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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ

ΔΙΔΗΔΙ

Ζ ποχςξβξσλία ςξσ σμτώμξσ ςχμ Δημάουχμ (ςΔ) έυει ρημαμςικό οόλξ
ρςημ επίςεσνη ςχμ ρςόυχμ ςξσ «20-20-20» για ςξ 2020 πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ πακέςξ Ιλίμα και Δμέογεια ςξσ 2009.
Σξ έογξ SEAP-PLUS ρςξυεύει ρςημ εμίρυσρη ςξσ θεςικξύ αμςίκςσπξσ πξσ
έυει ςξ ςΔ ςόρξ ρε πξρξςικξύπ αλλά και πξιξςικξύπ όοξσπ όπχπ:



ςημ σπξγοατή ςξσ ςΔ από μέεπ Σξπικέπ Αουέπ,



ςημ αύνηρη ςξσ αοιθμξύ ςχμ «Τπξρςηοικςώμ» και ςχμ «σμςξμιρςώμ»
ςξσ ςΔ,



ςημ σπξρςήοινη ςχμ Σξπικώμ Αουώμ για ςημ εκπόμηρη υεδίχμ Δοάρηπ
για ςη Αειτόοξ (Βιώριμη) Δμέογεια (ΔΑΔ),



ςημ αμάπςσνη ρσμεογαρίαπ ςχμ Σξπικώμ Αουώμ με ςιπ Πεοιτεοειακέπ
Αουέπ και ςξσπ Παοόυξσπ Δμέογειαπ.

SEAP-PLUS Συμαμτήσεις αδελφοποιημέμωμ εταίρωμ: Ο ποώςξπ κύκλξπ ρσμαμςήρεχμ ξλξκληοώθηκε με ςημ επίρκεφη ςχμ
έμπειοχμ εςαίοχμ ρςξσπ μαθηςεσόμεμξσπ:



JOKKMOKK επιρκέτςηκε ςη Riga (LEIF) 7
-9 Μξεμβοίξσ, 2012



CAA επιρκέτςηκε ςη Varna (BSRAEM) 1822 Μξεμβοίξσ, 2012



ARE Lig επιρκέτςηκε ςξ Martjanci
(LEAP) 11-13 Δεκεμβοίξσ 2012



DIBA επιρκέτςηκε ςημ Αθήμα (TCG) 2123 Θαμξσαοίξσ 2013



CEA επιρκέτςηκε ςημ
Cosenza
(ALESSCO) 7-8 Υεβοξσαοίξσ 2013

Ζ αμάπςσνη ρσμεογαρίαπ με ςξσπ Παοόυξσπ Δμέογειαπ και άλλξσπ εμπλεκόμεμξσπ τξοείπ ρυεςιζόμεμξσπ με ςημ εμέογεια είμαι απαοαίςηςη ποξκειμέμξσ μα εναρταλιρςξύμ ανιόπιρςα εμεογειακά δεδξμέμα. Ζ ρσμεογαρία
ασςή ποξχθείςε με διάτξοεπ δοάρειπ ςξσ SEAP-PLUS, όπχπ εκδηλώρειπ,
ρσμέδοια, ρσμαμςήρειπ και ρσμαμςήρειπ εογαρίαπ. Ζ παοακξλξύθηρη ςχμ
μελλξμςικώμ δοάρεχμ και απξςελερμάςχμ ςχμ ΔΑΔ απαιςεί επίρηπ ςη
ρσμειρτξοά ςχμ εμπλεκόμεμχμ τξοέχμ, για ςξ λόγξ ασςό ποξγοαμμαςίζεςαι η σπξγοατή Λμημξμίξσ σμεογαρίαπ μεςανύ εςαίοχμ και εμεογειακώμ τξοέχμ.



ICLEI Europe επιρκέτςηκε ςξ Βξσκξσοέρςι (AMRR) 1-3 Αποιλίξσ 2013

σμξφίζξμςαπ, ςξ έογξ SEAP-PLUS ρσμευίζει μα ποξχθεί επιςσυώπ ςημ
ποχςξβξσλία ςξσ ςΔ. Ζ εσοεία ρςοαςηγική επικξιμχμίαπ ςξσ έογξσ
ρσμευίζει μα τέοει ποακςικά απξςελέρμαςα και μέεπ ιδέεπ ρε όλα ςα εμδιατεοόμεμα μέοη: Σξπικέπ Αουέπ, Πεοιτεοειακέπ Αουέπ και Δθμικέπ Αουέπ.

Ο δεύςεοξ κύκλξπ ρσμαμςήρεχμ νεκιμά με
ςιπ επιρκέφειπ ςχμ μαθηςεσξμέμχμ ρςξσπ
έμπειοξσπ εςαίοξσπ από ςξμ Αποίλιξ μέυοι
ςξ επςέμβοιξ ςξσ 2013.

Ένι ζεσγάοια, μεςανύ έμπειοχμ και μαθηςεσόμεμχμ εςαίοχμ, έυξσμ δημιξσογήρει μία βάρη ρσμεογαρίαπ, εκπαίδεσρηπ και αμςαλλαγήπ εμπειοιώμ
έςρι ώρςε μα είμαι δσμαςή η καλύςεοη ςευμική σπξρςήοινη πξσ ποξρτέοεςαι ρςιπ Σξπικέπ Αουέπ μέρχ ςξσ SEAP-PLUS. Ζ διαδικαρία ςηπ αδελτξπξίηρηπ ςχμ εςαίοχμ ρςξυεύει ρςημ αμάπςσνη ικαμξςήςχμ, γμώρεχμ και
ενειδίκεσρηπ ςχμ μαθηςεσξμέμχμ εςαίοχμ ρε όλα ςα ρςάδια ποξεςξιμαρίαπ και σλξπξίηρηπ εμόπ ΔΑΔ. ςξ ρύμξλξ ένι επιρκέφειπ έυξσμ ποξγοαμμαςιρςεί μεςανύ έμπειοχμ και μαθηςεσόμεμχμ εςαίοχμ. Ο κάθε εςαίοξπ
θα τιλξνεμήρειπ ςοειπ από ςιπ ένι επιρκέφειπ.
Δπίρηπ, ξι Σξπικέπ Αουέπ έυξσμ κιμηςξπξιηθεί μέρχ ςξσ έογξσ, μα ρσμμεςέυξσμ ή / και μα ξογαμώρξσμ Ζμέοεπ Δμέογειαπ ρε κάθε Φώοα / Πεοιτέοεια.

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σευμικό Δπιμεληςήοιξ Δλλάδαπ
Δλλάδα
Όλγα ΙΑΚΑΜΣΕΟΠΟΤΚΟΤ
Σηλ. +30-210-3291613
okal@central.tee.gr

σζηςήρειπ ρςοξγγσλήπ ςοαπέζηπ διξογαμώθηκαμ με ςξσπ Δήμξσπ ςχμ μαθηςεσόμεμχμ εςαίοχμ καςά ςημ διάοκεια ςηπ επίρκεφηπ, έςρι ώρςε μα ρσζηςηθξύμ ξι διαδικαρίεπ και ξι μεθξδξλξγίεπ πξσ εταομόζξσμ
ξι έμπειοξι εςαίοξι.

ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ
ΔΠΣΑ ΑΔ
Δλλάδα
Αμδοιάμα ΣΑΤΡΑΙΑΙΖ
Σηλ. +30-210-6086300
astavrakaki@epta.gr

Δμεογειακό Γοατείξ Ισποίχμ
Πξλιςώμ
Κύπρος
Αμθή ΦΑΡΑΚΑΛΠΟΤ
Σηλ. +357-22667716
info@cea.org.cy

Σημ απξκλειρςική εσθύμη για ςξ πεοιευόμεμξ ςξσ εμημεοχςικξύ δελςίξσ τέοξσμ ξι ρσγγοατείπ και ασςό δεμ εκτοάζει απαοαίςηςα ςημ άπξφη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Ούςε ςξ EACI ξύςε η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή είμαι σπεύθσμξι για
ξπξιαδήπξςε υοήρη ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε ασςό.
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ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ

ΔΚΔΗΛΩΔΙ

Κυριότερα σημεία από τομ 1ο κύκλο συμαμτήσεωμ τωμ αδελφοποιημέμωμ εταίρωμ

ςα πλαίρια ςξσ έογξσ MEDEEA «Λεςατξοά
ςξσ Δσοχπαψκξύ Δμεογειακξύ Βοαβείξσ
ρςη Λερόγειξ», ςξ CEA, διξογάμχρε ςελεςή
βοάβεσρηπ ςξπικώμ αουώμ με ςξ Δσοχπαψκό Δμεογειακό Βοαβείξ (eea®) και Διεθμέπ
σμέδοιξ, πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρςη
Κεσκχρία ρςιπ 15-16 Λαΐξσ 2013. Ο γεμικόπ ρκξπόπ ςξσ έογξσ είμαι η επίςεσνη ςχμ
ρςόυχμ «20-20-20» ρςιπ πεοιτέοειεπ ςηπ
Λερξγείξσ με ςη βξήθεια ςξσ eea® και ςξσ
ςΔ. www.interregmedeea.eu



Λεθξδξλξγία ςηπ DIBA: Δπιρκέφειπ Δμεογειακήπ Απξςίμηρηπ ρςα 10
πιξ ρημαμςικά δημόρια κςίοια όςαμ εκπξμείςαι έμα ΔΑΔ.



Ζ ποόςαρη ςξσ CEA για ςξ πιλξςικό έογξ πξσ ατξοά ρςημ εμεογειακή
απόδξρη ςξσ ξδικξύ τχςιρμξύ: Ζ ποόςαρη ασςή καςαδεικμύει ςημ
δσμαςόςηςα ρσμεογαρίαπ Σξπικώμ Αουώμ, εμόπ Δμεογειακξύ Γοατείξσ
και μιαπ εςαιοείαπ παοξυήπ ηλεκςοιρμξύ για ςη υοημαςξδόςηρη και
σλξπξίηρη έογξσ εμεογειακήπ απξδξςικόςηςαπ.



Ο καςάλξγξπ Βέλςιρςχμ Ποακςικώμ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ CAA: Πεοιλαμβάμει πεοιρρόςεοα από 100 παοαδείγμαςα εμεογειακήπ απξδξςικόςηςαπ, αμαμεώριμχμ πηγώμ εμέογειαπ και εσαιρθηςξπξίηρηπ, πξσ
έυξσμ επιςσυώπ σλξπξιηθεί από Ασρςοιακξύπ Δήμξσπ. Πεοιρρόςεοεπ
πληοξτξοίεπ: www.klimabuendnis.at/bestpractice



Μη χάσετε!


Αποδοτικότητα Πόρωμ - Πρόσκληση
για απόψεις και βέλτιστες πρακτικές:
Ζ Δπιςοξπή ςχμ Πεοιτεοειώμ ποξρκαλεί
ςξσπ σπξγοάτξμςεπ ςξ ςΔ μα μξιοαρςξύμ απόφειπ και βέλςιρςεπ ποακςικέπ
για ςημ ποχςξβξσλία «Λια Δσοώπη πξσ
υοηριμξπξιεί απξδξςικά ςξσπ πόοξσπ»
με ςημ ρσμμεςξυή ςξσπ ρε έοεσμα, διαθέριμη ρςιπ 23 γλώρρεπ ςηπ ΔΔ, μέυοι 8
Θξσμίξσ 2013. Σα απξςελέρμαςα θα παοξσριαρςξύμ ρε ρσμέδοιξ ρςιπ 2-3 επςεμβοίξσ 2013 ρςη Vilnius



Τελετή του Συμφώμου τωμ Δημάρχωμ
2013: Δεσςέοα 24 Θξσμίξσ 2013 έυει
ποξγοαμμαςιρςεί η Σελεςή Τπξγοατήπ
ςξσ ςΔ (www.eumayors.eu).



SEAP-PLUS Πρόγευμα Εργασίας: ςιπ
11 ςξ ποχί ςηπ 24ηπ Θξσμίξσ έυει ποξγοαμμαςιρςεί μία 2χοη εκδήλχρη ποιμ
ςημ Σελεςή Τπξγοατήπ ςξσ ςΔ ρςξ
“the House of Cities, Municipalities and
Regions”, Square de Meeûs 1 1000 Brussels.

Ο καςάλξγξπ Δμέογειαπ και Ιλίμαςξπ ςξσ Jokkmokk και ςηπ Nenet με
μέςοα για (μικοξύ και μεραίξσ μεγέθξσπ) Δήμξσπ: Ασςό ςξ εογαλείξ
ρςξυεύει ρςημ σπξρςήοινη ςχμ ςξπικώμ αουώμ για ςημ εκπόμηρη και
σλξπξίηρη ΔΑΔ και μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί χπ λίρςα επιλξγώμ για
μα ελέγυεςαι η ποόξδξπ ή για μα εμςξπίζξμςαι μέεπ ιδέεπ.

SEAP-PLUS Συστάσεις και Εργαλεία
Σξμ Οκςώβοιξ ςξσ 2012 εκδόθηκε έμα έμςσπξ ςξ ξπξίξ ρςξυεύει μα βξηθήρει ςξπικξύπ και πεοιτεοειακξύπ ξογαμιρμξύπ ρςημ Δσοώπη μα έυξσμ
ποόρβαρη ρε μεθξδξλξγίεπ και βέλςιρςεπ ποακςικέπ, για ςημ βελςίχρη
ςηπ πξιόςηςα ςξσ ΔΑΔ. Οι κσοιόςεοεπ ρσρςάρειπ ατξοξύμ:



Ιαιμξςόμεπ μεθξδξλξγίεπ, ποακςικέπ και εογαλεία για ΑΔΑ (Απξγοατή
Δκπξμπώμ Αματξοάπ) και ΔΑΔ πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςξ δημόριξ, ξικιακό και ςοιςξγεμή ςξμέα, μεςατξοέπ και Αμαμεώριμεπ Πηγέπ Δμεογείαπ.



Μέεπ καςηγξοίεπ εκπξμπώμ πξσ μπξοξύμ μα ποξρςεθξύμ ρε ΑΔΑ και
ΔΑΔ όπχπ γεχογία, δαρξκξμία, αλιεία, διαυείοιρη απξβλήςχμ και
επενεογαρία μεοξύ.



σμπεοίληφη ΔΑΔ ρςιπ πεοιτεοειακέπ πξλιςικέπ. Παοαδείγμαςα βέλςιρςχμ ποακςικώμ και ρσμεογαρία με εμπλεκόμεμξσπ τξοείπ.

Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ: http://www.seap-plus.eu/wp-content/
uploads/Recommendations-and-tools.pdf

ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ

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

Σημ απξκλειρςική εσθύμη για ςξ πεοιευόμεμξ ςξσ εμημεοχςικξύ δελςίξσ τέοξσμ ξι ρσγγοατείπ και ασςό δεμ εκτοάζει απαοαίςηςα ςημ άπξφη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Ούςε ςξ EACI ξύςε η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή είμαι σπεύθσμξι για
ξπξιαδήπξςε υοήρη ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε ασςό.
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Δκδηλώσεις

NEA

Οι ςξπικέπ και πεοιτεοειακέπ αουέπ έυξσμ αμάγκη από ανιόπιρςα εμεογειακά δεδξμέμα ρε ςξπικό επίπεδξ για μα μπξοέρξσμ μα εκπξμήρξσμ ςξ
ΔΑΔ και μα εςξιμάρξσμ ςιπ εκθέρειπ ποξόδξσ πξσ ποέπει μα απξρςέλλξμςαι ρςη Γοαμμαςεία ςξσ ςΔ.

Το SEAP-PLUS τιλξδξνεί όςι η ρσμεογαρία
μεςανύ ςχμ ςξπικώμ αουώμ και ςχμ εμπλεκόμεμχμ τξοέχμ θα ρσμευίρει και μεςά ςημ
ξλξκλήοχρη ςξσ έογξσ.

Το SEAP-PLUS ποόρταςα έυει ξογαμώρει μια ρειοά από εκδηλώρειπ με
εμεογειακξύπ τξοείπ, όπχπ παοόυξσπ εμέογειαπ, ςξπικέπ και πεοιτεοειακέπ αουέπ, εμεογειακά γοατεία και ξογαμιρμξύπ. Οι εκδηλώρειπ ασςέπ
εκςιμάςαι όςι θα έυξσμ καςαλσςικό οόλξ ρςημ αμάπςσνη διαλόγξσ μεςανύ
ςξπικώμ αουώμ και εμπλεκόμεμχμ τξοέχμ. σμξπςικά ξι εκδηλώρειπ
απξρκξπξύμ:

Για μα διαρταλιρςεί η ρσμεογαρία ασςή
ποξχθείςε η σπξγοατή εμόπ «Λμημξμίξσ
σμεογαρίαπ» (Λ) ρε κάθε υώοα και πεοιτέοεια. Σξ Λμημόμιξ καθξοίζει ςξ πλαίριξ
ρσμεογαρίαπ με ρςόυξ μα διεσκξλσμθξύμ ξι
διαδικαρίεπ ςξσ ςΔ και η διαθεριμόςηςα
εμεογειακώμ δεδξμέμχμ, λαμβάμξμςαπ
σπόφη και ςημ ποξρςαρία ςχμ ποξρχπικώμ δεδξμέμχμ.



ςημ παοξσρίαρη ςηπ ποχςξβξσλία ςξσ ςΔ και ςα ξτέλη από ασςή.



ςημ παοξσρίαρη ςξσ έογξσ SEAP PLUS: ρςόυξι, απξςελέρμαςα και
ξτέλη για ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ.



ςξ μα εμθαοούμξσμ ςημ ρσμμεςξυή ςχμ πεοιτεοειακώμ και άλλχμ
εμπλεκόμεμχμ τξοέχμ και μα γίμξσμ Τπξρςηοικςέπ ή / και σμςξμιρςέπ ςξσ ςΔ.



ςξ μα διεοεσμηθξύμ ξι δσμαςόςηςεπ ρσμεογαρίαπ μεςανύ Σξπικώμ
Αουώμ και εμεογειακώμ τξοέχμ για μα νεπεοαρςξύμ ξι δσρκξλίεπ
ρσλλξγήπ ανιόπιρςχμ εμεογειακώμ δεδξμέμχμ.

Λέυοι ρήμεοα, έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί ξι ρσμαμςήρειπ:



Martjanci / λξβεμία, 3 Οκςχβοίξσ, 2012



Ludza / Κεςξμία, 31 Θαμξσαοίξσ, 2013



Varna / Βξσλγαοία, 21 Υεβοξσαοίξσ, 2013



Zeltweg / Ασρςοία, 27 Υεβοξσαοίξσ, 2013



Luleå / ξσηδία, 14 Λαοςίξσ, 2013



Cosenza / Θςαλία, 22 Λαοςίξσ, 2013



Bucharest / Ρξσμαμία, 3 Αποιλίξσ, 2013



Freiburg / Γεομαμία, 10 Αποιλίξσ, 2013



Genova / Θςαλία, 17 Αποιλίξσ, 2013



Αθήμα / Δλλάδα, 18 Αποιλίξσ, 2013

Λέυοι ρήμεοα:



ςη ξσηδία, Ο Δήμξπ Jokkmokk έυει
σπξγοάφει 2 Λ με Lapplands Kraft και
Glommerträsk Energi.



ςη Κεςξμία, 5 Δήμξι (Līvāni, Viļāni,
Ludza, Kārsava and Balvi) σπέγοαφαμ
Λ με παοόυξσπ εμέογειαπ. σγκεκοιμέμα, με εςαιοίεπ ςηλεθέομαμρηπ πξσ
λειςξσογξύμ με βιξμάζα.

ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ

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

Σημ απξκλειρςική εσθύμη για ςξ πεοιευόμεμξ ςξσ εμημεοχςικξύ δελςίξσ τέοξσμ ξι ρσγγοατείπ και ασςό δεμ εκτοάζει απαοαίςηςα ςημ άπξφη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Ούςε ςξ EACI ξύςε η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή είμαι σπεύθσμξι για
ξπξιαδήπξςε υοήρη ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε ασςό.
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ΗΜΔΡΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Οι Ημέρες Εμέργειας του SEAP-PLUS ξογαμώμξμςαι από κάθε εςαίοξ ρε
κάθε πεοιτέοεια / υώοα, ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ εμημεοχςικέπ εκδηλώρειπ
όπξσ ςξπικξί και πεοιτεοειακξί εμπλεκόμεμξι τξοείπ και πξλιςικξί ποξρκαλξύμςαι μα ρσμμεςέυξσμ για μα ποξχθηθεί η ποχςξβξσλία ςξσ ςΔ
και η αμάπςσνη και σλξπξίηρη ΔΑΔ. Δπίρηπ ποξβάλλξμςαι και ςα μέυοι
ρςιγμήπ απξςελέρμαςα ςξσ έογξσ SEAP PLUS.
Οι ημέοεπ εμέογειαπ πξσ έυξσμ διξογαμχθεί μέυοι ρςιγμήπ πεοιλαμβάμξσμ:







Ζ Ζμέοα Δμέογειαπ ςξσ
Jokkmokk και ςξ εογαρςήοι ςξσ SEAP-PLUS με
θέμα «Από ςημ ιδέα ρςα
απξςελέρμαςα: Πώπ μα
εκπξμήρειπ έμα ΔΑΔ»
ξογαμώθηκαμ παοάλληλα με ςξ Φειμεοιμό σμέδοιξ ςξσ Jokkmokk
«Αειτόοξπ Δμέογεια —
Αειτόοξπ ςοόπξπ ζχήπ: υεδιάζξμςαπ Δοάρειπ» ρςιπ 4-7 Υεβοξσαοίξσ
2013. Ασςή η 4ήμεοη εκδήλχρη επικεμςοώθηκε ρςημ Ιλιμαςική Αλλαγή, ςημ παοαγχγή εμέογειαπ ρςξμ Αοκςικό Ιύκλξ και άλλα θέμαςα
ρυεςιζόμεμα με ςξ ςΔ, ςξμ εμεογειακό ποξγοαμμαςιρμό και ςα υέδια
Δοάρηπ ςχμ Δσοχπαψκώμ Δήμχμ. Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ:
www.nncc.eu
Ζ ARE Lig oξογάμχρε ςημ Ζμέοα Δμέογειαπ ρςημ Δπαουία Imperia
ρςιπ 6 Λαΐξσ 2013. Ιαθώπ η Imperia, είμαι η μόμη Δπαουεία ρςημ Πεοιτέοεια ςηπ Κιγξσοίαπ πξσ δεμ είμαι σμςξμιρςήπ ςξσ ςΔ, η απξγεσμαςιμή ρσμεδοίαρη επικεμςοώθηκε ρςημ εσαιρθηςξπξίηρη για ςξ ςΔ και
ςξ έογξ SEAP PLUS. Δήμξι ςηπ Δπαουίαπ έυξσμ παοακιμηθεί για μα
ρσμμεςάρυξσμ ρςξ ςΔ και μα εκμεςαλλεσςξύμ ςημ ςευμική βξήθεια για
ςημ εκπόμηρη ςχμ ΔΑΔ πξσ ποξρτέοεςαι μέρχ ςξσ SEAP PLUS. Ζ
ποχιμή ρσμεδοίαρη επικεμςοώθηκε ρςιπ αμαμεώριμεπ πηγέπ εμέογειαπ
ρςξμ ξικιακό ςξμέα και ςη βελςίχρη ςηπ εμεογειακήπ απξδξςικόςηςαπ.
Δπίρηπ παοξσριάρςηκαμ ξι εσκαιοίεπ για ςημ αμάπςσνη ποάριμηπ ξικξμξμίαπ ρςημ πεοιτέοεια.
Λε ςημ εσκαιοία ςξσ Δςήριξσ σμεδοίξσ ςξσ CAA, δύξ εκδηλώρειπ
ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρςξ Hartberg 28-29 Λαψξσ 2013 με πεοιρρόςεοξσπ από 130 ρσμμεςέυξμςεπ. Ηέμαςα πξσ ρσζηςήθηκαμ: Ιλιμαςική
Αλλαγή και μελλξμςικά ρεμάοια, η ρςοαςηγική για ςξ κλίμα ςηπ Styria,
εογαρςήοια για ςξ ςΔ, ποξρςαρία ςξσ κλίμαςξπ και εμεογειακή απξδξςικόςηςα.

Δηλώστε υμμετοχή!
Ζμέοεπ Δμέογειαπ ποξγοαμμαςίζξμςαι ρςιπ
πεοιτέοειεπ ςχμ εςαίοχμ ςξ καλξκαίοι ςξσ
2013:



Σξ Σευμικό Δπιμεληςήοιξ Δλλάδαπ (ΣΔΔ)
ποξρκάλερε 13 δήμξσπ μα ρσμμεςέυξσμ
ρςιπ Ζμέοεπ Δμέογειαπ με διαγχμιρμό
ζχγοατικήπ για παιδιά ρε ρυξλεία. Δύξ
Δήμξι έυξσμ ήδη νεκιμήρει ςη διξογάμχρη ςχμ εκδηλώρεχμ. Ζ ςελεςή βοάβεσρηπ ςχμ μαθηςώμ πξσ θα ρσμμεςάρυξσμ
ρςξ διαγχμιρμό ζχγοατικήπ θα ποαγμαςξπξιηθεί από ςξ ΣΔΔ ρςημ Αθήμα.



Ζμέοα Δμέογειαπ ποξγοαμμαςίζεςαι ρςξ
Δήμξ Balvu ςηπ Κεςξμίαπ ρςιπ 27 Θξσμίξσ
2013. Ζ Ζμέοα Δμέογειαπ επικεμςοώμεςαι ρςημ αειτξοία, και ρσγκεκοιμέμα
ρςα ηλεκςοικά ξυήμαςα και ςημ ξικξλξγική ξδήγηρη.



Ζ εκδήλχρη με θέμα «Ττιρςάμεμη και
μελλξμςική αμάπςσνη ςχμ Υχςξβξλςαψκώμ ρσρςημάςχμ» ρςξυεύει μα τέοει
κξμςά ςη βιξμηυαμία, ςξσπ επαγγελμαςίεπ και ςξσπ εμπλεκόμεμξσπ τξοείπ ρςξ
ςξμέα ςχμ τχςξβξλςαψκώμ για μα παοξσριάρξσμ και μα ρσζηςήρξσμ ςιπ ςελεσςαίεπ ενελίνειπ ρςημ Ιύποξ και ςημ
Δσοώπη. Ζ εκδήλχρη ξογαμώμεςαι από
ςξ ΔΣΔΙ και ςξ Παμεπιρςήμιξ Frederick
ρςιπ 22 Θξσμίξσ 2013 ρςη Κεσκχρία
(16:45—20:30 ρςξ Παμεπιρςήμιξ Frederick)

ςιπ 10 Θξσμίξσ λήγει η ποξθερμία σπξβξλήπ ςχμ Ζμεοώμ Δμέογειαπ ρςημ Θρςξρελίδα ςηπ Δσοχπαψκή Δβδξμάδαπ Βιώριμηπ
Δμέογειαπ: www.eusew.eu

ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ

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

Σημ απξκλειρςική εσθύμη για ςξ πεοιευόμεμξ ςξσ εμημεοχςικξύ δελςίξσ τέοξσμ ξι ρσγγοατείπ και ασςό δεμ εκτοάζει απαοαίςηςα ςημ άπξφη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Ούςε ςξ EACI ξύςε η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή είμαι σπεύθσμξι για
ξπξιαδήπξςε υοήρη ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε ασςό.
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