ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΗΜΕΡΙΔΑ
Γκενγεηαθή Δηαπείνηζε θαη Παναθμιμύζεζε ηωκ Δεμμηηθώκ Σπεδίωκ Δνάζεξ
γηα ηεκ Αεηθόνμ Γκένγεηα
Παναζθεοή 24 Φεβνμοανίμο 2017
Ξενοδοχείο Τitania Hotel
Πανεπιζηημίου 52, Αθήνα
Τμ Κέκηνμ Ακακεώζημωκ Πεγώκ θαη Γλμηθμκόμεζεξ Γκένγεηαξ (ΚΑΠΓ), δημνγακώκεη, ζε ζοκενγαζία με ημ
Σύκδεζμμ γηα ηε Βηώζημε Ακάπηολε ηωκ Πόιεωκ (ΣΒΑΠ) ηεκ Παραζκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, 8:30 –
17:00, ζημ λεκμδμπείμ Τitania Hotel ζηεκ Αζήκα, εκεμενωηηθή εμενίδα με ζέμα: “Γκενγεηαθή Δηαπείνηζε θαη
Παναθμιμύζεζε ηωκ Δεμμηηθώκ Σπεδίωκ Δνάζεξ γηα ηεκ Αεηθόνμ Γκένγεηα ”, ζημ πιαίζημ ηωκ εονωπαϊθώκ
ένγωκ Mayors in Action θαη 50000&1 SEAPs.
Τμ εονωπαϊθό ένγμ Mayors in Action με ηίηιμ “ Empowering Supporting Structures of the Covenant of
MAYORS to assist Local Authorities IN implementing and monitoring their Sustainable Energy ACTION
Plan”, εκδοκαμώκεη ημοξ Σοκημκηζηέξ θαη ημοξ Υπμζηενηθηέξ ημο Σομθώκμο ηωκ Δεμάνπωκ ώζηε κα πανέπμοκ
ζηναηεγηθή θαζμδήγεζε ζημοξ Δήμμοξ ζηεκ εθανμμγή θαη ζηεκ παναθμιμύζεζε ημο ΣΔΑΓ ημοξ.
Τμ έργο 50000&1 SEAPs με ηίηιμ “Supporting Local Authorities in the development and integration of
SEAPs with Energy Management Systems according to ISO 50001” έπεη ωξ ζηόπμ ηεκ οπμζηήνηλε ηωκ
Δεμμηηθώκ Ανπώκ ζηεκ εθανμμγή Σοζηήμαημξ Γκενγεηαθήξ Δηαπείνηζεξ, θαη ζογθεθνημέκα ηεκ πηζημπμίεζή
ημοξ με ημ πνόηοπμ ISO50001, πανάιιεια με ηεκ ακάπηολε ηωκ Σπεδίωκ Δνάζεξ Αεηθόνμο Γκένγεηαξ πμο
οπμβάιιμοκ ζημ πιαίζημ ηεξ ζομμεημπήξ ημοξ ζημ Σύμθωκμ ηωκ Δεμάνπωκ.
Ε εμενίδα απεοζύκεηαη ζε εθπνμζώπμοξ ηεξ Τμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ θαζώξ θαη ημοξ ζοκημκηζηέξ θαη
οπμζηενηθηέξ ημο Σομθώκμο ηωκ Δεμάνπωκ. Σηόπμξ είκαη ε πανμοζίαζε ηωκ απμηειεζμάηωκ ηωκ ένγωκ θαη,
εηδηθόηενα, ε ακηαιιαγή εμπεηνίαξ ζπεηηθά με ένγα θαη δηαδηθαζίεξ πμο αθμνμύκ ζηε ζομμεημπή ηωκ Δήμωκ
ζημ Σύμθωκμ ηωκ Δεμάνπωκ θαη ε οπμζηήνηλε ηωκ Τμπηθώκ Ανπώκ ζημ ζπεδηαζμό, οιμπμίεζε θαη
παναθμιμύζεζε ηωκ δνάζεωκ ζηεκ θαηεύζοκζε ηεξ ελμηθμκόμεζεξ εκένγεηαξ θαη ηεξ επίηεολεξ ηωκ ζηόπωκ
ημοξ γηα ηεκ εκένγεηα θαη ημ θιίμα. Σημ ηέιμξ ηεξ Εμενίδαξ ζα οπάνλεη ακμηπηή ζοδήηεζε μεηαλύ Δεμάνπωκ
θαη θμνέωκ πμο οπμζηενίδμοκ ημ Σύμθωκμ ηωκ Δεμάνπωκ ζηεκ Γιιάδα θαη ζηεκ Κύπνμ.
Ε είζμδμξ ζηεκ εμενίδα είκαη ειεύζενε αιιά απαηηείηαη εγγναθή μέζω ηεξ ειεθηνμκηθήξ θόνμαξ ζομμεημπήξ
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