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ΝΕΑ

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
Το Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ) κατέχει πλέον έναν σημαντικό ρόλο
στην επίτευξη των στόχων του «20-20-20» όπως αυτοί έχουν τεθεί από
την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική για το 2020.
Εντούτοις, για διάφορους λόγους, οι Τοπικές Αρχές σε πολλές χώρες
διστάζουν να υπογράψουν το Σύμφωνο ή να προετοιμάσουν και να
υλοποιήσουν το απαραίτητο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
(ΣΔΑΕ), συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι Περιφερειακές Αρχές
ή οι Πάροχοι Ενέργειας δεν στηρίζουν ή ενσωματώνουν ακόμη το ΣτΔ στα
προγράμματα, πολιτικές ή δράσεις τους.
Το SEAP-PLUS, ένα έργο που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 στοχεύει
στην ενίσχυση των ποιοτικών αλλά και ποσοτικών αποτελεσμάτων του
ΣτΔ: να προσελκύσει επιπλέον Υπογράφοντες, Υποστηρικτές και
Συντονιστές στο ΣτΔ, να βοηθήσει στην προετοιμασία περισσότερων και
καλύτερων ΣΔΑΕ αλλά και να βοηθήσει στην συνεργασία των Τοπικών
Αρχών με τις Περιφερειακές Αρχές και τους Παρόχους Ενέργειας και
ιδιαίτερα στην συνεργασία μεταξύ έμπειρων και λιγότερο έμπειρων
συμμετεχόντων στο ΣτΔ.
Στο πλαίσιο του έργου έχουν σχηματιστεί έξι ζευγάρια εταίρων ώστε να
διευκολυνθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και γνώσης για όλα τα στάδια
προετοιμασίας και υλοποίησης ενός ΣΔΑΕ από τους πλέον έμπειρους
στους λιγότερο έμπειρους εταίρους του προγράμματος. Επιπλέον,
επιδιώκεται η συνεργασία με τους αντίστοιχους Παρόχους Ενέργειας
ώστε να γίνει εφικτή η πρόσβαση σε αξιόπιστα και χρήσιμα ενεργειακά
δεδομένα.
Οι Τοπικές Αρχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, θα κινητοποιηθούν
για να συμμετάσχουν σε έναν μεγάλο αριθμό από εκδηλώσεις και
δραστηριότητες. Επίσης, στις Τοπικές Αρχές θα δοθεί Τεχνική Βοήθεια
από όλους τους εταίρους του προγράμματος προκειμένου να
συμμετάσχουν και εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο ΣτΔ.
Τέλος, η ευρεία στρατηγική επικοινωνίας του έργου αναμένεται να φέρει
πρακτικά αποτελέσματα, νέες ιδέες και καινοτομία σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη: Τοπικές Αρχές, Περιφερειακές Αρχές, Εθνικά και
Ευρωπαϊκά Κέντρα Αποφάσεων που σχετίζονται με το ΣτΔ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Ελλάδα
Όλγα ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. +30-210-3291613
okal@central.tee.gr

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πρώτες
επισκέψεις των εταίρων του έργου SEAPPLUS :

•
•
•
•
•
•

Το LEAP επισκέφθηκε την Γένοβα
(ARE) από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου
Το AMRR ταξίδεψε στο Freiburg (ICLEI
Europe) μεταξύ 11 και 12 Ιουλίου
Το ALESSCO επισκέφθηκε την
Λευκωσία (CEA) μεταξύ 11 και 13
Ιουλίου
Το LEIF ταξίδεψε στο Jokkmokk
(JOKKMOKK) από τις 15 έως τις 17
Αυγούστου
Το BSRAEM ταξίδεψε στην Βιέννη
(CAA) μεταξύ 26 και 29 Αυγούστου
Το ΤΕΕ επισκέφθηκε την Βαρκελώνη
(DIBA) στις 27 και 28 Αυγούστου

Ο στόχος των επισκέψεων των εταίρων του
έργου είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και
εμπειριών σχετικών με το Σύμφωνο των
Δημάρχων ώστε, στο τέλος του έργου,
όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί να
μπορούν να υποστηρίξουν τις αντίστοιχες
τοπικές αρχές τους.
Ο δεύτερος γύρος επισκέψεων θα
πραγματοποιηθεί μεταξύ του Νοεμβρίου
2012 και του Ιανουαρίου 2013.

ΕΠΤΑ ΑΕ
Ελλάδα
Νικόλας ΚΟΝΤΙΝΑΚΗΣ
Τηλ. +30-210-6086300
nkontinakis@epta.gr

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών
Κύπρος
Ανθή ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Τηλ. +357-22667716
info@cea.org.cy

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου φέρουν οι συγγραφείς και αυτό δεν
εκφράζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε το EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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JOKKMOKK κλιματική στρατηγική και ενεργειακό
σχέδιο

BARCELONA Εμπλέκοντας τους Δήμους

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Στον Δήμο-Μέλος του ΣτΔ του Jokkmokk (Σουηδία), το
Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί και την Κατευθυντήρια
Επιτροπή για την τοπική κλιματική στρατηγική και το
ενεργειακό σχέδιο (ΣΔΑΕ). Το ΣΔΑΕ της πόλης εγκρίθηκε
ομόφωνα το Φεβρουάριο του 2010 και τη βάση για αυτή
την ισχυρή πολιτική δέσμευση αποτέλεσαν:
•
Οι περιεκτικές δράσεις ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης
•
Η νομική δέσμευση και υποχρέωση προς τους
λήπτες αποφάσεων
•
Η σύνδεση της κλιματικής στρατηγικής με τις
υπάρχουσες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
Ιδιαίτερη σημασία για τις κλιματικές δράσεις του
Jokkmokk έχουν οι προσπάθειες για τη συμμετοχή των
νέων. Ένα παράδειγμα αποτελεί το Μνημόνιο Κατανόησης
για το ΣΔΑΕ που υπογράφηκε από τον Δήμαρχο και τους
μαθητές της πόλης. Εξίσου σημαντικός είναι ο διάλογος
και η συνεργασία με τους αυτόχθονες Sami που ζουν στην
περιοχή. Έτσι, και στο πλαίσιο του Χειμερινού Συνεδρίου
του Jokkmokk (δείτε τις Εκδηλώσεις) η συζήτηση των
προοπτικών των Sami είναι απαραίτητο κομμάτι.

TRAINREBUILD Ανακαίνιση κτιρίων:
εκπαίδευσης για τους Δήμους του ΣτΔ

Εργαλεία

Στο πλαίσιο του έργου “TRAINREBUILD” αναπτύχθηκε μία
σειρά εργαλείων και εκπαιδευτικών υλικών για να
βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τις Τοπικές
Αρχές που συμμετέχουν στο ΣτΔ στην σωστή ανακαίνιση
των κτιρίων. Όλο το υλικό μπορεί να βρεθεί στο http://
trainrebuild.eu/tools

ENERGY FOR MAYORS Παρουσιάστηκε από το έργο

στο ΣτΔ: Μία ευκαιρία για την
εξοικονόμηση ενέργειας σε τοπικό επίπεδο
Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Βαρκελώνης
αποτέλεσε τον πρώτο Συντονιστή του
Συμφώνου που ενθάρρυνε τις Τοπικές Αρχές
να υπογράψουν το ΣτΔ προσφέροντας σε
αυτές τεχνική και οικονομική βοήθεια για την
σύνταξη των ΣΔΑΕ τους. Έως τον Οκτώβριο
του 2012, 189 Δήμοι της Περιφέρειας της
Βαρκελώνης (61% του συνόλου) είχαν
εμπλακεί στο ΣτΔ και, από αυτούς, 157
έχουν ολοκληρώσει το ΣΔΑΕ τους. Μία
ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα 152 από
αυτά τα ΣΔΑΕ έδειξε ότι είναι δυνατό να
εξοικονομηθούν 2,604,685 tCO2eq μέσω
δράσεων που περιέχονται στα ΣΔΑΕ. Οι
Δήμοι έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούν έργα
(με την βοήθεια και του μηχανισμού ELENA)
επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα.

RARE.FR Παρακολούθηση των αερίων
του θερμοκηπίου σε περιφερειακό επίπεδο
Το δίκτυο RARE (Réseau national des
Agences Régionales de l’Energie et de l’Environnement) δημοσίευσε ένα σύνολο
εγχειριδίων για την παρακολούθηση της
ενεργειακής κατανάλωσης και των ανάλογων
εκπομπών του θερμοκηπίου σε περιφερειακό
επίπεδο. Τα εγχειρίδια εστιάζουν στους
διάφορους τομείς εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και μπορούν να βρεθούν στην
διεύθυνση:
h t t p : / / w w w . r a r e . f r /
cahiers_observation_GES/index.html

Energy for Mayors ένα σύνολο χρήσιμων εργαλείων και
μεθοδολογιών για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΥΛΙΚΟ

Δηλώστε Συμμετοχή!

Βρείτε συνημμένο:

•

Χειμερινό Συνέδριο του Jokkmokk “Αειφόρος
Ενέργεια — Αειφόρος Ζωή: Σχεδιάζοντας
Δράσεις”, Jokkmokk / Σουηδία, 4-7
Φεβρουαρίου, 2013. Για περισσότερες
πληροφορίες: www.nncc.eu

•

Το ελληνικό και το αγγλικό
φυλλάδιο του έργου SEAP-PLUS

•

Το πρόγραμμα του Χειμερινού
Συνεδρίου και Σεμιναρίου του
Jokkmokk (Σουηδία)

•

Συνέδριο για τις «Τοπικές Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας 2012 — Οι πόλεις και οι περιφέρειες
εξερευνούν τα έξυπνα δίκτυα και τις έξυπνες
λύσεις», Freiburg / Γερμανία, 25—26
Οκτωβρίου, 2012. Για περισσότερες
πληροφορίες: http://www.local-renewablesconference.org/freiburg2012/home/

•

Το νέο Οδηγό του Γραφείου ΣτΔ που
εξηγούν το ρόλο των Υποστηρικτών
του Συμφώνου των Δημάρχων

•

Διεθνής Συνάντηση Εργασίας του έργου Energy for Mayors (Ευφυής Ενέργεια για την
Ευρώπη) με αποδέκτες τους Υποστηρικτές και
Συντονιστές του ΣτΔ. Μάρτιος 2013,
Βρυξέλλες. Για περισσότερες πληροφορίες:
www.energyformayors.eu

Συνάντηση Εργασίας του SEAP-PLUS
Στις 26 Σεπτεμβρίου, οι εταίροι του SEAP-PLUS
διοργάνωσαν στην Βαρκελώνη συνάντηση
εργασίας με στόχο την αναγνώριση νέων
μεθοδολογιών υπολογισμού των τομέων εκπομπών
που θα συμπεριληφθούν σε μελλοντικά ΣΔΑΕ από
τις Τοπικές Αρχές. Ζητήστε τα συμπεράσματα της
συνάντησης εργασίας μέχρι το τέλος του έτους!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus
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