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                                                             16 Ννεκβξίνπ 2012 

 
 

Σο ΣΕΕ προζκαλεί ηοσς Δήμοσς ηης τώρας για κοινή δράζη ζηο πλαίζιο ηοσ 

σμθώνοσ ηων Δημάρτων   

 

 

Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο ζπκκεηέρεη ζην Δπξωπαϊθό έξγν SEAP-PLUS κε 

ηίηιν «Δληζρύνληαο ην ύκθωλν ηωλ Γεκάξρωλ: Πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο — 

Καιύηεξα ρέδηα Γξάζεο ζηελ Δπξώπε» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην 

Πξόγξακκα «Δπθπήο Δλέξγεηα – Δπξώπε» (Intelligent Energy Δurope). 

 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ην ΣΔΔ πξνζθαιεί ηνπο Γήκνπο ηεο Διιάδνο λα εθδειώζνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα ωο απνδέθηεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο.ηόρνο ηνπ SEAP-PLUS είλαη ε δπλακηθή πξνώζεζε ηεο πξωηνβνπιίαο 

ηνπ πκθώλνπ ηωλ Γεκάξρωλ (Covenant of Mayors), ζε ζπλνιηθά 11 Δπξωπαϊθέο 

ρώξεο κέζω κεηαθνξάο ηερλνγλωζίαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο από έκπεηξνπο 

θνξείο αλά ηελ Δπξώπε.  

 

Σν ύκθωλν ηωλ Γεκάξρωλ είλαη ε θπξηόηεξε επξωπαϊθή θίλεζε, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, νη νπνίεο δεζκεύνληαη εζεινληηθά, λα 

απμήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε θαη ηε ρξήζε ηωλ αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο 

ζηηο πεξηνρέο ηνπο. 

 

πληνληζηήο Δηαίξνο ζην έξγν είλαη ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, ελώ αθόκε 

ζπκκεηέρνπλ ε εηαηξεία ΔΠΣΑ A.E. ύκβνπινη-Μειεηεηέο Πεξηβαιινληηθώλ Έξγωλ 

(Διιάδα), ην Δλεξγεηαθό Κέληξν ηεο Πεξηθέξεηαο Ληγνπξίαο θαη ε Δπαξρία 

Κνλζέληζαο (Ιηαιία) , ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο ICLEI (Γεξκαλία), ην Γηεζλέο Γίθηπν 

γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Κιίκαηνο Climate Alliance (ηνπηθό γξαθείν Απζηξίαο), ε 

Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ηεο Βαξθειώλεο (Ιζπαλία), ε Έλωζε Γήκωλ Ρνπκαλίαο, 

ην Δλεξγεηαθό Γξαθείν Γήκωλ ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο (Βνπιγαξία) , ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο ηεο Λεηνλίαο, ην Δλεξγεηαθό Γξαθείν ηεο Πεξηθέξεηαο Pomurje 

(ινβελία), ν Γήκνο Jokkmokk ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθεξεηαθό Δλεξγεηαθό Nenet 

(νπεδία) θαη ην Δλεξγεηαθό Γξαθείν Κύπξνπ. 

 

Σν ΣΔΔ πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεί αξωγόο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζύζηεζε ην 

«Γξαθείν Τπνζηήξημεο ηνπ πκθώλνπ ηωλ Γεκάξρωλ-(ΓΤΓ)», πνπ ιεηηνπξγεί ζην 

πιαίζην δξαζηεξηνηήηωλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο. Σν ΓΤΓ ηνπ ΣΔΔ,  ζα απνηειέζεη ηνλ Κόκβν ύλδεζεο ηνπ 

«πκθώλνπ ηωλ Γεκάξρωλ», κε ηνπο Γήκνπο, ηηο Πεξηθέξεηεο, ηνπο Παξόρνπο 

Δλέξγεηαο, θαη ηνπο Διιεληθνύο θαη Δπξωπαϊθνύο Φνξείο πνπ ζηεξίδνπλ ζεζκηθά ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο βηώζηκεο ελέξγεηαο, ζε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε 

θιίκαθα. Δπηπιένλ ζα παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή 
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νξγάλωζε ηωλ Γήκωλ θαη Πεξηθεξεηώλ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ύκθωλν θαη ζα 

εθαξκόζνπλ ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα-ΓΑΔ.  

 

Γηάξθεηα ηνπ έξγνπ: Απρίλιος 2012 - επηέμβριος 2014. 

πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο έξγνπ: 1.962.568 € 

Δπξωπαϊθή πγρξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 75% ηνπ ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/grafeio_symfonou/Tab 
www.seap-plus.eu 

www.facebook.com/seapplus 
 
 

http://www.seap-plus.eu/
http://www.facebook.com/seapplus

