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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΝΕΑ

Ζ ποχςξβξσλία ςξσ σμτόμξσ ςχμ Δημάουχμ (ςΔ) καςέυει
ρημαμςικϊ οϊλξ ρςημ επίςεσνη ςχμ ρςϊυχμ ςξσ «20-20-20» για ςξ
2020.
Σξ έογξ SEAP-PLUS ρςξυεϋει ρςημ εμίρυσρη ςξσ θεςικξϋ
αμςίκςσπξσ πξσ έυει ςξ ςΔ, ςϊρξ ρε πξρξςικξϋπ, ϊρξ και ρε
πξιξςικξϋπ ϊοξσπ ϊπχπ:

SEAP-PLUS: σμαμςήρειπ αδελτξπξιημέμωμ εςαίοωμ

Σημ αϋνηρη ςξσ αοιθμξϋ ςχμ Σξπικόμ Αουόμ πξσ σπξγοάτξσμ ςξ ςΔ και ςχμ «Τπξρςηοικςόμ» και «σμςξμιρςόμ» ςξσ
ςΔ, για παοάδειγμα μέρχ ςηπ ποξόθηρηπ ςξσ ςΔ ρε ημέοεπ
εμέογειαπ και ςα ςελικά ρσμέδοια πξσ θα διξογαμχθξϋμ ρςo
πλαίριξ ςξσ έογξσ,
Σημ ςευμική σπξρςήοινη ςχμ ςξπικόμ Αουόμ για ςημ εκπϊμηρη
πεοιρρϊςεοχμ και καλϋςεοχμ υεδίχμ Δοάρηπ για ςημ Αειτϊοξ Δμέογεια (ΔΑΔ),
Σημ αμάπςσνη ρσμεογαρίαπ ςχμ Σξπικόμ Αουόμ με ςιπ Πεοιτεοειακέπ Αουέπ και ςξσπ Παοϊυξσπ Δμέογειαπ μέρα απϊ ρσγκεκοιμέμεπ δοάρειπ, ϊπχπ ρσμαμςήρειπ εογαρίαπ, ρςοξγγσλϊ
ςοαπέζι και διμεοείπ ρσμαμςήρειπ.
Ση διεσκϊλσμρη ςηπ απεσθείαπ αμςαλλαγήπ γμόρεχμ, εμπειοιόμ και ςευμξγμχρίαπ μεςανϋ έμπειοχμ και εκπαιδεσϊμεμχμ
εςαίοχμ, μέρχ ςηπ δημιξσογίαπ ζεσγαοιόμ αδελτξπξίηρηπ.

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΕΙ
Σξ ςΔ αμαγμωοίζει ςξ ρημαμςικό οόλξ ςωμ Σξπικώμ και Πεοιτεοειακώμ Δμεογειακώμ Γοατείωμ (LAREAs)
Δκδήλχρη για ςημ αμαγμόοιρη ςξσ οϊλξσ ςξσπ θα διξογαμχθεί
σπϊ ςημ αιγίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ. Λε ςημ σπξγοατή
ςξσ σμτόμξσ, ςα Δμεογειακά Γοατεία δερμεϋξμςαι μα σπξρςηοίνξσμ ςα μέλη και ςξσπ ρσμςξμιρςέπ ςξσ ςΔ ρςιπ ποξρπάθειεπ
ςξσπ μα σπεοβξϋμ ςξ ρςϊυξ ςηπ ΔΔ για μείχρη ςχμ εκπξμπόμ
CO2 καςά 20%, ςη βελςίχρη ςηπ εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ και
ςημ αϋνηρη ςηπ ρσμειρτξοά ςχμ Αμαμεόριμχμ Πηγόμ Δμέογειαπ.

Εγγραφείτε τώρα!
Directors of Energy Agencies - ManagEnergy Networking
Event, 24 - 25 Ιξσμίξσ 2014, Βοσνέλλεπ, Βέλγιξ
Για πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ:
agenda_en.html?id_event=878

www.covenantofmayors.eu/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δϋξ ακϊμα ρσμαμςήρειπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ απϊ ςα ζεσγάοια αδελτξπξίηρηπ. Οι έμπειοξι εςαίοξι επιρκέτθηκαμ ςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ
(ξλξκλήοχρη ςξσ δεϋςεοξσ κϋκλξσ
ρσμαμςήρεχμ) και αμςίρςοξτα:
JOKKMOKK: επίρκεφη ρςη Riga ρςιπ
16-19 Οκςόβοιξσ 2013 και ςξ LEIF
ρςη Lulea ρςιπ 3-6 Λαοςίξσ 2014
CEA: επίρκεφη ρςη Cosenza ρςιπ 11
-13 Δεκεμβοίξσ 2013 και ςξ
ALESSCO ρςη Κεσκχρία, ςιπ Πλάςοεπ και ςξμ Αγοϊ ρςιπ 23-25 Αποιλίξσ 2014
DIBA: επίρκεφη ρςημ Αθήμα ρςιπ 4 6 Μξεμβοίξσ 2013 και ςξ ΣΔΔ ρςη
Βαοκελόμη, Rubi και Vilanova ρςιπ
18 -19 Λαοςίξσ 2014
ARE Liguria: επίρκεφη ρςη Martjanci ρςιπ 2-4 Οκςχβοίξσ 2013 και
ςξ LEAP ρςη Γέμξβα ρςιπ 18-20 Υεβοξσαοίξσ 2014
CAA: επίρκεφη ρςη Βάομα ρςιπ 30
Οκςχβοίξσ και 1 Μξεμβοίξσ 2013
και ςξ BSRAEM ρςιπ πϊλειπ Krems,
Mureck, Βιέμμη, St. Pölten και Amstetten ρςιπ 15-19 Λαοςίξσ 2014
ICLEI Europe: επίρκεφη ρςξ Piteşti
ρςιπ 27-29 Θαμξσαοίξσ 2014 και ςξ
AMR ρςξ Freiburg ρςιπ 2-4 Αποιλίξσ
2014
Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ επιρκέφεχμ,
ποαγμαςξπξιήθηκαμ σμαμςήρειπ με
ςξσπ Δήμξσπ ςχμ εκπαιδεσϊμεμχμ
εςαίοχμ, με ρκξπϊ ςημ παοξυή ςευμικήπ βξήθειαπ απϊ ςξμ έμπειοξ εςαίοξ.

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Σευμικϊ Δπιμεληςήοιξ Δλλάδαπ
Ελλάδα
Όλγα ΙΑΚΑΜΣΕΟΠΟΤΚΟΤ
Σηλ. +30-210-3291613
okal@central.tee.gr

ΔΠΣΑ ΑΔ
Ελλάδα
Αμδοιάμα ΣΑΤΡΑΙΑΙΖ
Σηλ. +30-210-6086300

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

Σημ απξκλειρςική εσθϋμη για ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εμημεοχςικξϋ δελςίξσ τέοξσμ ξι
ρσγγοατείπ και ασςϊ δεμ εκτοάζει απαοαίςηςα ςημ άπξφη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Οϋςε ςξ EACI ξϋςε η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή είμαι σπεϋθσμξι για ξπξιαδήπξςε υοήρη ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε ασςϊ.
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SEAP-PLUS Εθμικές Σελικές Εκδηλώσεις

ΕΚΔΗΛΩΕΙ

Σξ SEAP+ ποξωθεί ςιπ Δμεογειακά Ασςόμξμεπ Κξιμόςηςεπ ρςη
Γεομαμία

Μη χάσετε!

Σξ 4ξ Δςήριξ σμέδοιξ Δμεογειακά Ασςϊμξμχμ Ιξιμξςήςχμ διξογαμόθηκε ρςξ Freiburg ςηπ Γεομαμίαπ ρςιπ 2-4 Αποιλίξσ 2014,
τέομξμςαπ
πιξ
κξμςά 230 ςξπικέπ
αουέπ και εμπλεκϊμεμξσπ τξοείπ.
Πεοιρρϊςεοξι απϊ
50 ξμιληςέπ, αματέοθηκαμ ρε απξςελέρμαςα,
ξοθέπ πξλιςικέπ
ποακςικέπ
και
παοαδείγμαςα
Πηγή: eneff-stadt.info
εταομξγήπ εμεογειακήπ αλλαγήπ ρε μξμξϋπ, πϊλειπ και κχμξπϊλειπ.
Λε ςη βξήθεια ςξσ ICLEI Europe, ςξ SEAP-PLUS έγιμε ξ απξκλειρςικϊπ (για ασςϊ ςξ υοϊμξ) εςαίοξπ για ςη διαμϊοτχρη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ ρυεςικϊ με ςημ αμάπςσνη ποξηγμέμχμ ΔΑΔ ρε
ςξπικϊ επίπεδξ: ειδικέπ εμϊςηςεπ για ςημ εσκξλϊςεοη ποϊρβαρη
ςχμ ςξπικόμ αουόμ ρε εμεογειακά δεδξμέμα και ρειοά ρσμαμςήρεχμ για ξσριαρςική αμςαλλαγή εμπειοιόμ με εκποξρόπξσπ
Δσοχπαψκόμ πϊλεχμ και ειδικόμ εμέογειαπ απϊ ςξ Κξσνεμβξϋογξ, ςη Ρξσμαμία και ςη ξσηδία. Σξ ρσμέδοιξ ατξοξϋρε κσοίχπ
ςημ εταομξγή εμεογειακόμ πξλιςικόμ εμό πεοιελάμβαμε επιρκέφειπ ρε ςξπικέπ κξιμϊςηςεπ. Βαρικά θέμαςα ςα ξπξία καλϋτθηκαμ είμαι: ρσμμεςξυή ςξσ κξιμξϋ ρε δοάρειπ γα ςξ κλίμα, επιδξςήρειπ και δημξςικέπ υοημαςξδξςήρειπ, ποχςξπξοιακέπ ποξρεγγίρειπ για ςημ εμεογειακή μεςάβαρη. Σα ςελικά ρσμπεοάρμαςα
ςξσ ρσμεδοίξσ ήςαμ πξικίλα, ϊπχπ για παοάδειγμα:
ςη Γεομαμία η εμεογειακή αλλαγή είμαι επιςσυήπ λϊγχ ςχμ
ςξπικόμ ποξρπαθειόμ για δημιξσογία απξκεμςοχμέμξσ εμεογειακξϋ ρσρςήμαςξπ.
Ποξωπϊθερη για ςημ σιξθέςηρη πεοιρρϊςεοχμ αμαμεόριμχμ
πηγόμ εμέογειαπ είμαι η απξδξυή ςξσπ απϊ ςξσπ πξλίςεπ και
ςιπ ΛΛΔ

ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ ΣΟ SEAP-PLUS

Σελικέπ Δκδηλώρειπ SEAP-PLUS θα
διξογαμχθξϋμ ρςιπ πεοιτέοειεπ ςχμ
εςαίοχμ. Σξπικέπ και Πεοιτεοειακέπ
Αουέπ, Δμεογειακξί τξοείπ, Πεοιτεοειακά και Δθμικά ϊογαμα λήφηπ απξτάρεχμ καλξϋμςαι μα ρσμμεςάρυξσμ.
ςιπ εκδηλόρειπ θα παοξσριαρςξϋμ ςα
απξςελέρμαςα ςξσ SEAP-PLUS, εσκαιοίεπ υοημαςξδϊςηρηπ, ποξξπςικέπ
πξλιςικόμ ρε Δσοχπαψκϊ, Δθμικϊ και
Πεοιτεοειακϊ επίπεδξ με ρςϊυξ ςημ
σλξπξίηρη δοάρεχμ ΔΑΔ.
Βξσλγαοία: 16-17 Μαΐξσ 2014,
Βάομα, διξογάμχρη BSRAEM
Ιρπαμία: 4 Ιξσμίξσ 2014, Βαοκελώμη, διξογάμχρη DIBA
Δλλάδα: 12-13 Ιξσμίξσ 2014, Αθήμα, ρσμ-διξογάμχρη TΔΔ και EΠTA
Ασρςοία: 16-17 Ιξσμίξσ
2014,Kötschach-Mauthen, διξογάμχρη CAA
Κύποξπ: 13 Ιξσμίξσ 2014, Λεσκωρία, διξογάμχρη CEA
λξβεμία: 25 επςεμβοίξσ 2014,
Ptuj, διξογάμχρη LEAP
Ρξσμαμία: 25-26 επςεμβοίξσ
2014, Δημαουείξ Satu Mare, διξογάμχρη AMR
Ιςαλία: επςέμβοιξπ 2014, Ρώμη,
ρσμ-διξογάμχρη ARE Liguria και
ALESSCO
ξσηδία: επςέμβοιξπ 2014,
Luleå, διξογάμχρη JOKKMOKK

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus
Σημ απξκλειρςική εσθϋμη για ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εμημεοχςικξϋ δελςίξσ τέοξσμ ξι ρσγγοατείπ και ασςϊ δεμ εκτοάζει απαοαίςηςα ςημ άπξφη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Οϋςε ςξ EACI ξϋςε η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή είμαι σπεϋθσμξι για
ξπξιαδήπξςε υοήρη ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε ασςϊ.
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ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ

ΝΕΑ

Πέμςε ΔΑΔ καςαςέθηκαμ από ςη Λεςξμία

Ο εςαίοξπ LEIF έγιμε ξ ποώςξπ σμςξμιρςήπ ςξσ σμτώμξσ ρςη Λεςξμία

ςιπ αουέπ ςξσ 2014, πέμςε Δήμξι ςηπ πεοιξυήπ Latgale ςηπ Κεςξμίαπ, υάοη ρςημ ςευμική σπξρςήοινη απϊ ξμάδα ειδικόμ ςξσ SEAP
PLUS, αμέπςσναμ και καςέθεραμ ρςξ γοατείξ ςξσ ςΔ ςα ΔΑΔ
ςξσπ. Ποξκειμέμξσ μα εναρταλιρθεί η μείχρη εκπξμπόμ CO2
ςξσλάυιρςξμ καςά 20% μέυοι ςξ 2020, ρε ρυέρη με ςξ έςξπ αματξοάπ, ξι Δήμξι αμέπςσναμ ξοάμαςα και δοάρειπ.
Οι πέμςε Δήμξι θα ερςιάρξσμ κσοίχπ ρε δοάρειπ πξσ ποξχθξϋμ
και εναρταλίζξσμ ςη υοήρη ςχμ ςξπικόμ αμαμεόριμχμ πηγόμ
εμέογειαπ για θέομαμρη, καθόπ και ρε δοάρειπ για ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ ςξσ ςξμέα ςχμ μεςατξοόμ και ςη βελςίχρη ςχμ δεικςόμ εμεογειακήπ απϊδξρηπ.

Σοία ΔΑΔ καςαςέθηκαμ από ςη Βξσλγαοία
ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ SEAP-PLUS, ξμάδα ειδικόμ ςξσ εςαίοξσ
BSRAEM παοέυξσμ ςευμική σπξρςήοινη ρε ρσγκεκοιμέμξσπ Δήμξσπ για ςημ αμάπςσνη και εμημέοχρη ςχμ ΔΑΔ. Σα μέα ΔΑΔ
ςχμ Δήμχμ Aksakovo και Beloslav έυξσμ ξλξκληοχθεί και εγκοιθεί απϊ ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ. Δπιπλέξμ ξ Δήμξπ Valchi Dol έυει
ξλξκληοόρει ςξ ΔΑΔ, ςξ ξπξίξ θα παοξσριαρςεί ρςξ Δημξςικϊ
σμβξϋλιξ για έγκοιρη. Λε ςημ σπξρςήοινη ςξσ εςαίοξσ BSRAEM,
η εμημέοχρη ςξσ ΔΑΔ ςξσ Δήμξσ Dalgopol βοίρκεςαι ρε ενέλινη.
Έμα ακόμα ΔΑΔ καςαςέθηκε από ςημ Ασρςοία

Ο εςαίοξπ LEIF σπέγοαφε ςξ ςΔ και
έγιμε ξ ποόςξπ «σμςξμιρςήπ» ρςη
Κεςξμία. Ωπ εκ ςξϋςξσ, ξ εςαίοξπ LEIF
θα ρσμευίρει μα παοέυει ςευμική σπξρςήοινη ρςξσπ Δήμξσπ πξσ εμδιατέοξμςαι μα γίμξσμ μέλη ςξσ ςΔ και μα
αμαπςϋνξσμ υέδια Δοάρηπ Αειτϊοξσ
Δμέογειαπ.
H Δπαουία Norrbotten έγιμε ξ ποώςξπ Πεοιτεοειακόπ σμςξμιρςήπ ςξσ
ςΔ ρςη ξσηδία
Ωπ απξςέλερμα ςχμ δοάρεχμ ςξσ
SEAP-PLUS ρςη (Βϊοεια) ξσηδία, η
Δπαουία Norrbotten έγιμε ξ ποόςξπ
Πεοιτεοειακϊπ σμςξμιρςήπ ςξσ ςΔ
ρςη ξσδία. σγκεκοιμέμα, θα παοέυεςαι σπξρςήοινη ρςξσπ Δήμξσπ ςηπ
πεοιξυήπ ρε ρσμεογαρία με ςξ Πεοιτεοειακϊ Δμεογειακϊ Γοατείξ ςξσ Norrbotten , Nenet (www.nenet.se)
Δπςά (7) απϊ ςξσπ 14 Δήμξσπ ςηπ επαουίαπ Norrbotten εμπλέκξμςαι ρε
δοάρειπ ςξσ ςΔ, εμό 6 έυξσμ ήδη
γίμει μέλη ςξσ ςΔ: Jokkmokk, Piteå,
Kiruna, Arjeplog, Älvsbyn και Övertorneå.

ςξ πλαίριξ ςξσ SEAP-PLUS, ξ εςαίοξπ CAA παοέυει ςευμική σπξρςήοινη ρςξ Δήμξ Wolfurt ςηπ Ασρςοίαπ. Ζ πϊλη Wolfurt
(8.000 κάςξικξι) είμαι μέλξπ ςξσ Climate Alliance απϊ ςξ 1997.
Σξ επςέμβοιξ ςξσ 2013, ςξ ΔΑΔ εγκοίθηκε απϊ ςξ Δημξςικϊ
σμβξϋλιξ και ςξμ Οκςόβοιξ ςηπ ίδιαπ υοξμιάπ καςαςέθηκε ρςξ
Γοατείξ ςξσ ςΔ. Ζ εμεογειακή ρςοαςηγική ςξσ δήμξσ ατξοά
ρςη μείχρη ςχμ εκπξμπόμ CO2 καςά 20% μέυοι ςξ 2020 (έςξπ
αματξοάπ 2001), ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ και ςιπ εμεογξβϊοεπ βιξμηυαμίεπ .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus

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

ΝΕΑ

Σοία ΔΑΔ καςαςέθηκαμ από ςημ Δλλάδα

Ποώςξ κξιμό ΔΑΔ ρςημ Ασρςοία

ςξ πλαίριξ ςξσ SEAP-PLUS, ςξ ΣΔΔ και η ΔΠΣΑ παοέυξσμ ςευμική
σπξρςήοινη ρε Δλλημικξϋπ Δήμξσπ για ςημ εκπϊμηρη ΔΑΔ μέρχ
ςηλεδιαρκέφεχμ, σμαμςήρεχμ και σπξρςηοικςικξϋ σλικξϋ. Ωπ
απξςέλερμα ςχμ ποξρπαθειόμ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ, ξι Δήμξι
Σαμάγοαπ, Υαοράλχμ και Πεμςέληπ ξλξκλήοχραμ ςημ εκπϊμηρη
ΔΑΔ. Σα ςοία
ΔΑΔ ρςξυεϋξσμ
ρςη μείχρη ςχμ
εκπξμπόμ
CO2
ςχμ δήμχμ καςά
ςξσλάυιρςξμ 20%
μέυοι ςξ 2020.
Σα ΔΑΔ είμαι
διαθέριμα ρςημ
ιρςξρελίδα ςξσ ςΔ.

Σξ Δεκέμβοιξ 2013, ξι 13 αγοξςικξί
Δήμξι ςηπ πεοιξυήπ “Waldviertler
Kernland” έγιμαμ μέλη ςξσ ςΔ εμό
μέυοι ςα ςέλη ςξσ 2014 θα εκπξμήρξσμ
ςξ ποόςξ “κξιμϊ” ΔΑΔ ρςημ Ασρςοία. ςϊυξπ ςηπ πεοιξυήπ είμαι η εμεογειακή ασςξμξμία ρε ηλεκςοιρμϊ, θέομαμρη και κιμηςικϊςηςα μέυοι ςξ 2030.

Σοία ΔΑΔ καςαςέθηκαμ από ςημ Κύποξ
Ο Δήμξπ Κεσκχρίαπ και ξι Ιξιμϊςηςεπ ςχμ Πλαςοόμ και Κσθοξδξμςόμ ρςημ Ιϋποξ, σπξρςηοίυθηκαμ ςευμικά απϊ ςξ SEAP-PLUS
για ςημ εκπϊμηρη ςχμ ΔΑΔ ςξσπ. Σξ έςξπ 2009 επιλέυθηκε χπ
έςξπ αματξοάπ για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςηπ εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ και ςχμ εκπξμπόμ CO2 εμςϊπ ςηπ επικοάςειαπ ςχμ Δήμχμ.
Σα ΔΑΔ πεοιλαμβάμξσμ δοάρειπ αειτϊοξσ εμέογειαπ με ρκξπϊ
ςημ σπέοβαρη ςξσ ρςϊυξσ για 20% μείχρη ςχμ εκπξμπόμ CO2
μέυοι ςξ 2020. Οι ποξπ σλξπξίηρη δοάρειπ για ςξ 2014 είμαι κα μπάμιεπ εσαιρθηςξπξίηρηπ μέρα απϊ ημέοεπ εμέογειαπ, εκπαιδεσςικέπ παοξσριάρειπ ρε ρυξλεία και ρςξ εσοϋ κξιμϊ, δημιξσογία διαδικςσακήπ βιβλιξθήκηπ με εμεογειακϊ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ,
διεμέογεια επιδξςξϋμεμχμ εμεογειακόμ ελέγυχμ ρε μξικξκσοιά
και εμεογειακή αμαβάθμιρη ςχμ δημξςικόμ κςιοίχμ. Οι ρςϊυξι
ςχμ ΔΑΔ για μείχρη CO2 είμαι:

Δήμος

Μείωση εκπομπώμ
CO2 (t CO2 2020)

τόχος μείωσης
εκπομπώμ CO2 για
2020 (%)

Κεσκχρία
Πλάςοεπ
Κσθοξδϊμςππ

98,436
1,676
3,240

33%
34%
32.5%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

σμμεςξυή ςξσ SEAP-PLUS, Λεςξμία
Ο εςαίοξπ LEIF ρσμμεςείυε ρςη ρσμεδοίαρη ςηπ Πεοιτεοειακήπ Δπιςοξπήπ
Αμάπςσνηπ η ξπξία διξογαμόθηκε για
ςξσπ Δημάουξσπ ςχμ Σξπικόμ Αουόμ
ρςιπ 8 Αποιλίξσ 2014 απϊ ςημ Έμχρη
Σξπικόμ κα Πεοιτεοειακόμ Αουόμ
ςηπ Κεςξμίαπ. Ζ ποχςξβξσλία ςξσ ςΔ,
η διαδικαρία εκπϊμηρηπ ΔΑΔ καθόπ
και ςξ έογξ SEAP-PLUS, παοξσριάρςηκαμ και ρσζηςήθηκαμ με ςξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ Δήμχμ. σμξλικά, 29
εκποϊρχπξι απϊ 18 Δήμξσπ ρσμμεςείυαμ ρςη ρσμεδοίαρη.
σμμεςξυή ςξσ SEAP-PLUS, Δλλάδα
Σξ ποϊγοαμμα SEAP-PLUS και ςα απξςελέρμαςά ςξσ παοξσριάρςηκαμ ρςημ
ημεοίδα με ςίςλξ «Ζ εμεογειακή απξδξςικϊςηςα ρςημ Σξπική Ασςξδιξίκηρη: Λια εσκαιοία για ξικξμξμική αμάπςσνη». Ζ εμ λϊγχ εκδήλχρη διξογαμόθηκε ρςιπ 13 Λαοςίξσ 2014 ρςη
Ηερραλξμίκη απϊ ςξ Ιέμςοξ Αμαμεόριμχμ Πηγόμ Δμέογειαπ. ςϊυξπ ήςαμ
η αμςαλλαγή εμπειοίαπ και καλόμ
ποακςικόμ για ςημ αμάπςσνη και σλξπξίηρη ΔΑΔ μεςανϋ ςχμ Δήμχμ πξσ
έυξσμ σπξγοάφει ςξ ςΔ και η αμάδεινη υοημαςξδξςικόμ εσκαιοιόμ.

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus
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ΕΚΔΗΛΩΕΙ

Μμημόμιξ Καςαμόηρηπ με Δμεογειακξύπ Φξοείπ ρςημ Δλλάδα

Ασχοληθείτε και εσείς!

Σξ ΣΔΔ σπέγοαφε Λμημϊμιξ Ιαςαμϊηρηπ με δϋξ απϊ ςξσπ ρημαμςικϊςεοξσπ παοϊυξσπ ρςημ Δλλάδα, ςη Δημϊρια Δπιυείοηρη
Ζλεκςοιρμξϋ Α.Δ. (ΔΔΖ) και ςη Δημϊρια Δπιυείοηρη Αεοίξσ Α.Δ.
(ΔΔΠΑ). Ζ ςελεςή σπξγοατήπ θα ποαγμαςξπξιηθεί καςά ςη διάοκεια ςηπ ςελικήπ εθμικήπ εκδήλχρηπ.

SMART WEEK ρςη Γέμξβα: 16-20
Θξσμίξσ 2014, Γέμξβα, Θςαλία

Μμημόμιξ σμεογαρίαπ με Δμεογειακό Φξοέα ρςημ Ιςαλία
Λμημϊμιξ Ιαςαμϊηρηπ μεςανϋ ALESSCO κρι Ultraga σπεγοάτη
ρςιπ 6 Λαοςίξσ 2014. Ζ εςαιοία Ultragas είμαι ξ μεγαλϋςεοξπ
διαμξμέαπ σγοξϋ τσρικξϋ αεοίξσ ρςημ Θςαλία, με πεοιρρϊςεοξσπ
απϊ 80.000 πελάςεπ. ςϊυξπ ςξσ Λμημξμίξσ είμαι η καθιέοχρη
μιαπ ρςεμϊςεοηπ ρσμεογαρίαπ με ςξμ εμεογειακϊ ςξμέα και η
διεσκϊλσμρη αμςαλλαγήπ δεδξμέμχμ εμεογειακόμ καςαμαλόρεχμ με ςξσπ Δήμξσπ ςηπ πεοιξυήπ.
Μμημόμιξ Καςαμόηρηπ με Δμεογειακξύπ Φξοείπ ρςη Ρξσμαμία
Ο Δήμξπ Zalău, με ςημ έγκοιρη ςξσ
Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ, θα σπξγοάφει Λμημϊμιξ Ιαςαμϊηρηπ με ςξ ςξπικϊ παοάοςημα ςηπ SC FDEE Electrica
Distributie Transilvania Nord. Λμημϊμια Ιαςαμϊηρηπ θα σπξγοατξϋμ και
απϊ ςξσπ Δήμξσπ Piteşti και Ploieşti
ςα ξπξία βοίρκξμςαι ρε ρςάδιξ ποξεςξιμαρίαπ και θα ξοιρςικξπξιηθξϋμ επιρήμχπ με ςξσπ Σξπικξϋπ
Δμεογειακξϋπ Υξοείπ. ϋμςξμη ςελεςή σπξγοατήπ αμαμέμεςαι μα
διξογαμχθεί απϊ ςξσπ ςοειπ Δήμξσπ.
Ένι σμτωμίεπ σμεογαρίαπ μεςανύ ςωμ εςαίοωμ ςξσ SEAPPLUS!
Για ςημ εμίρυσρη ςηπ ρσμεογαρίαπ και μεςά ςη λήνη ςξσ έογξσ,
ςξ SEAP-PLUS ποξβλέπει ςημ σπξγοατή Λμημξμίξσ σμεογαρίαπ
(Λ)
μεςανϋ ςχμ αδελτξπξιημέμχμ «εκπαιδεσϊμεμχμ» και
«έμπειοχμ» εςαίοχμ. ICLEI Europe/AMRR και JOKKMOKK/LEIF
σπέγοαφαμ Λ καςά ςη διάοκεια ςηπ εκδήλχρηπ “SEAP-PLUS
Business Breakfast”. CAA/BSRAEM, TCG/DIBA, LEAP/ARE Liguria
και CEA/ALESSCO επίρηπ σπέγοαφαμ Λ, ρςξ ρςοξγγσλϊ ςοαπέζι
καςά ςη διάοκεια ςχμ ςέςαοςχμ επιρκέφεχμ αδελτξπξίηρηπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέμςε ημέοεπ γεμάςεπ ρσμαμςήρειπ,
ρσμέδοια και παοξσριάρειπ ρυεςικέπ
με καιμξςϊμεπ λϋρειπ για «ένσπμεπ»
αρςικέ πεοιξυέπ, σπϊ ςξ ρσμςξμιρμϊ
ςξσ Δήμξσ ςηπ Γέμξβα. Οι κϋοιεπ εκδηλόρειπ θα είμαι : TRANSFORM POLITICAL EVENT «Ολξκληοχμέμξπ αρςικϊπ ρυεδιαρμϊπ για ένσπμεπ πϊλειπ»,
ςξ ρσμέδοιξ MED MARIE «Δμεογειακή
Απϊδξρη ςχμ κςιοίχμ ρςημ πεοιξυή
ςηπ Λερξγείξσ» και ςξ ρσμέδοιξ ILLUMINATE «Αμάπςσνη ποξηγμέμχμ ςευμξλξγιόμ για ένσπμξ τχςιρμϊ».
Σξπικέπ Αμαμεώριμεπ Πηγέπ Δμέογειαπ 2014, 22-24 Οκςχβοίξσ 2014,
Freiburg im Breisgau και Lörrach, Γεομαμία
Για ςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ ξικξμξμικήπ
κοίρηπ, ςηπ ασναμϊμεμηπ εμεογειακήπ
αρςάθειαπ και έλλειφηπ πϊοχμ, η μεςάβαρη ρε βιόριμεπ ξικξμξμίεπ είμαι
απξλϋςχπ απαοαίςηςη. Σξ 6ξ ρσμέδοιξ
Σξπικόμ Αμαμεόριμχμ Πηγόμ Δμέογειαπ θα διεοεσμήρει ςξ οϊλξ ςχμ
Σξπικόμ Αουόμ ρςη μεςάβαρη ασςή
καθόπ και ςοϊπξσπ για ςη βελςίχρη
ςχμ ΑΠΔ και ςηπ εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ. Ηα ρσζηςηθξϋμ απαιςξϋμεμα
εογαλεία και ξλξκληοχμέμεπ ποξρεγγίρειπ για ςημ απξςελερμαςική εκμεςάλλεσρη ςχμ εμεογειακόμ εσκαιοιόμ
καθόπ και ςξ εμδευϊμεμξ δημιξσογίαπ
μέχμ θέρεχμ εογαρίαπ, . Πεοιρρϊςεοεπ πλ ηοξ τξοί επ : ww w.lo ca l renewables-conference.org/

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus
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220 Άςξμα από 28 υώοεπ και 6 ηπείοξσπ ρσμμεςείυαμ ρςιπ
Ημέοεπ Δμέογειαπ ρςξ Jokkmokk για ςη Βιώριμη Κιμηςικόςηςα

Μη χάσετε!

Οι Ζμέοεπ Δμέογειαπ και ςξ Φειμεοιμϊ σμέδοιξ ςξσ Jokkmokk για
ςξ 2014 επικεμςοόθηκε ρςα πιξ κάςχ θέμαςα:
Πόπ ξι πξλιςικέπ απξτάρειπ μπξοεί μα βξηθήρει ςημ κξιμχμία, ςιπ καμδιμαβικέπ υόοεπ και ςιπ πεοιτεοειακέπ πεοιξυέπ
όρςε μα επιςαυσμθεί η ρςοξτή ποξπ ςη Βιόριμη Ιιμηςικϊςηςα;
Πξια είμαι η έμμξια
ςηπ «Οικξλξγικήπ Λεςακίμηρηπ» για ςξ
Βξοοά;
Πξια είμαι ςα επϊμεμα
βήμαςα
για
ςημ
«Οικξλξγική Λεςακίμηρη», ςι μπξοεί ξ καθέμαπ μα κάμει;

ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Σα Δπαουιακά σμβξύλια ςηπ Καςαλξμίαπ εμωμέμα εμάμςια
ρςημ κλιμαςική αλλαγή
Σα Δπαουιακά σμβξϋλια ςηπ Ιαςαλξμίαπ (Βαοκελόμη, Girona,
Lleida, Tarragona) και η Ληςοξπξλιςική Πεοιξυή ςηπ Βαοκελόμηπ, ςξ Υεβοξσάοιξ ςξσ 2014, δημιξϋογηραμ ςημ Έμχρη Δήμχμ
ςηπ Ιαςαλξμίαπ για ςξ ςΔ ξ ξπξίξπ απξςελείςαι απϊ μία ειδική
ξμάδα εογαρίαπ ςξσ Δικςϋξσ Πϊλεχμ και Φχοιόμ για ςημ Αειτξοία (σπξρςηοικςήπ ςξσ ςΔ). Ζ Έμχρη ρςξυεϋει ρςημ σπξρςήοινη
ςχμ Δήμχμ και ςχμ πξλιςικόμ ςξσπ για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ
κλιμαςικήπ αλλαγήπ και ςημ ποξόθηρη ςηπ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ
Δημξςικόμ Αουόμ και Δμεογειακόμ Υξοέχμ. Δπίρηπ, μα εδοαιχθεί χπ διαμερξλαβηςήπ ρε αμάλξγα Δσοχπαψκά θέμαςα εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ και μα παοξσριάρει ςξ εμεογειακϊ ποξτίλ
ςχμ Δήμχμ. Σασςϊυοξμα θα διεοεσμήρει μέεπ Δσοχπαψκέπ και
κοαςικέπ πηγέπ υοημαςξδϊςηρηπ για ςημ αμάπςσνη μέχμ έογχμ.
Υιλξδξνία ςηπ Έμχρηπ είμαι
ξι
«σμςξμιρςέπ»
και
«Τπξρςηοικςέπ» ςξσ ςΔ μα
έυξσμ πιξ εμεογϊ οϊλξ ρςημ
Δθμική Δμεογειακή Πξλιςική
ςχμ Δήμχμ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EUSEW 2014, 23 - 27 Θξσμίξσ 2014
Ζ Δβδξμάδα Βιόριμηπ Δμέογειαπ ςηπ
ΔΔ (EUSEW) επιρςοέτει για έμαςη υοξμιά, με ποξγοαμμαςιρμέμεπ εκδηλόρειπ και δοάρειπ ϊπχπ εκθέρειπ, ρσμέδοια, διαδικςσακέπ εκδηλόρειπ και
εογαρςήοια. Πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ ρςξ www.eusew.eu
Ημέοεπ Δμέογειαπ ρςη Βάομα, 16-17
Λαΐξσ 2014, Δημαουείξ, Βάομα, Βξσλγαοία.
σμδιξογαμχςέπ: Ο εςαίοξπ BSRAEM
για ςξ SEAP PLUS και η Έμχρη Δήμχμ
ςηπ Λαϋοηπ Ηάλαρραπ (Βξσλγαοία)
για ςα έογα “Geo DH” και “Working
Together for Development”, πξσ ρσγυοημαςξδξςξϋμςαι απϊ ςημ Δσοχπαψκή
Δπιςοξπή. Ζ εκδήλχρη θα επικεμςοχθεί ρςη ρσμμεςξυή ςχμ πξλιςόμ ρε
Δθμικϊ και Διεθμέπ επίπεδξ. Σξ ρλϊγκαμ ςχμ Ζμεοόμ Δμέογειαπ είμαι
«Ιλιμαςική Αλλαγή —μία ποϊκληρη
για ςημ κξιμχμία». ςϊυξπ ςχμ ημεοόμ είμαι η ποξβξλή ςξσ μημϋμαςξπ
«Ιλιμαςική αλλαγή και αειτϊοξπ αμάπςσνη», η εμδσμάμχρη και εμαομϊμιρη ςχμ πξλιςικόμ-ποακςικόμ καθόπ
και η εταομξγή δοάρεχμ για ςημ κλιμαςική αλλαγή.
Σελεςή Απξμξμήπ RES Champions
League , 25 Θξσμίξσ 2014, “la Bouche
à Oreille”, Βοσνέλλεπ, Βέλγιξ
Για 5η υοξμιά, θα βοαβεσςξϋμ ρςιπ
Βοσνέλλεπ ξι Δσοχπαψκέπ πϊλειπ πξσ
έυξσμ μα επιδείνξσμ ςα καλϋςεοα
απξςελέρμαςα ρςξμ ςξμέα ΑΠΔ
(www.res-league.eu)
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