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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Γ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) – ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ

ΑΝΑΔ

Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών ανακοινώνει
την έναρξη εγκεκριμένων από την Υπηρεσία Ενέργειας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ενεργειακών
Ελεγκτών Κατηγορίας Γ για μεταφορές, με στόχο την προετοιμασία υποψηφίων για εγγραφή στο
Μητρώο «Ενεργειακών Ελεγκτών».

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε διπλωματούχους μηχανικούς (ανεξαρτήτως
ειδικότητας), μέλη του ΕΤΕΚ, που  κατέχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.

Επισημαίνεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης είναι μία εκ
των προϋποθέσεων του Νόμου για εγγραφή στο σχετικό Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενεργειακούς ελεγκτές είναι επιχορηγούμενα από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά 80%.

Περισσότερες πληροφορίες, όπως και τα έντυπα αίτησης, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
Ενεργειακού Γραφείου, http://www.cea.org.cy/ ή μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Χρίστια
Αλεξάνδρου, στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726, ή μέσω email, christia.alexandrou@cea.org.cy.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προκηρύσσει για δεύτερη συνεχή χρονιά το διαγωνισμό των Πράσινων
Δημόσιων Συμβάσεων, με σκοπό την απονομή βραβείων για την εφαρμογή των Πράσινων Δημόσιων
Συμβάσεων στην Κύπρο (2nd CY GPP Awards).

Η Δεύτερη Απονομή Βραβείων πραγματοποιείται και φέτος, όπως και πέρσι, με την καλή συνεργασία
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, της Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού
Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων, του ΕΤΕΚ, της ΟΕΒ,

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Βρείτε μας στο:
«Ενεργειακό Γραφείο»

2

Αύγουστος 2015

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ενεργειακού Γραφείου

Κυπρίων Πολιτών
ISSN 1986-4787

του ΚΕΒΕ, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και του Κυπριακού Συνδέσμου
Καταναλωτών.

Οι κατηγορίες αγορών για τις οποίες διεξάγεται και φέτος ο διαγωνισμός για τα Βραβεία Πράσινων
Δημόσιων Συμβάσεων (2nd CY GPP Awards) είναι οι εξής:

 Μηχανογραφικός εξοπλισμός και ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης

 Φωτισμός

 Επιβατικά οχήματα

 Κλιματιστικά

 Κτιριακές κατασκευές

Οι Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς καλούνται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο
συμμετοχής, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, είτε με φαξ στο
22774945, είτε ηλεκτρονικά στο email ngeorgiou@environment.moa.gov.cy, το αργότερο μέχρι και
την 31η Οκτωβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ναταλία
Γεωργίου-Τσιάκαλου στο τηλέφωνο 22408923 ή με τον κο Ορέστη Κυριάκου, στα τηλέφωνα
22667716 ή 22667726 ή στο email orestis.kyriacou@cea.org.cy.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς σε συνεργασία με το Υπουργείο
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διοργάνωσε σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων
στην κοινότητα του Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς για το καλοκαίρι 2015.

Το Ενεργειακό Γραφείο συμμετείχε στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων στις 7 Αυγούστου με διάλεξη
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Οι παρευρισκόμενοι
ενημερώθηκαν από λειτουργό του Ενεργειακού Γραφείου για τους τρόπους εξοικονόμησης
ενέργειας, για την αξιοποίηση των ΑΠΕ και για τα σχέδια ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Επίσης, στις 9 Αυγούστου το Ενεργειακό Γραφείο συμμετείχε στο Παιδικό Πανηγύρι, στο πάρκο
Γεράμπελου. Τα παιδιά έπαιξαν το φιδάκι της ενέργειας και έφτιαξαν ανεμόμυλους.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στις 17 και 19-21 Αυγούστου τα παιδιά που παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του
Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν για την εξοικονόμηση ενέργειας
στο σπίτι, έμαθαν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη
σημασία της ενέργειας στη ζωή μας, την αλλαγή του κλίματος,
έφτιαξαν μαγνήτες για το ψυγείο, ηλιακούς φούρνους και
χρηστικά αντικείμενα και παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά,
μαθαίνοντας έτσι ότι και η επαναχρησιμοποίηση είναι ένας τρόπος

για να εξοικονομήσουμε ενέργεια.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνει το Ενεργειακό
Γραφείο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, www.cea.org.cy ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με
την κα Χρίστια Αλεξάνδρου, στα τηλέφωνα 22667716 ή 22667726 ή μέσω email, στο
christia.alexandrou@cea.org.cy.

HORIZON 2020 ENERGY INFO DAY, 14-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων
(INEA) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) θα οργανώσει στις

14-15 Σεπτεμβρίου Ημέρα Πληροφόρησης, κατά την
οποία θα παρουσιαστεί το νέο Πρόγραμμα Εργασίας
2016-2017 του χρηματοδοτικού προγράμματος
«Horizon 2020» στον τομέα της ενέργειας, υπό το
σύνθημα «Ασφαλής, Καθαρή και Βιώσιμη Ενέργεια».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις και
οργανισμούς ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις

για χρηματοδότηση από το «Horizon 2020» δράσεων και έρευνας στον τομέα της ενέργειας. Στόχος
της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας για το 2016-2017, η λεπτομερής
ενημέρωση για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και η επεξήγηση της διαδικασίας υποβολής
προτάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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HORIZON 2020 INFO DAY: 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Στις 5 Νοεμβρίου θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες Ημέρα Πληροφόρησης για το πρόγραμμα εργασίας
2016-2017 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Horizon 2020», και συγκεκριμένα για το θεματικό
άξονα «Έξυπνη και Πράσινη Κινητικότητα». Πέρα από την ανάλυση του προγράμματος εργασίας και
την επεξήγηση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων, η εκδήλωση θα προσφέρει στους
παρευρισκόμενους την ευκαιρία να δικτυωθούν με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις και πιθανούς
εταίρους.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση,
πατήστε εδώ.

INTERREG MED PROGRAMME: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτήσεις έργων
από το «Interreg MED programme» θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου
2015.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να εμπίπτουν σε ένα από
τους πιο κάτω θεματικούς άξονες: Καινοτομία (μπλε ανάπτυξη,
πράσινη ανάπτυξη, κοινωνική καινοτομία), οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (ενεργειακή
αποδοτικότητα κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμα μέσα μεταφοράς) και φυσικοί και
πολιτιστικοί πόροι (διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, βιώσιμος παραθαλάσσιος τουρισμός)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2015. Για
περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LIFE

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδοτήσεις δράσεων στο πλαίσιο του
χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE για το 2015 έχει δημοσιευθεί και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ-EMAS

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ανακοίνωσε την προκήρυξη νέου Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου-EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς για το 2015.

Το Σχέδιο καλύπτει το 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την
εγκατάσταση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τα
€2.000 και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της
Περιβαλλοντικής Δήλωσης, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσοστό χρηματοδοτούνται και οι
Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS, με μέγιστο ποσό τα €500.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου 2015 και
δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο
EMAS το αργότερο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2015.

Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό του σχεδίου και το έντυπο αίτησης εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα
Περιβάλλοντος, Ναταλία Γεωργίου – Τσιάκαλου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τηλ: 22408923, Φαξ:
22774945, ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.

EUROPEAN PV SOLAR ENERGY CONFERENCE AND EXHIBITION, 14-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΜΒΟΥΡΓΟ

Στις 14-18 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνέδριο και έκθεση με τίτλο
«European PV Solar Energy Conference and Exhibition». Πρόκειται για το
μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο και έκθεση με αποκλειστικό θέμα την έρευνα,
την τεχνολογία και τις εφαρμογές για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας
με τη χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων. Το συνέδριο και η έκθεση θα δώσουν
την ευκαιρία σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα που
δραστηριοποιούνται στο τομέα των φωτοβολταϊκών να δικτυωθούν και να
ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώσεις και καινοτόμες εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου και της έκθεσης, μπορείτε να βρείτε
εδώ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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11Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «SAVENERGY 2015, 18 - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ

ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και
Βιομηχάνων (ΟΕΒ) η διοργάνωση της 11ης Έκθεσης
Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2015» που θα
πραγματοποιηθεί στις 18 - 20 Σεπτεμβρίου 2015 στο χώρο
της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων. Η Έκθεση διοργανώνεται με

τη συνεργασία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού
Κύπρου.

Η Έκθεση «SAVENERGY» έχει καθιερωθεί στο κυπριακό κοινό ως το σημαντικότερο εμπορικό γεγονός
που καταπιάνεται με την προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της
εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν μέσα από την Έκθεση να παρουσιάσουν προϊόντα νέας
τεχνολογίας για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού
κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.savenergy.org.cy/.

10TH CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS, 27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΚΡΟΑΤΙΑ

Η 10η Διάσκεψη για την Αειφόρο
Ανάπτυξη, Ενέργεια, Νερό και
Περιβάλλον, που θα
πραγματοποιηθεί στο

Ντουμπρόβνικ στις 27 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2015, στοχεύει στη βελτίωση και διάδοση της
γνώσης σχετικά με τις μεθόδους, τις πολιτικές και τις τεχνολογίες για την αειφόρο ανάπτυξη και την
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την αντικατάστασή τους, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά,
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΙΑΣ 2015, 21-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΣΑΓΚΑΗ

Η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Βιοενέργειας Ασίας 2015 είναι το νέο κορυφαίο συνέδριο και έκθεση
στην Ασία και αποτελεί μια ισχυρή, διεθνής πλατφόρμα για να συζητηθεί ο ρόλο της βιοενέργειας
στην ασιατική ήπειρο.
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Ο κύριος στόχος της έκθεσης θα είναι η προώθηση της συνέργειας
μεταξύ των αγορών τεχνολογιών και επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό
και για τη δημιουργία στρατηγικών καναλιών επικοινωνίας και
σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα της βιοενέργειας,
θα δημιουργηθεί ένα κομβικό σημείο συνάντησης μεταξύ στελεχών
της βιομηχανίας, των κυβερνητικών φορέων χάραξης πολιτικής, των
κορυφαίων ακαδημαϊκών, των επενδυτικών υπηρεσιών και των
εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

EUROPEAN ENERGY SERVICE AWARD 2015, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αναγνωρίζοντας ότι οι ενεργειακές υπηρεσίες
αποτελούν βασικό εργαλείο για την επίτευξη
των εθνικών και κοινοτικών στόχων για την
ενεργειακή αποδοτικότητα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα πραγματοποιήσει για ένατη
συνεχή χρονιά τελετή απονομής του «European

Energy Service Award», ενός θεσμού που καθιερώθηκε από το 2006, στα πλαίσια του project
«European Energy Service Initiative 2020», του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».
Τα βραβεία ενεργειακών υπηρεσιών αφορούν τρεις κατηγορίες: Best European Energy Service
Promoter, Best European Energy Service Provider, Best European Energy Service Project.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2015 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, 17-19
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Το συνέδριο στοχεύει στην προώθηση και διάδοση της έρευνας και
των καινοτόμων εξελίξεων που αναλαμβάνονται για τη δημιουργία
«έξυπνων» πόλεων, όσον αφορά στους τομείς της τεχνολογίας, της
ενέργειας, της διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας και της
κινητικότητας, διατηρώντας πάντα την κοινωνία και τους πολίτες στο
επίκεντρο της συζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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CLIMATE SUMMIT FOR LOCAL LEADERS, 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΡΙΣΙ

Στις 4 Δεκεμβρίου 2015 θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής με τίτλο
«Climate Summit for Local Leaders», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της
Δημάρχου του Παρισιού, Anne Hidalgo και του ειδικού απεσταλμένου
της Γραμματείας του Ο.Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή, Michael
Bloomberg, με θέμα την κλιματική αλλαγή και τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και προσαρμογή στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Σύνοδος αυτή συμπίπτει με τη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών (''COP21'') της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος που θα γίνει στο Παρίσι, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στις τοπικές αρχές να ακουστεί η φωνή τους και να αναγνωριστούν οι προσπάθειές
τους.

Η συμμετοχή στη Σύνοδο Κορυφής γίνεται κατόπιν αποστολής πρόσκλησης στους δημάρχους και σε
άλλους φορείς άσκησης τοπικής εξουσίας.

Όλοι οι προσκεκλημένοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη σύνοδο πρέπει να συμπληρώσουν
την αίτηση εγγραφής σε αυτό το σύνδεσμο.
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