλήμαςα; Δμπμεσρςείςε,
μξιοαρςείςε υοήριμεπ ξδηγίεπ, μξμαδικέπ
ιδέεπ για μα ποξυχοήρεςε με ςημ αμάπςσνη
και ςη υοημαςξδϊςηρη ςξσ ΡΔΑΔ ραπ.

Ξι δήμαουξι, μαζί με ςα ςευμικά ςξσπ επιςελεία, παοεσοέθηραμ ρε ρσμάμςηρη ποξκειμέμξσ μα ρσζηςήρξσμ για ςημ ποόςη τάρη αμάπςσνηπ εμϊπ
ΡΔΑΔ, με άλλα λϊγια για ςη διαδικαρία ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ και ςημ
ρϋμςανη ςηπ Βάρηπ Απξγοατήπ Δκπξμπόμ (ΒΑΔ), ϊπχπ επίρηπ για ςα
εγγεμή ποξβλήμαςα ρςη ρσλλξγή δεδξμέμχμ και για άλλα ρσματή
ποξβλήμαςα με ςημ καςαμάλχρη εμέογειαπ ρςξσπ δήμξσπ. Ρςξσπ δήμξσπ
δϊθηκε έμα μξμςέλξ ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ και έμα εοχςημαςξλϊγιξ,
ςξ ξπξίξ ξι ςευμικέπ σπηοερίεπ και ςα γοατεία ςχμ δήμχμ θα ρσμπληοόρξσμ και θα ρςείλξσμ πίρχ ρςημ
Alessco.
Δπϊμεμεπ ρσμαμςήρειπ ποξγοαμμαςίρςηκαμ μα λάβξσμ υόοα ρε καθέμαμ απϊ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ
δήμξσπ, όρςε μα ρυημαςίρξσμ μια
ξμάδα εογαρίαπ, «Ξμάδα Δμέογειαπ», η ξπξία θα αρυξλείςαι ρςαθεοά με ςημ εμεογειακή πξλιςική ςχμ
δήμχμ και θα ρσμεογάζεςαι ρςημ εταομξγή ςχμ ΡΔΑΔ.

Δκπαιδεσςική επίρκεφη 23-24 Ξκςχβοίξσ 2013. Δπιρκετθείςε ςξ Freiburg και
ςημ πεοιτέοεια ηλιακήπ εμέογειαπ ρςη
Γεομαμία—36 όοεπ γεμάςεπ ιδέεπ και
εμέογεια. Έμα κξοσταίξ ποϊγοαμμα,
πξσ ειράγει ςξπικέπ πξλιςικέπ, ένσπμεπ
ρςοαςηγικέπ, παοαδειγμαςικέπ ποξρεγγίρειπ, ιδέεπ και έμπμεσρη.
Δογαρςήοι 25 Ξκςχβοίξσ 2013. Ξι ποξμήθειεπ και η υοημαςξδϊςηρη ςχμ ςξπικόμ ΑΟΔ, βελςιόμει ςημ ποϊρβαρη ρε
υοημαςξδϊςηρη και ςη υοήρη ςχμ αμαμεόριμχμ μξοτόμ εμέογειαπ.

O εςαίοξπ ARE Liguria επίρηπ δοαρςηοιξπξιείςαι ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ςηπ
κιμηςξπξίηρηπ ςξπικόμ αουόμ εμςϊπ ςηπ πεοιτέοειαπ ςηπ Κιγξσοίαπ. Ξι
πέμςε δήμξι πξσ έυξσμ επιλεγεί, ρςξ πλαίριξ ςξσ SEAP-PLUS, για ςευμική
σπξρςήοινη, σπξγοάτξσμ επιρήμχπ ςξ ΡςΔ.

Για πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ και για
εγγοατή επικξιμχμήρςε με: covenantcapacity@iclei.org ή επιρκετθείςε ςξ
www.covenant-capacity.eu

Οοξπ ςξ παοϊμ, ξογαμόμεςαι ρσμάμςηρη εμςϊπ ςηπ ξμάδξπ εογαρίαπ
ςξσπ, ποξκειμέμξσ μα ςεθεί ρε εταομξγή η διαδικαρία ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ και μα γίμξσμ ςα ποόςα βήμαςα ρςη ρϋμςανη ςξσ ΡΔΑΔ. Ρςη
ρσμάμςηρη θα παοξσριαρςξϋμ επίρηπ εσκαιοίεπ για μα ρσζηςηθξϋμ λεπςξμεοέρςεοα ςξ είδξπ ςχμ δεδξμέμχμ πξσ απαιςείςαι για ςη δημιξσογία
ΒΑΔ, αλλά και η σιξθέςηρη κξιμήπ μεθξδξλξγίαπ και διαδικαρίαπ για ςημ
αμάπςσνη ΡΔΑΔ.

Διεθμήπ Διάρκεφη για ςξ κλίμα ςχμ πεοιτεοειώμ CORDEX 2013:

ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ
SEAP-PLUS

ΣΟ

Βοσνέλλεπ, Βέλγιξ, 4-7 Μξεμβοίξσ 2013. Ζ
εκδήλχρη ασςή ρσγκεμςοόμει ςη διεθμή
κξιμϊςηςα πεοιτεοειακόμ επιρςημϊμχμ για
ςξ κλίμα, ποξκειμέμξσ μα παοξσριάρξσμ
και μα ρσζηςήρξσμ ςα απξςελέρμαςα ςχμ
πεοιτεοειακόμ κλιμαςικόμ μελεςόμ ςξσ
WCRP. Για πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ και
εγγοατέπ μπείςε ρςξ: cordex2013.wcrpclimate.org/

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
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ΗΜΕΡΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ρςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ SEAP-PLUS, διξογαμόθηκαμ Ζμέοεπ Δμέογειαπ ρε
κάθε πεοιτέοεια-εςαίοξ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και άλλχμ δοάρεχμ,
ϊπχπ εμημεοχςικέπ εκδηλόρειπ για ςξπικξϋπ και πεοιτεοειακξϋπ
τξοείπ, ξι ξπξίεπ ποξχθξϋμ ςημ ποχςξβξσλία ςξσ ΡςΔ, εμθαοοϋμξσμ ςημ
αμάπςσνη και εταομξγή ΡΔΑΔ και παοξσριάζξσμ ςξ ποϊγοαμμα SEAPPLUS. Ιάπξιεπ απϊ ςιπ Ζμέοεπ Δμέογειαπ διξογαμόθηκαμ καςά ςη
διάοκεια ςηπ Δβδξμάδαπ Βιόριμηπ Δμέογειαπ ςηπ ΔΔ (EUSEW), η ξπξία
τέςξπ διξογαμόθηκε ςξ υοξμικϊ διάρςημα 24-28 Θξσμίξσ.
Έμα Δσοχπαψκό Γεγξμόπ: Τξ Ποόγεσμα Δογαρίαπ ςξσ SEAP-PLUS
ξ Οοϊγεσμα Δογαρίαπ διξογαμόθηκε
επιςσυόπ ρςιπ 24 Θξσμίξσ 2013, καςά ςη
διάοκεια ςξσ EUSEW, ποιμ ςημ ελεςή ςξσ
ΡςΔ. Δήμαουξι, εκποϊρχπξι δήμχμ και
άλλξι εμδιατεοϊμεμξι, κσοίχπ απϊ πϊλειπ
πξσ σπξρςηοίζξμςαι απϊ ςξ SEAP-PLUS,
είυαμ ςημ εσκαιοία μα ρσμαμςηθξϋμ και μα αμςαλλάνξσμ εμπειοίεπ.
Οαοξσριάρςηκαμ ςα μέυοι ςόοα επιςεϋγμαςα αλλά και ξι ποξκλήρειπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ αδελτξπξίηρηπ εςαίοχμ ςξσ SEAP-PLUS. Οαοάλληλα,
παοξσριάρςηκαμ ποξςάρειπ για ςημ βέλςιρςη κιμηςξπξίηρη και ανιξπξίηρη ςχμ εμδιατεοϊμεμχμ για ςημ εμέογεια, και βέλςιρςεπ ποακςικέπ, υοήριμα εογαλεία και μέθξδξι αμάπςσνηπ ΡΔΑΔ.
Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ Δκδήλχρηπ σπεγοάτηραμ δϋξ Λμημϊμια Ιαςαμϊηρηπ (MoU) μεςανϋ ςχμ εςαίοχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, με ρςϊυξ ςημ εμίρυσρη ςηπ ρσμεογαρία μεςανϋ ςχμ αδελτξπξιημέμχμ εςαίοχμ και μεςά ςξ
πέοαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ: Ξ κ. Wolfgang Teubner
(Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ ςξσ ICLEI—ξπικέπ
κσβεομήρειπ για ςη Βιχριμϊςηςα, Δσοχπαψκή
Γοαμμαςεία) σπέγοαφε ςξ MoU με ςξμ κ. Tudor
Pendiuc (Οοϊεδοξπ ςξσ εςαίοξσ AMR και Δήμαουξπ
Pitesti) και ξ κ. Wolfgang Mehl (σπεϋθσμξπ πεοιβαλλξμςικόμ ρςοαςηγικόμ ςξσ Jokkmokk σπέγοαφε ςξ MoU με ςημ κα. Aija Zucika (διαυειοίρςοια
ποξγοαμμάςχμ ρςξ LEIF).

Ημέοα Δμέογειαπ ρςημ Δλλάδα
ξ ΔΔ ποξρκάλερε ςξσπ δήμξσπ πξσ
σπξρςηοίζει ρςξ πλαίριξ ςξσ SEAP-PLUS, μα
ρσμμεςάρυξσμ ρε μια δοάρη για ςημ Ζμέοα
Δμέογειαπ πξσ πεοιελάμβαμε ςη διξογάμχρη διαγχμιρμξϋ ζχγοατικήπ για δημξςικά
ρυξλεία ςηπ πεοιξυήπ ςξσπ με θέμα:
«Εχγοατίζχ ασςά πξσ κάμξσμε ρςημ πϊλη
μαπ για μα καθαοίρει ξ ξσοαμϊπ».
ξ ΔΔ και η Οεοιτεοειακή Έμχρη Δήμχμ
Αςςικήπ (ΟΔΔΑ) ρσμδιξογάμχραμ επίρηπ
μία εμημεοχςική εκδήλχρη με ςίςλξ:
«ξπικέπ Δοάρειπ για Βιόριμη Δμέογεια»
ρςιπ 27 Θξσμίξσ 2013, καςά ςη διάοκεια ςξσ
EUSEW.
ημ εκδήλχρη παοακξλξϋθηραμ δήμαουξι
και εκποϊρχπξι δήμχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ
ρςα ποξγοάμμαςα SEAP-PLUS και Green
Twinning. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ εκδήλχρηπ
παοξσριάρςηκε η ποχςξβξσλία ςξσ ΡςΔ,
μαζί με δοάρειπ ςξσ Γοατείξσ ςξσ ΡςΔ ςξσ
ΔΔ, αλλά και δοαρςηοιϊςηςεπ, επιςεϋγμαςα και υοημαςξδξςικά εογαλεία ςχμ ποξγοαμμάςχμ SEAP-PLUS και Green Twinning.
ημ ίδια μέοα ποαγμαςξπξιήθηκε η ςελεςή
βοάβεσρηπ ςχμ μικηςόμ ςξσ ρυξλικξϋ
διαγχμιρμξϋ ζχγοατικήπ πξσ ξογάμχρε
ςξ ΔΔ και 9 δήμξι απϊ διατξοεςικέπ πεοιτέοειεπ ςηπ Δλλάδξπ.

Δπίρηπ, έλαβε υόοα μια ειδική ςελεςή, καςά ςημ
ξπξία ξ κ. Ivan Markoja, δήμαουξπ ςξσ δήμξσ
Odranci ςηπ Ρλξβεμίαπ, σπέγοαφε επιρήμχπ ςξ
ΡςΔ.

ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ
SEAP-PLUS
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ΗΜΕΡΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Δβδξμάδα Βιώριμηπ Δμέογειαπ ρςημ Πεοιτέοεια ςηπ Βαοκελώμηπ

Ημέοα Δμέογειαπ ρςη Λεςξμία

Ζ Οεοιτέοεια ςηπ Βαοκελόμηπ, χπ Ρσμςξμιρςήπ
ςξσ Ρσμτόμξσ ςχμ Δημάουχμ και ςξ Δίκςσξ
ςχμ Οϊλεχμ για ςη Βιχριμϊςηςα (Xarxa), χπ
Σπξρςηοικςήπ ςξσ Ρσμτόμξσ, διξογάμχραμ
μια ρειοά απϊ εκδηλόρειπ για ςη βιόριμη εμέογεια, ρε ρσμεογαρία με ςξ Ιαςαλαμικϊ
Θμρςιςξϋςξ Δμέογειαπ (ICAEN), με ρςϊυξ μα
βελςιρςξπξιήρξσμ ςιπ σπάουξσρεπ πηγέπ διάδξρηπ ςχμ πληοξτξοιόμ και μα εμιρυϋρξσμ ςξ
μήμσμα ςηπ εκρςοαςείαπ.

Ζμέοα Δμέογειαπ διξογαμόθηκε ρςξ δήμξ
Balvu ρςιπ 27 Θξσμίξσ 2013, με ςη ρσμεογαρία εμεογειακόμ τξοέχμ. Ζ εκδήλχρη
πεοιελάμβαμε διάτξοεπ δοαρςηοιϊςηςεπ
ϊπχπ:

Όλεπ ξι εκδηλόρειπ, μέοξπ μιαπ
μακοξυοϊμιαπ εκρςοαςείαπ, έλαβαμ υόοα
καςά ςη διάοκεια ςξσ EUSEW και εμέπλεναμ 90 δήμξσπ. Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ
πεοιελάμβαμαμ: εκθέρειπ, εογαρςήοια,
διαλένειπ, εκπαιδεσςικέπ εκδηλόρειπ,
ρημεία παοξυήπ πληοξτξοιόμ για θέμαςα
εμέογειαπ, παιυμίδια και διαμξμή πληοξτξοιακξϋ σλικξϋ. Ρςξ πλαίριξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ SEAP-PLUS, η πεοιτέοεια ςηπ Βαοκελόμηπ διξογάμχρε δϋξ
ρσγκεκοιμέμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ξι ξπξίεπ έλαβαμ υόοα ρςιπ πϊλειπ
Λanresa, Sant Cugat del Valles και ρςη Βαοκελόμη, εναρταλίζξμςαπ ςη
ρσμμεςξυή εμϊπ εκποξρόπξσ απϊ κάθε τιλξνεμόμ δήμξ, όρςε μα σπξγοαμμιρςεί η δέρμεσρη ςξσ Δημξςικξϋ Ρσμβξσλίξσ:
Δογαρςήοια - διαγχμιρμϊπ με θέμα ςημ ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ και
ςημ εμεογειακή επάοκεια για παιδιά ηλικίαπ 3-12 εςόμ με θέμα:
«Οαίζξσμε με ςημ εμέογεια».
Ρημείξ παοξυήπ πληοξτξοιόμ για ςξ SEAP-PLUS, για ςημ ποχςξβξσλία ςξσ ΡςΔ και για μέςοα εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ για πξλίςεπ.
Ρςα κσοιϊςεοα θέμαςα ρσμπεοιλαμβάμξμςαμ: ςξ ΡςΔ, η υοήρη εμέογειαπ
αμά ςξμέα (πυ μεςατξοέπ), ξι κϋοιεπ πηγέπ εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ
ρςημ Ιαςαλχμία, ξι κϋοιεπ επιπςόρειπ ςηπ υοήρηπ και παοαγχγήπ εμέογειαπ, παοαγχγή εμέογειαπ απϊ αμαμεόριμεπ πηγέπ, δοάρειπ ςχμ δήμχμ
για ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ.
Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ έγιμαμ δεκςέπ με υαοά απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ και η
ρσμμεςξυή ρε ασςέπ ήςαμ μεγάλη. Οαοάλληλα, για ποόςη τξοά ρε ςϊρξ
μεγάλξ βαθμϊ, ξι εκδηλόρειπ πέςσυαμ ςη ρσμεογαρία διατξοεςικόμ
τξοέχμ και ποξγοαμμάςχμ.

ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ
SEAP-PLUS

ΣΟ

Ρεμιμάοιξ και ρσζηςήρειπ για ςξ ΡςΔ, ςξ
ποϊγοαμμα SEAP-PLUS, ςιπ βιόριμεπ
μεςατξοέπ, ςα παθηςικά ρπίςια και ςημ
εμεογειακή απξδξςικϊςηςα.
Δογαρςήοια, εκθέρειπ και διαβξσλεϋρειπ
για ςα μέςοα εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ για ςα μξικξκσοιά, ςα δημϊρια και
ςα ιδιχςικά κςίοια.

Δπίδεινη ηλεκςοικόμ πξδηλάςχμ και
πξδηλαςξδοξμία ρςημ πϊλη.
Οεοίπςεοα
και
εκθέρειπ για ςημ
εμεογειακή απξδξςικϊςηςα και ςημ
ενξικξμϊμηρη
εμέογειαπ.
Ρςημ Ζμέοα Δμέογειαπ ρσμμεςείυαμ
πεοίπξσ 150 κάςξικξι ςηπ πεοιξυήπ. ξ
ρεμιμάοιξ ςξσ SEAP-PLUS ποξρέλκσρε 48
ρσμμεςέυξμςεπ, 14 εκ ςχμ ξπξίχμ ήςαμ
εκποϊρχπξι δήμχμ.

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
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Ημέοεπ Δμέογειαπ ρςη Βξσλγαοία
Ξι Ζμέοεπ Βιόριμηπ Δμέογειαπ ςηπ
πϊληπ Βάομα ποαγμαςξπξιήθηκαμ
ρςιπ 16-17 Λαΐξσ ρςξ Ιέμςοξ Δξοςαρςικόμ ελεςόμ και Ρσμεδοίχμ και
ρσμδιξογαμόθηκαμ απϊ ςξμ εςαίοξ
BSRAEM, χπ Σπξρςηοικςή ςξσ Ρσμτόμξσ, ςξ Δήμξ και ςξ ξπικϊ
Ρημείξ Οαοξυήπ Οληοξτξοιόμ ςηπ
Βάομα.
Ζ εκδήλχρη πεοιελάμβαμε διάτξοεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ παοξσριάρειπ, ρσζηςήρειπ, εκθέρειπ, ποξγοάμμαςα επίδεινηπ ΑΟΔ και καιμξςϊμα
αουιςεκςξμικά ρυέδια παθηςικόμ ρπιςιόμ.
H ποόςη μέοα ήςαμ ατιεοχμέμη ρςα
εθμικά επιυειοηριακά ποξγοάμμαςα χπ
υοημαςξδξςικά εογαλεία ρςημ ποξρπάθεια για επίςεσνη βιόριμηπ εμέογειαπ
και κλιμαςικήπ ποξρςαρίαπ, αλλά και
ρςιπ εσκαιοίεπ ςηπ πϊληπ Βάομα μα αμαδειυθεί χπ πεοιξυή υαμηλόμ εκπξμπόμ
άμθοακα και ρυεςικά υαμηλήπ εμεογειακήπ ενάοςηρηπ. Λεςανϋ άλλχμ, παοξσριάρςηκε και ςξ ΡΔΑΔ ςηπ Βάομαπ, μαζί με παοαδείγμαςα διεθμξϋπ ρσμεογαρίαπ ρςημ σπξρςήοινη ςχμ δήμχμ ςξσ Ρσμτόμξσ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ποξγοάμμαςξπ SEAP-PLUS. Ζ δεϋςεοη μέοα επικεμςοόθηκε ρςιπ
καλέπ ποακςικέπ και ρε ποξγοάμμαςα επίδεινηπ εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ και ΑΟΔ.
Ξι ρσμμεςέυξμςεπ, εςαιοείεπ παοξυήπ εμέογειαπ, ειδικξί ςχμ δήμχμ ρε
θέμαςα εμέογειαπ και ξικξλξγίαπ, πξλίςεπ, τξιςηςέπ, εκποϊρχπξι επιυειοήρεχμ και μη κεοδξρκξπικόμ ξογαμιρμόμ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι
ρςξσπ ςξμείπ ςχμ ΑΟΔ και ςηπ κλιμαςικήπ αλλαγήπ, έδειναμ μεγάλξ εμδιατέοξμ ρε μέεπ πξλιςικέπ μείχρηπ ςχμ εκπξμπόμ άμθοακα και ρςημ εταομξγή καιμξςϊμχμ μέςοχμ εμεογειακήπ επάοκειαπ, ϊπχπ επίρηπ και ρε
υοημαςξδξςικά εογαλεία σπξρςήοινηπ ςχμ επεμδϋρεχμ.
Υοήριμεπ και ποακςικέπ ρσμβξσλέπ δίμξμςαμ για ένσπμεπ λϋρειπ πξσ θα
μπξοξϋραμ μα εταομξρςξϋμ ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθεί εμεογειακή
επάοκεια ρςα μξικξκσοιά.
Ρςξ πλαίριξ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ για ςιπ Ζμέοεπ Δμέογειαπ ποαγμαςξπξιήθηκε Έκθερη με θέμα «ξ Λέλλξμ ςηπ Δμέογειαπ» και ποξβξλή δϋξ
ςαιμιόμ με θέμα ςξ Ρϋμτχμξ ςχμ Δημάουχμ και ςημ εμεογειακή
επάοκεια.

ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ
SEAP-PLUS

ΣΟ

Τξ Δμεογειακό και Κλιμαςικό Κξσίζ ςξσ
Jokkmokk (Σξσηδία)
Λεςά ςη μεγάλη επιςσυία ςχμ Ζμεοόμ Δμέογειαπ ςξσ Jokkmokk, ξι ξπξίεπ διξογαμόθηκαμ μαζί με ςξ Υειμεοιμϊ Ρσμέδοιξ ςξσ
Jokkmokk ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 2013, και ξι
ξπξίεπ ποξρέλκσραμ πεοιρρϊςεοξσπ απϊ
200 ρσμμεςέυξμςεπ απϊ ϊλη ςημ πεοιτέοεια, ακϊμη και απϊ γειςξμικέπ ρκαμδιμαβικέπ υόοεπ ϊπχπ η Μξοβηγία και η Τιλαμδία, και άλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρςημ πεοιξυή ςξμ Θξϋμιξ καςά ςη
διάοκεια ςξσ EUSEW.
Διδικξί ςηπ πεοιξυήπ έτςιαναμ έμα εμεογειακϊ και κλιμαςικϊ κξσΐζ, εμό παοάλληλα
ρςήθηκαμ ειδικξί ρςαθμξί με εοχςήρειπ και
γεμικέπ πληοξτξοίεπ ρε μξμξπάςι πεζξπξοίαπ ρςξ κεμςοικϊ Jokkmokk, ρςημ πεοιξυή
ςηπ λίμμηπ alvatis πξσ λειςξσογξϋραμ
καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςξσ EUSEW. Έμςσπα
και τσλλάδια για ςη λϋρη ςξσ κξσίζ σπήουαμ ρςξ ρςάδιξ ςξσ ρκι, ρςξ Δημαουείξ και
ρε άλλα κεμςοικά δημϊρια ρημεία.
Ζ ςελεςή
βοάβεσρηπ
ςχμ μικηςόμ
ςξσ
κ ξ σ ί ζ
ποαγμαςξπξιήθηκε
ςημ ςελεσςαία ημέοα
ςξσ EUSEW, χπ μέοξπ ςηπ Δκδήλχρηπ ςξσ
εβδξμαδιαίξσ ποξγεϋμαςξπ εογαρίαπ για
ςξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ ςξπικόμ επιυειοήρεχμ. Δπιποξρθέςχπ, εμημεοόθηκαμ ξι
ςξπικέπ και πεοιτεοειακέπ εςαιοείεπ για ςιπ
δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ EUSEW, ςξ ΡςΔ και ςξ
ποϊγοαμμα SEAP-PLUS. ξ κξσίζ ςξσ
EUSEW δημξριεϋςηκε επίρηπ ρςημ ςξπική
εβδξμαδιαία ετημεοίδα.

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
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www.facebook.com/seapplus
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ΗΜΕΡΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΕΙ

Ημέοεπ Δμέογειαπ ρςημ Ιςαλία

Έχετε το μου σας…!

Οέοα απϊ ςημ Ζμέοα Δμέογειαπ πξσ διξογαμόθηκε απϊ ςημ ARE Liguria
ρςιπ 6 Λαΐξσ 2013 ρςημ Δπαουία ςηπ Θmperia, ξ δεϋςεοξπ Θςαλϊπ εςαίοξπ
ςξσ SEAP-PLUS, ALESSCO, μαζί με ςημ Δπαουία ςηπ Cosenza, χπ ρσμςξμιρςή ςξσ Ρσμτόμξσ, αλλά και άλλξσπ εςαίοξσπ, διξογάμχραμ ςξμ
Ξκςόβοιξ ςξσ 2012 ςιπ Ζμέοεπ Δμέογειαπ ςηπ Cosenza.

Ημέοεπ Δμέογειαπ και Χειμεοιμό Σσμέδοιξ
2014 ςξσ δήμξσ Jokkmokk (Σξσηδία) :
Οικξ-Κιμηςικόςηςα για ςξ Βόοειξ
Jokkmokk, Ρξσηδία, 3-6 Τεβοξσαοίξσ
2014.

Δποϊκειςξ για μια θεμαςική έκθερη με ςίςλξ “Calabria Energy Expo”, με
έμταρη ρςξμ εμεογειακϊ ςξμέα, ϊπξσ
ειδικξί είυαμ ςημ εσκαιοία μα ρσμαμςηθξϋμ
και μα μιλήρξσμ για ςημ εμέογεια. Ζ
έκθερη διήοκερε ςοειπ ημέοεπ και πεοιελάμβαμε διάτξοεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ϊπχπ
ρσμαμςήρειπ, εογαρςήοια και 50 πεοίπςεοα (για εμημέοχρη ή επίδεινη). Ζ εκδήλχρη ασςή απξςέλερε μία ρημαμςική δοάρη ποξβξλήπ ςηπ «ποάριμηπ ξικξμξμίαπ» πξσ σιξθεςεί η επαουία ςηπ Cosenza και εγγσήθηκε ςη ρσμμεςξυή πξλλόμ
ρημαμςικόμ εμδιατεοϊμεμχμ
τξοέχμ.

Δάμ εογάζερςε επάμχ ρε ςξπικά ή πεοιτεοειακά εμεογειακά και κλιμαςικά ρυέδια, ξι
μεςατξοέπ απξςελξϋμ ρημαμςικϊ ςξμέα
ασςόμ, αλλά και ρσυμά ςη δσρκξλϊςεοη
ποϊκληρη. Έμα καλϊ μέοξπ για έμπμεσρη
και βξήθεια;

Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ εκδήλχρηπ, ξ εςαίοξπ ALESSCO διξογάμχρε εογαρςήοιξ ϊπξσ
παοξσριάρςηκε ςξ ποϊγοαμμα SEAP-PLUS. To εογαρςήοιξ
παοακξλξϋθηραμ πξλλξί
ρσμμεςέυξμςεπ, μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ και πξλλξί δήμαουξι ςηπ επαουίαπ
ςηπ Cosenza. Δπιποξρθέςχπ, ξ εςαίοξπ ALESSCO έρςηρε έμα ρημείξ πληοξτξοιόμ για ςημ ποξόθηρη ςηπ ποχςξβξσλίαπ ςξσ ΡςΔ και ςχμ μέςοχμ
εμεογειακήπ επάοκειαπ.
Ξ εςαίοξπ ALESSCO ρσμμεςέυει κάθε
υοϊμξ ρςη διξογάμχρη ασςήπ ςηπ εκδήλχρηπ μαζί με ςημ επαουία ςηπ Cosenza,
εμό έυει ήδη ποξγοαμμαςίρει ςημ επϊμεμη εκδήλχρη πξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρςημ Cosenza ρςιπ 18-20 Ξκςχβοίξσ
2013.

ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ
SEAP-PLUS

ΣΟ

Λα τσρικά ξι Ζμέοεπ Δμέογειαπ και ςξ
Υειμεοιμϊ Ρσμέδοιξ 2014 ςξσ Jokkmokk.
ξ Υειμεοιμϊ Ρσμέδοιξ ςξσ Jokkmokk είμαι
έμα εςήριξ εμεογειακϊ και κλιμαςικϊ τϊοξσμ ρςξμ αοκςικϊ κϋκλξ ρςη Ρξσηδία, για
μέξσπ επαγγελμαςίεπ, πεοιβαλλξμςξλϊγξσπ
και σπεϋθσμξσπ λήφηπ απξτάρεχμ. Για
πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ και εγγοατέπ
μπείςε ρςξ: www.nncc.eu, επικξιμχμήρςε
με ςημ Annica Holmbom: jwc@jokkmokk.se
ή ςηλετχμήρςε ρςξ +46-72-535 25 56.
Δπίρημη ςελεςή για ςημ σπξγοατή ςχμ
Μμημξμίχμ Σσμεογαρίαπ:
Δημαουείξ Βάομαπ, Βξσλγαοία, 24 Ρεπςεμβοίξσ 2013. Ξ εςαίοξπ BSRAEM σπξγοάτει
επιρήμχπ Λμημϊμια Ρσμεογαρίαπ με ςοειπ
(3) παοϊυξσπ εμέογειαπ ςηπ πεοιτέοειαπ
ςηπ Βάομαπ — έμαμ πάοξυξ τσρικξϋ
αεοίξσ, έμαμ πάοξυξ ξικιακήπ θέομαμρηπ
και μια εςαιοεία παοξυήπ ηλεκςοιρμξϋ. Ξ
εςαίοξπ BSRAEM ποξρτέοει ςευμική σπξρςήοινη ρςξσπ δήμξσπ ςξσ Δσνείμξσ Οϊμςξσ
ρυεςικά με ςημ αμάπςσνη και εταομξγή
ΡΔΑΔ. Έςρι, η ρςεμή ρσμεογαρία με ρςοαςηγικξϋπ παοϊυξσπ εμέογειαπ απξςελεί
υοήριμξ πλεξμέκςημα ρςημ απϊκςηρη ανιϊπιρςχμ δεδξμέμχμ για έμα ΒΑΔ και για ςξμ
ξοιρμϊ επαοκόμ μέςοχμ ποξπ επίςεσνη
ςχμ ρςϊυχμ ςξσ ΡΔΑΔ.

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
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NEΑ

Ημέοεπ Δμέογειαπ ρςημ Ασρςοία

Οι εςαίοξι AMR & ICLEI Europe σπξγοάτξσμ ρσμτχμία για μα βξηθήρξσμ οξσμαμικέπ πόλειπ μα μειώρξσμ ςιπ εκπξμπέπ
διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα.

Δπ’ εσκαιοία ςηπ εςήριαπ ρσμδιάρκεφηπ ςηπ Climate Alliance Austria
(CAA), διξογαμόθηκαμ δϋξ Ζμέοεπ Δμέογειαπ ρςξ Ιάρςοξ Hartberg ςηπ
Ρςσοίαπ, ρςιπ 28-29 Λαΐξσ 2013. Ασςή ςημ σφηλξϋ επιπέδξσ εκδήλχρη
παοακξλξϋθηραμ 150 δήμαουξι, δημξςικά ρςελέυη και εμεογειακξί εμπειοξγμόμξμεπ.
Δικτύωση, αμταλλαγή εμπειριώμ και μέα επιστημομικά δεδομέμα από
κλιματικούς ερευμητές
Ζ ποόςη μέοα πεοιελάμβαμε ρσμάμςηρη
ςχμ απξτξίςχμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ
ποξγοαμμάςχμ κλιμαςικήπ ποξρςαρίαπ
και ρσμάμςηρη ςηπ ξλξμέλειαπ ςηπ CAA.
Δϋξ Δοεσμηςέπ για ςξ κλίμα, αμαγμχοιρμέμξσ κϋοξσπ, παοέδχραμ διαλένειπ
για ςημ κλιμαςική αλλαγή ρε παγκϊρμιξ
και πεοιτεοειακϊ επίπεδξ. Θδιαίςεοη έμταρη δϊθηκε ρςξ πόπ μα μεςαβξϋμε απϊ ςα λϊγια ρςιπ ποάνειπ: ξ Ρσμςξμιρςήπ για ςα θέμαςα κλίμαςξπ
ςηπ πεοιτέοειαπ ςηπ Ρςσοίαπ παοξσρίαρε ςη μέα εκρςοαςεία, ανιχμαςξϋυξι για θέμαςα κλίμαςξπ και πεοιβάλλξμςξπ παοξσρίαραμ ςα εταομξρμέμα μέςοα ρςξ Υάοςμπεογκ, εμό παιδιά απϊ ρυξλεία και μηπιαγχγεία ςηπ
πεοιξυήπ ςοαγξϋδηραμ για ςημ ποξρςαρία ςξσ κλίμαςξπ.
ξ δεϋςεοξ μιρϊ ςξσ απξγεϋμαςξπ ήςαμ
ατιεοχμέμξ ρςημ εςαιοική ρυέρη ςξσ
CAA με ςξσπ καςξίκξσπ ςηπ πεοιτέοειαπ
ςξσ Rio Negro ςηπ Βοαζιλίαπ και ρςιπ
μελλξμςικέπ ποξκλήρειπ. Ζ δεϋςεοη μέοα
νεκίμηρε με ρσζήςηρη ρςημ ξλξμέλεια
ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςξσ κλίμαςξπ
και ςη μέα μξμξθερία πεοί εμεογειακήπ επάοκειαπ. Ιαςϊπιμ, δήμαουξι,
εςαιοείεπ και ρυξλεία παοξσρίαραμ ςιπ καλέπ ςξσπ ποακςικέπ ρςξσπ
ςξμείπ ςχμ ΑΟΔ και ςηπ εμεογειακήπ επάοκειαπ. Ξι ρσμμεςέυξμςεπ είυαμ
ςημ εσκαιοία μα παοακξλξσθήρξσμ έμα μεςανϋ πέμςε διατξοεςικόμ
εογαρςηοίχμ: ΡςΔ, ρσμμεςξυή ςξσ δημϊςη, ενιρξοοϊπηρη εκπξμπόμ
διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα, διαςοξτή και κλιμαςική αλλαγή και ηθική.
Oι δϋξ άκοχπ επιςσυημέμεπ Ζμέοεπ
Δμέογειαπ έκλειραμ με εκδοξμή ρςξ
ξικξλξγικϊ πάοκξ ςξσ Hartberg,
επιρκέφειπ ρε εγκαςαρςάρειπ τχςξβξλςαψκόμ, ςξ εμεογειακϊ αουηγείξ, ςξμ
κλιμαςικϊ πϋογξ και ςηπ Έκθερηπ Experimentarium.

ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ
SEAP-PLUS

ΣΟ

Δοάρειπ πξσ ρςξυεϋξσμ ρςξ μα γίμξσμ ξι
πϊλειπ εμεογειακά πιξ επαοκείπ και η υοήρη μέχμ ςευμξλξγιόμ αμαμεόριμχμ πηγόμ
εμέογειαπ, απξςελξϋμ ρημαμςικά βήμαςα
ρςη μείχρη ςχμ βλαβεοόμ εκπξμπόμ και
ρςη δημιξσογία βιχριμϊςεοχμ αρςικόμ
πεοιξυόμ. Έυξμςαπ ςα παοαπάμχ σπϊφη,
ξι εςαίοξι ICLEI Europe και η Έμχρη Δήμχμ
ςηπ Πξσμαμίαπ (AMR), σπέγοαφαμ Λμημϊμιξ Ιαςαμϊηρηπ, δερμεσϊμεμξι αμτϊςεοξι
ρε ρςοαςηγική ρσμμαυία εμςϊπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ SEAP-PLUS, αλλά και ρε εμίρυσρη ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσπ και μεςά ςη λήνη
ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Ξ εςαίοξπ ICLEI Europe θα παοέυει ςευμξγμχρία ρςημ AMR ϊρξμ ατξοά ςημ ποξεςξιμαρία, εταομξγή και παοακξλξϋθηρη ςχμ
ΡΔΑΔ. Δπίρηπ θα παοέυει εογαλεία πξσ θα
βξηθήρξσμ ρςημ καςαγοατή ςχμ αεοίχμ
ςξσ θεομξκηπίξσ, θα παοέυει εκπαίδεσρη
ρε ρςελέυη ςχμ οξσμαμικόμ δήμχμ πάμχ
ρε θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςημ ποϊρβαρη
και διαυείοιρη εμεογειακόμ δεδξμέμχμ,
αλλά και ιδέεπ για αουικά βήμαςα ρε
εταομξγέπ και για δοάρειπ εμημέοχρηπ
και κιμηςξπξίηρηπ ςχμ εμδιατεοϊμεμχμ
τξοέχμ. Απϊ ςη μεοιά ςηπ, ξ εςαίοξπ AMR,
θα διαυϋρει ςιπ γμόρειπ πξσ θα απξκξμίρει, ϊπχπ και ςα υοήριμα εογαλεία και ςιπ
καςάλληλεπ μεθξδξλξγίεπ. Δπίρηπ, θα
μεςατοάρει ςξ σλικϊ ρςα οξσμαμικά, θα
καθξοίρει βέλςιρςεπ ποακςικέπ ρςη Πξσμαμία και θα παοξσριάρει ρε άλλξσπ ςξ οϊλξ
πξσ παίζει ξ εςαίοξπ ICLEI Europe ρςη ρσζήςηρη για ςημ εμέογεια και ςξ κλίμα ρε
διεθμέπ και εσοχπαψκϊ επίπεδξ, χπ εκποϊρχπξπ ςξπικόμ κσβεομήρεχμ.

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus

ημ απξκλειρςική εσθϋμη για ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εμημεοχςικξϋ δελςίξσ τέοξσμ ξι ρσγγοατείπ και ασςϊ δεμ εκτοάζει απαοαίςηςα ςημ άπξφη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Ξϋςε ςξ EACI, ξϋςε η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή είμαι σπεϋθσμξι για
ξπξιαδήπξςε υοήρη ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε ασςϊ.
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