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Εσθσής ενέργεια: μια άλλη διάζηαζη ζηην καηάκηηζη ηης αειθορίας 

 

Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11-12 Απξηιίνπ 2012 από ηνπο Έιιελεο 

Δηαίξνπο (Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο www.tee.gr  θαη ΔΠΣΑ ΑΔ www.epta.gr ), ε 

ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηνπ επξωπαϊθνύ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ Δπθπνύο 

Δλέξγεηαο (Intelligent Energy) SEAP-PLUS. ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε δπλακηθή 

πξνώζεζε ηεο πξωηνβνπιίαο ηνπ πκθώλνπ ηωλ Γεκάξρωλ ζε 11 Δπξωπαϊθέο 

ρώξεο κέζω κεηαθνξάο ηερλνγλωζίαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο από έκπεηξνπο 

θνξείο αλά ηελ Δπξώπε.  

Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο θαη άιινη Γεκόζηνη Φνξείο από ρώξεο όπωο ε 

Ρνπκαλία θαη ε Λεηνλία,  ζα επωθειεζνύλ από ηελ εθηεηακέλε θαη πνιπεηή εκπεηξία 

θνξέωλ από ηε Γεξκαλία, ηελ Ιηαιία θαη άιιεο ρώξεο, ζηελ πινπνίεζε ρεδίωλ 

Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα (ΓΑΔ) κε αμηόπηζηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα θαη ζηνλ 

εκπινπηηζκό απηώλ κε επηπιένλ ελεξγεηαθνύο ηνκείο. Απώηεξνο ζθνπόο είλαη νη 

ζπκκεηέρνληεο θνξείο λα κπνξέζνπλ λα πηζηνπνηεζνύλ ωο πληνληζηέο ηνπ 

πκθώλνπ ηωλ Γεκάξρωλ θαη λα παξέρνπλ ζηε ζπλέρεηα πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε 

ζηα κέιε ηνπο, αιιά θαη ζηνπο Γήκνπο ηεο ρώξαο ηνπο.  

Σν ύκθωλν ηωλ Γεκάξρωλ είλαη κία επξωπαϊθή εζεινληηθή πξωηνβνπιία ηωλ 

πόιεωλ ηεο Δπξώπεο, ε νπνία απνζθνπεί ζηε ζπλεηζθνξά ηωλ ηνπηθώλ θνηλωληώλ 

ζηελ επίηεπμε θαη ππέξβαζε ηωλ ζηόρωλ πνπ έρεη ζέζεη ε Δ.Δ. γηα ην 2020, γηα 

κείωζε ηωλ παξαγόκελωλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 20% (ην 

επνλνκαδόκελν 20-20-20). πκκεηέρνπλ ζ’ απηό 3.843 πόιεηο, εθ ηωλ νπνίωλ 86 

Διιεληθέο. Σν ΓΑΔ απνηειεί έλα είδνο «εξγαιείνπ» γηα ηνλ ελεξγεηαθό ζρεδηαζκό 

ηνπ πκθώλνπ, κέζω ηνπ νπνίνπ πξνωζείηαη ε πινπνίεζε δξάζεωλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ηελ πξνώζεζε ηωλ ΑΠΔ, ηωλ πξάζηλωλ πξνκεζεηώλ 

θαη ηεο βειηίωζεο ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηωλ πνιηηώλ, κε ζηόρν ηε κείωζε 

ηωλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

ην έξγν Δπηθεθαιήο πληνληζηήο Δηαίξνο είλαη ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, 

θαη ζπκκεηέρνπλ επίζεο ε εηαηξεία ΔΠΣΑ A.E. ύκβνπινη-Μειεηεηέο Πεξηβαιινληηθώλ 

Έξγωλ, ε Πεξηθέξεηα Ληγνπξίαο θαη ε Δπαξρία Κνλζέληζαο από ηελ Ιηαιία, ν Γηεζλήο 

Οξγαληζκόο ICLEI, ην Γηεζλέο Γίθηπν γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Κιίκαηνο Climate 

Alliance (ηνπηθό γξαθείν Απζηξίαο), ε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ηεο Βαξθειώλεο, ε 
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Έλωζε Γήκωλ Ρνπκαλίαο, ην Δλεξγεηαθό Γξαθείν Γήκωλ ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο, ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ηεο Λεηνλίαο, ην Δλεξγεηαθό Γξαθείν ηεο Πεξηθέξεηαο 

Pomurje ηεο ινβελίαο, ν Γήκνο Jokkmokk ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθεξεηαθό 

Δλεξγεηαθό Nenet ζηε νπεδία θαη ην Δλεξγεηαθό Γξαθείν Κύπξνπ.  

 


