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Η έκδοση διευθύνεται από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων.
Η διαχείριση έχει ανατεθεί σε μία κοινοπραξία δικτύων τοπικών και περιφερειακών αρχών,
με επικεφαλής το δίκτυο πόλεων ENERGY-CITIES, που αποτελείται από τους οργανισμούς Συμβούλιο 
Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), Climate Alliance, EUROCITIES και Fedarene.

Δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο 2011.

Γραφικά: Diane Morel / www.dianemorel.com
Φωτογραφίες εξώφυλλου και οπισθόφυλλου: © Shutterstock

Το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη (ΙΕΕ).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους αυτής
δεν ευθύνονται για τον ενδεχόμενο τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα έκδοση
ή για οποιοδήποτε λάθος που ενδεχομένως συνεχίζει να υπάρχει στα κείμενα παρά την προσοχή που δόθηκε κατά τη σύνταξή τους. 

ΕΥΡΕ ΤΗΡΙΟ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΕΝΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (SEAP) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ – Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ SEAP

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ SEAP

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ SEAP

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΣΑΣ!

ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ;
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Οι  Υπογράφον τες  το  Σύμφ ων ο 
των Δημάρχων έχουν ως στόχο να 
επιτύχουν ή και να υπερβούν το στόχο 
της ΕΕ για μείωση των εκπομπών 
CO2 κατά 20% έως το 2020 μέσω της 
υλοποίησης ενός Σχεδίου Δράσης 
για τη Βιώσιμη Ενέργεια (SEAP), 
εξετάζοντας την ενεργειακή απόδοση 
και τη χρήση τοπικών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

Προκειμένου να επιτύχουν το στόχο 
τους, οι υπογράφοντες δεσμεύονται 
για μια σειρά βημάτων:

Το πρώτο βήμα είναι η επεξεργασία μιας Βασικής Απογραφής 
Εκπομπών (ΒΕΙ) και η μετατροπή της πολιτικής δέσμευσης σε απτές 
δράσεις.
Οι υπογράφοντες υποβάλλουν το SEAP τους μαζί με τα βασικά 
αποτελέσματα της BEI εντός ενός έτους από την επίσημη 
προσχώρησή τους. Το SEAP, το οποίο έχει συνταχθεί σε στενή 
συνεργασία με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες 
– και έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο – περιγράφει τις 
προβλεπόμενες δράσεις. Οι υπογράφοντες αποδέχονται επίσης να 
παρακολουθούν και να υποβάλλουν αναφορά για την υλοποίηση 
του SEAP τους κάθε δύο έτη μετά την υποβολή του.

Η παρούσα έκδοση παρέχει στον αναγνώστη μια επισκόπηση της 
διαδικασίας ανάπτυξης του SEAP. Εξετάζει τα βασικά στοιχεία ενός 
SEAP και παρουσιάζει εν συντομία τις διαδικασίες υποβολής και 
αξιολόγησης. Επίσης, οι επόμενες σελίδες περιέχουν παραδείγματα 
έμπνευσης και πρακτικές συμβουλές για να ξεκινήσει η ανάπτυξη και 
η υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Ανάπτυξη του σχεδίου δράσης σας σε στενή 
συνεργασία με τοπικούς ενδιαφερόμενους 

φορείς & πολίτες

Σύνταξη της Βασικής Απογραφής Εκπομπών σας

Σύσταση της ομάδας Συμφώνου σας

Προσδιορισμός του μακρόπνοου 
οράματός σας

Υλοποίηση των πολιτικών και 
μέτρων σας για τη μείωση των 
εκπομπών CO2 

Παρακολούθηση & αναφορά της 
προόδου σας ΒΗΜΑ 2Ο:   Υποβολή του Σχεδίου 

Δράσης σας για τη Βιώσιμη Ενέργεια

ΒΗΜΑ 3Ο:  Υποβολή της 
Έκθεσης υλοποίησης

ΒΗΜΑ  1O: Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων
Ξεκινώντας

Παρακολούθηση & σχόλια

Σχεδιασμός

Υλοποίηση

χεδι

στόχος μείωσης 

εκπομπών CO2
 

έως το  2020-20%
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ΕΝΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΠΛΟΤΗΤΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ & ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ!

Το Σύμφωνο των Δημάρχων παρέχει ένα περιεκτικό μεθοδολογικό 
πλαίσιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση του SEAP.

Έχοντας αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βασισμένη στην πρακτική εμπειρία 
μιας ομάδας επαγγελματιών που αποτελείται από τοπικές αρχές και 
εμπειρογνώμονες, η μεθοδολογία του Συμφώνου στηρίζεται σε μια 
γερή τεχνική και επιστημονική βάση. Η προτεινόμενη μεθοδολογία, 
οι έννοιες και οι αρχές ακολουθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα 
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ. τους συντελεστές εκπομπών της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) ή της 
Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τον Κύκλο Ζωής (ELCD).

Ευέλικτη και προσαρμοσμένη στην τοπική πραγματικότητα, η 
μεθοδολογία του Συμφώνου παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς - 
με τη μορφή ενός ηλεκτρονικού υποδείγματος SEAP – με το οποίο οι 
τοπικές αρχές μπορούν να συγκρίνουν τα δικά τους αποτελέσματα με 
άλλα (π.χ. τα αποτελέσματα μιας τοπικής αρχής σε διαφορετικά χρονικά 
σημεία ή μεταξύ τοπικών αρχών με παρόμοια χαρακτηριστικά). Κάθε 

ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

• Ο οδηγός για το «Πώς αναπτύσσεται ένα Σχέδιο Δράσης 
για τη Βιώσιμη Ενέργεια» παρέχει καθοδήγηση βήμα 
προς βήμα και πρακτικές συστάσεις για το σύνολο των 
διαδικασιών ανάπτυξης της Βασικής Απογραφής Εκπομπών 
(BEI) και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (SΕΑΡ). 
Προσδιορίζει ένα σύνολο βασικών αρχών για τις διαδικασίες 
λογιστικής και αναφοράς των εκπομπών CO2 (ή ισοδύναμων 
αερίων). Επίσης παρέχει στους δήμους ορισμένα παραδείγματα 
τεχνικού περιεχομένου σχετικά με δράσεις για την ενεργειακή 
απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο.

•	 Το Υπόδειγμα SEAP είναι το πλαίσιο που χρησιμοποιείται από 
τους υπογράφοντες για την αναφορά τοπικών δεδομένων 
σχετικά με τις εκπομπές CO2 και των βασικών δράσεων για 
τη μείωσή τους. Αυτό το διαδραστικό εργαλείο που βασίζεται 
στο διαδίκτυο είναι κωδικοποιημένο απευθείας στα αγγλικά από 
τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο, δημιουργώντας το σκελετό 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ  
Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας 
του Συμφώνου των Δημάρχων:
http://www.simfonodimarxon.eu/support/library_el.html

υπογράφων μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εργαλείο θεωρεί 
κατάλληλο για τους σκοπούς του. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίζει ότι 
η υποβαλλόμενη απογραφή συνάδει με τις απαιτήσεις του Συμφώνου 
που προσδιορίζονται ακολούθως.

© Shutterstock

των μεμονωμένων SEAP και παρέχοντας ηλεκτρονικές συνολικές 
στατιστικές. Το υπόδειγμα παρέχεται με σχετικές οδηγίες (σε 
όλες τις γλώσσες της ΕΕ) που βοηθούν τους υπογράφοντες να 
συγκεντρώνουν και να αναλύουν τα δεδομένα δομημένα και 
συστηματικά.

•	 Βασισμένο στο υπόδειγμα του SEAP, το Υπόδειγμα της 
Έκθεσης υλοποίησης θα διευκολύνει την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του SEAP. Θα είναι διαθέσιμο από το 2012 
μαζί με ένα επεξηγηματικό έγγραφο και θα αποτελεί για τους 
υπογράφοντες το βασικό εργαλείο παρακολούθησης και 
αναφοράς της προόδου.
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Tο SEAP είναι το βασικό έγγραφο που δείχνει πώς ο Υπογράφων το 
Σύμφωνο θα επιτύχει τη δέσμευσή του έως το 2020. Έχει αναπτυχθεί 
στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και μιας ολιστικής 
προσέγγισης των τοπικών ενεργειακών συστημάτων, εστιάζοντας 
στη μείωση της ζήτησης ενέργειας σε διάφορους βασικούς τομείς 
δραστηριότητας και στη χρήση τοπικών πόρων ανανεώσιμης 
ενέργειας για την κάλυψη της τοπικής ενεργειακής ζήτησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ;

•	 Τα κύρια αποτελέσματα της Βασικής Απογραφής Εκπομπών, 
η οποία παρουσιάζει το τρέχον επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας 
και εντοπίζει τις κυριότερες πηγές εκπομπών CO2  – Πού 
βρίσκεστε;

•	 Ένα μακρόπνοο όραμα, το οποίο προσδιορίζει το συνολικό στόχο σχετικά 
με τις εκπομπές CO2 για το 2020 και τους πρωτεύοντες τομείς δράσης  
– Πού θέλετε να φτάσετε;

•	 Ένα πλέγμα βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων, 
οι οποίες θα αναληφθούν κατά την περίοδο υλοποίησης σε 
συνδυασμό με χρονοδιαγράμματα και ανατεθείσες αρμοδιότητες 
ώστε να επιτευχθεί το πλέγμα των στόχων  – Πώς θα φτάσετε 
εκεί;

   ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 «Στο Friedrichshafen, τα κλιματικά και ενεργειακά ζητήματα 
βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του αστικού σχεδιασμού. Το 
πρόγραμμα ανάπτυξης των δημοτικών περιοχών στη Γερμανία μας 
επιτρέπει να θέτουμε προδιαγραφές για την προσφορά ενέργειας 
σε νέες περιοχές οικοδόμησης και βιομηχανικά πάρκα όπως και για 
την κινητικότητα του μέλλοντος.
[...] Διασφαλίζουμε τη δημιουργία μιας πόλης σύντομων διαδρομών 
μεταφοράς με ένα σύστημα αστικών λεωφορείων τελευταίας 
τεχνολογίας. Σήμερα, ο σχεδιασμός της χρήσης γαιών καθορίζει την 
κατανάλωση ενέργειας στις επόμενες δεκαετίες!» Andreas Brand, 
Δήμαρχος του Friedrichshafen (Γερμανία)

   ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΟΡΑΜΑΤΑ 
«Στο Beckerich, η ανάπτυξη του SEAP ήταν ένα σημαντικό βήμα 
για την ανανέωση των φιλοδοξιών μας. Κατέδειξε ότι μπορούμε 
πάντοτε να βελτιώσουμε το έργο μας και ότι η εξοικονόμηση 
ενέργειας πρέπει να αποτελέσει μέγιστη προτεραιότητα για να 
επιτύχουμε το στόχο μας: την ενεργειακή αυτονομία.» Camille 
Gira, Δήμαρχος του Beckerich (Λουξεμβούργο)

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

•	 Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης πολιτικής δέσμευσης – το SEAP 
είναι ένα στρατηγικό έγγραφο πολιτικής που εγκρίνεται από 
το δημοτικό συμβούλιο (ή από ένα ισοδύναμο όργανο λήψης 
αποφάσεων).

•	 Μετατροπή της στρατηγικής σε συγκεκριμένες δράσεις και 
επιμερισμός ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων για την 
υλοποίηση των δράσεων – το SEAP είναι ένα επιχειρησιακό 
μέσο.

•	 Συμμετοχή των τοπικών φορέων σε ολόκληρη τη διαδικασία, 
από την επεξεργασία έως την υλοποίηση – το SEAP είναι ένα 
εργαλείο επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το SEAP πρέπει να προσδιορίζει ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων 
καλύπτοντας όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας (δημόσιος 
και ιδιωτικός τομέας). Κατ’ αρχήν, αναμένεται ότι τα περισσότερα SEAP 
θα καλύπτουν τους τομείς που λαμβάνονται υπόψη στην απογραφή:

Καθώς οι τοπικές αρχές έχουν περιορισμένη επιρροή στη βιομηχανία, 
εναπόκειται σε αυτές να αποφασίσουν εάν θα συμπεριλάβουν αυτόν 
τον τομέα στο SEAP (εξαιρούνται τα εργοστάσια που καλύπτονται 
από το ETS1).

Β Α Σ Ι Κ Ο Ι  Τ Ο Μ Ε Ι Σ - Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Λ Ο Ι Π Ο Ι  Σ Υ Ν Ι Σ Τ Ω Μ Ε Ν Ο Ι  Φ Ο Ρ Ε Ι Σ

Μεταφορές
(δημόσιες, ιδιωτικές 
και εμπορικές)

Βιομηχανίες
(εξαιρούνται οι 
καλυπτόμενες από 
το ETS1)

Τοπική παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας 
σε μικρή κλίμακα

Σχεδιασμός χρήσης 
γαιών

Συνεργασία με πολίτες
& τοπικούς 
ενδιαφερόμενους 
φορείς

Λοιπά
(διαχείριση λυμάτων 
& υδάτων)

Δημόσιες προμήθειες

Κτίρια, εξοπλισμός 
& εγκαταστάσεις 
(δημοτικές, τριτογενούς 
τομέα και οικιακές)

Tο SEAP θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε εκείνα τα πεδία δράσης 
στα οποία η τοπική αρχή έχει συγκεκριμένο ρόλο - ως υπεύθυνος 
σχεδιασμού, πάροχος κινήτρων, καταναλωτής και ορισμένες φορές 
ως παραγωγός – όπως:

1 ETS – Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

© Shutterstock

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
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ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ – Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ SEAP 

Η Βασική Απογραφή Εκπομπών (BEI) αποτελεί βασική συνιστώσα 
του SEAP, η οποία παρέχει μια σαφή εικόνα του «πού βρίσκεστε», 
δηλαδή μια περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης της τοπικής 
αρχής αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2, 

προετοιμάζοντας το έδαφος για την επεξεργασία του SEAP. Έχοντας 
στη διάθεσή της την ΒΕΙ, η τοπική αρχή θα μπορεί να εντοπίζει τα 
πρωτεύοντα πεδία δράσης και τις ευκαιρίες για την επίτευξη του 
στόχου μείωσης των εκπομπών CO2, ενώ θα επιλέγει και θα ταξινομεί 
κατά προτεραιότητα τις δράσεις. Οι Απογραφές Παρακολούθησης 
Εκπομπών (MEI) θα διεξάγονται τακτικά ώστε να αξιολογούνται οι 
δυνατότητες μείωσης εκπομπών των εφαρμοζόμενων δράσεων.

  ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
 «Νομίζω ότι οι καλές απογραφές εκπομπών και το επιστημονικό 
υπόβαθρο είναι το κλειδί για κάθε επιτυχημένο εγχείρημα. 
Κατανοώντας εξαρχής το πεδίο εφαρμογής και τις επιπτώσεις 
των δεσμεύσεών τους, οι δήμοι έχουν καλύτερες πιθανότητες 
να τηρήσουν την υπόσχεσή τους και να εφαρμόσουν φιλόδοξες 
δράσεις.» Frank Smeets, Υφυπουργός Περιβαλλοντικών 
Υποθέσεων της επαρχίας Limburg (Βέλγιο), Εδαφικού 
Συντονιστή του Συμφώνου

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Σύμφωνο ακολουθεί ουσιαστικά μια εδαφική προσέγγιση, εξετάζοντας τις εκπομπές που συνδέονται με την κατανάλωση και την παραγωγή 
(κατά περίπτωση) ενέργειας στην περιοχή της τοπικής αρχής.

ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (BEI)

CO2N2O CH4

Άμεσες εκπομπές λόγω καύσης 
καύσιμων υλών εντός της περιοχής

Άλλες άμεσες 
εκπομπές 
που προκαλούνται 
εντός της περιοχής,
ανάλογα με την 
επιλογή τομέων της ΒΕΙ

(Έμμεσες) εκπομπές σε σχέση με 
την παραγωγή της ενέργειας που 
καταναλώνεται εντός της περιοχής 
ανεξάρτητα από την τοποθεσία 
της μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού

Κτίρια, εξοπλισμός
& εγκαταστάσεις (δημοτικές,
οικιακές, τριτογενούς τομέα)

Μεταφορές (δημόσιες, 
ιδιωτικές, εμπορικές)

Βιομηχανίες
εξαιρούνται οι 

καλυπτόμενες από το ETS 
(προαιρετικά)

Στερεά απόβλητα &
μονάδες 

επεξεργασίας
λυμάτων

(προαιρετικά)

Τοπικές μονάδες 
παραγωγής ενέργειας

(ηλεκτρική ενέργεια ≤ 20 MW, 
θέρμανση/ ψύξη κατά 

περίπτωση) εξαιρούνται οι 
καλυπτόμενες από το ETS 

COGENE-
RATION

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ

POWER 
PLANT

Μονάδες 
αναφοράς

«Πρότυπο» (IPCC) – καλύπτει τις εκπομπές CO2 που προκαλούνται λόγω της κατανάλωσης ενέργειας στην περιοχή της τοπικής αρχής, είτε 
άμεσα λόγω της καύσης καύσιμων υλών στην περιοχή είτε έμμεσα λόγω της καύσης καύσιμων υλών που έχουν σχέση με τον ηλεκτρισμό/ τη 
θερμότητα/ την ψύξη που παράγονται εκτός περιοχής, αλλά καταναλώνονται στην περιοχή. 
Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής – καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε φορέα ενέργειας, δηλαδή περιλαμβάνει όχι μόνο τις εκπομπές που 
οφείλονται στην καύση καύσιμων υλών, αλλά και τις εκπομπές ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού ενέργειας (εκμετάλλευση, μεταφορά, 
επεξεργασία).

Το 1990 είναι το συνιστώμενο έτος αφετηρίας στα περισσότερα διεθνή πρότυπα (Πρωτόκολλο του Κιότο, εκθέσεις αξιολόγησης της IPCC).
Ωστόσο, η τοπική αρχή θα πρέπει να επιλέξει το έτος για το οποίο μπορεί να αντλήσει τα πιο αναλυτικά και αξιόπιστα δεδομένα.

Τόνοι CO2 – εάν η τοπική αρχή επιλέξει να αναφέρει μόνο τις εκπομπές CO2.
Τόνοι αερίων ισοδύναμων με το CO2 – εάν η τοπική αρχή επιλέξει να συμπεριλάβει άλλα αέρια του θερμοκηπίου όπως CH4 και N2O. Μετατρέψτε 
την ποσότητα CH4 και N2O σε ισοδύναμο του CO2 πολλαπλασιάζοντας την εκπομπή ενός αερίου του θερμοκηπίου επί του δυναμικού του για 
πλανητική αύξηση της θερμοκρασίας.

Συντελεστές
εκπομπών

Έτος 
αφετηρίας 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Worms, Γερμανία ~ 83.000 κάτοικοι

Η συγκέντρωση δεδομένων αποτελεί συχνά σημαντική πρόκληση 
κατά τη σύνταξη της Βασικής Απογραφής Εκπομπών (ΒΕΙ). 
Προκειμένου να επεξεργαστεί την ΒΕΙ του, ο δήμος του Worms 
επιδίωξε τη συνεργασία με τον τοπικό προμηθευτή ενέργειας και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω της διοργάνωσης αρκετών 
«ημερών συνάντησης». Ήταν μια ευκαιρία να προετοιμαστεί το έδαφος 
για μια ευρύτερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 
των συμμετεχόντων. Η διαδικασία της συνεργασίας ήταν ιδιαίτερα 
επιτυχής: η τοπική αρχή έλαβε από τους προμηθευτές ηλεκτρικού 
ρεύματος και φυσικού αερίου ακριβή και αναλυτικά δεδομένα για 
την κατανάλωση ενέργειας σε κεντρικά κτίρια, εγκαταστάσεις και 
βιομηχανίες. Επίσης, η Ένωση Καπνοδοχοκαθαριστών και η δημοτική 
εταιρεία παροχής κοινωνικής κατοικίας παρείχαν αξιόπιστα δεδομένα 
για την κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών, όπως και περαιτέρω 
πληροφορίες για όλα τα υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης.

Οι εκπομπές από τον τομέα των μεταφορών βασίστηκαν στις επιδόσεις 
και στην κατανάλωση καύσιμων υλών των οχημάτων που ταξίδευαν 
στην περιοχή. Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα δεδομένα που 
έλειπαν, διεξάχθηκαν δειγματοληπτικές έρευνες στην περιοχή, 

κυρίως για τη μέτρηση της κυκλοφορίας των ιδιωτικών οχημάτων 
(δηλ. τον αριθμό των οχημάτων, των διανυθέντων χιλιομέτρων κ.λπ.).
Η χρήση ενός εργαλείου υπολογισμού (ECORegion) αποδείχθηκε 
πολύ χρήσιμη καθώς παρείχε μια συνεπή μεθοδολογία και συναφείς 
συντελεστές μετατροπής.
Διεξήχθησαν απογραφές σε μια περίοδο έξι ετών, από το 2004 έως το 
2009, εντοπίζοντας τις κυριότερες πηγές των εκπομπών CO2 και τις 
αντίστοιχες προοπτικές για μείωση αυτών.

ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΣΕΙ 
ΕΚΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
  Δουβλίνο, Ιρλανδία  ~ 506.000 κάτοικοι

Η βάσει εκδοχών προσέγγιση συναντάται σε πολλά SEAP όπως στο 
σχέδιο δράσης του Δουβλίνου, το οποίο εξετάζει τρεις διαφορετικές 
εκδοχές για το 2020.

Η εκδοχή ‘Business As Usual’ περιγράφει μια πρόβλεψη «απραξίας», 
ενώ οι άλλες δύο εκδοχές αναλύουν τις επιπτώσεις μερικών ειδικών 
δράσεων. Η 1η εκδοχή προτείνει μια σειρά δράσεων που μπορούν να 
εφαρμοστούν εύκολα από άποψη κόστους και πολυπλοκότητας, ενώ 
η 2η εκδοχή είναι υψηλότερου κόστους και πιο μακρόπνοη.

Με βάση αυτές τις εκδοχές, το σχέδιο δράσης του Δουβλίνου 
περιγράφει με σαφήνεια τη βιωσιμότητα του στόχου της τοπικής 
αρχής για μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2020 και επισημαίνει 
τις προκλήσεις που θα πρέπει να ξεπεραστούν για να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις.

Επίσης, διεξήχθη μια Στρατηγική Αποτίμηση των Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων2 προκειμένου να ενσωματωθούν περιβαλλοντικά 
ζητήματα (δηλ. βιοποικιλότητα, πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία, 
πανίδα, χλωρίδα, έδαφος, νερό, αέρας, κλιματικοί παράγοντες, υλική 
περιουσία, πολιτιστική κληρονομιά και τοπίο) στο σχέδιο δράσης.

ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
  Βαρκελώνη, Ισπανία  ~ 1.628.000 κάτοικοι

Μια περιεκτική ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της τοπικής 
αρχής αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές 
CO2 όπως και άλλους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες είναι 
απαραίτητη για να εντοπιστούν τα πρωτεύοντα πεδία δράσης 
της. Το SEAP της Βαρκελώνης προσφέρει μια λεπτομερή ανάλυση 
των εξωτερικών μεταβλητών που μπορούν να επηρεάσουν την 
κατανάλωση ενέργειας, όπως: πληθυσμός, δομημένη επιφάνεια και 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Η ανάλυση του ΑΕΠ επέτρεψε 
στη Βαρκελώνη να εντοπίσει την αποσύνδεση, σε ορισμένο βαθμό, 
της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση ενέργειας κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης.

2 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Οδηγία 2001/42/ΕΚ (SEA).

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ SEAP 

ηλεκτρισμός βενζίνη κηροζίνη
αστική
θέρμανση γεωθερμική ενέργεια
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ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΗ

  Ρίγα, Λετονία  ~ 750.000 κάτοικοι

Στο SEAP, κάθε δράση πρέπει να προσδιορίζεται με πολύ πρακτικούς 
όρους. Το SEAP της Ρίγας προσδιορίζει χρονοδιαγράμματα 
υλοποίησης και αναθέτει σαφείς αρμοδιότητες. Επίσης, εντοπίζει 
οικονομικούς πόρους και πιθανές πηγές χρηματοδότησης για 
την ανάπτυξη και υλοποίηση των δράσεών του. Ακολουθούν μερικά 
παραδείγματα:

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  Mulhouse Alsace Agglomération, , Γαλλία 
  ~ 252.000 κάτοικοι

Το SEAP του Mulhouse Alsace 
Agglomération είναι αποτέλεσμα 
εκτενούς δια λόγου με τους 
το πι κο ύ ς  ε νδι α φ ερ ό μ ε νο υ ς 
φορείς .  Ήδη από το 2007,  η 
αστική κοινότητα συνέστησε μία 
«Συμβουλευτική Επιτροπή» για 

να βοηθήσει στην ανάπτυξη και υλοποίηση του σχεδίου δράσης. 
Η Επιτροπή αποτελείται επί του παρόντος από περίπου 100 μέλη 
(αιρετούς εκπροσώπους και αντιπροσώπους από τα αντίστοιχα 
διαμερίσματα, εμπειρογνώμονες, ενώσεις, πανεπιστήμια, εταιρείες 
και πολίτες). Τακτικές συναντήσεις ενθαρρύνουν την ανταλλαγή 
εμπειριών / τεχνογνωσίας, διασφαλίζουν μια διατομεακή συνεργασία 
και επιτρέπουν τις κοινές προσπάθειες προς μια ευρύτερη κατανόηση 
των τοπικών ζητημάτων. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετέχει 
στα βασικά στάδια επεξεργασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης του SEAP. Χάρη σε αυτή τη διαφανή συμμετοχική 
διαδικασία, οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν βρει ένα νέο 
τρόπο έκφρασης των ιδεών και προτάσεών τους.
Η συμμετοχή των πολιτών διασφαλίζεται επίσης με πολυάριθμες και 
τακτικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης (ημερίδες ενημέρωσης, 
δημόσιες συναντήσεις, εκθέσεις κ.λπ.). Ποικίλο υλικό προώθησης 
έχει αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο για να τους κινητοποιήσει, 
όπως το έντυπο ‘Clima’ctor’ ή το ‘Climatebox’ (περιλαμβάνει βρύση 
εξοικονόμησης ενέργειας, κεφαλή ντους εξοικονόμησης ενέργειας, 
τρεις λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας κ.λπ.).

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

  Maranello, Ιταλία ~ 17.000 κάτοικοι

Ο εντοπισμός δεικτών παρακολούθησης βοηθά το δήμο να 
αξιολογήσει εάν βρίσκεται ή όχι στο σωστό δρόμο για την επίτευξη 
των στόχων του. Το SEAP του Maranello προσδιορίζει ένα σύνολο 
δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε δράσης. 
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Δράση Χρόνος 
υλοποίησης

Υπεύθυνοι 
υλοποίησης

Απαιτούμενη 
χρηματοδότηση 

(εκ. ευρώ)
Πιθανή πηγή χρηματοδότησης

Ενεργειακοί έλεγχοι 
& ανακαίνιση 6.000 
πολυκατοικιών

2009-2020

Ενώσεις ιδιοκτητών 
διαμερισμάτων, 
εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα

3,4 (έλεγχοι)
+ 872 (ανακαίνιση/ 
ανανέωση)

Δημοτικός προϋπολογισμός, Διαρθρωτικά Ταμεία, 
δανειακοί πόροι, ανανεώσιμο κεφάλαιο, εθνικές 
& δημοτικές ενισχύσεις, Εταιρεία Ενεργειακών 
Υπηρεσιών (ΕΕΥ), Δημοτική Εταιρεία Ενεργειακών 
Υπηρεσιών (ΔΕΕΥ) 

Ανανέωση συστήματος 
φωτισμού στους δρόμους 
και στα πάρκα της πόλης

2010-2020
Δήμος της Ρίγας, 
Οργανισμός “Rigas 
gaisma”

2,84 Δημοτικός προϋπολογισμός, 
Διαρθρωτικά Ταμεία

Δημιουργία δικτύου 
σταθμών φόρτισης για 
ηλεκτρικά & υβριδικά 
αυτοκίνητα στη Ρίγα

2011-2020

“Latvenergo” 
(προμηθευτής 
θέρμανσης, ιδιοκτήτης 
δύο μονάδων ΣΠΗΘ 
στη Ρίγα)

14,19
Διαρθρωτικά Ταμεία, χρηματοδότηση από το 
“Latvenergo”, δημοτικός προϋπολογισμός 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ  
Το θεματικό έντυπο του Συμφώνου «Εμπνευσμένα 
προγράμματα χρηματοδότησης – Τροφή για σκέψη για τους 
Υπογράφοντες το Σύμφωνο»
http://www.simfonodimarxon.eu/support/library_el.html

Δράση Προτεινόμενοι δείκτες

Αναδιάρθρωση των δημόσιων 
μέσων μεταφοράς για τους 
τουρίστες

Αριθμός τουριστών που 
χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα 
μεταφοράς

Επέκταση των ποδηλατοδρόμων Αριθμός διανυθέντων 
χιλιομέτρων

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στα δημόσια κτίρια

Μέγεθος εγκαταστημένων 
MWp

Μελέτη σκοπιμότητας για την 
ανάπτυξη μιας περιοχής με 
αειφόρα κτίρια

Κατανάλωση ενέργειας των 
νέων μετασκευασμένων κτιρίων 
(kWh/m2)

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ  
Ηλεκτρονικός κατάλογος των SEAP:
http://www.simfonodimarxon.eu/actions/sustainable-
energy-action-plans_el.html

Π
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΟ

‘WATT BUSTERS’ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 Cascais, Πορτογαλία

Πεδίο δράσης: Δημοτικά, οικιακά κτίρια και κτίρια του τριτογενούς 
τομέα 
Αρμόδια υπηρεσία: Δημοτικός Οργανισμός Ενέργειας του Cascais 
Υλοποίηση (χρόνος έναρξης/λήξης): 2008 και αργότερα

Περιγραφή της δράσης: 
To εγχείρημα ‘Caça Watts’ έχει ως στόχο 
να παρέχει υποστήριξη στους πολίτες για 
τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας και 
χρημάτων. Μέσω αυτού του εγχειρήματος 
διεξάγονται ενεργειακοί έλεγχοι στα 
κτίρια από τεχνικούς του δημοτικού 
οργανισμού ενέργειας. Στόχος είναι να 
μετρηθούν τα μοντέλα ενεργειακής 
χρήσης και να διεξαχθεί μια θερμική 
ανάλυση του κελύφους του κτιρίου με 
τη χρήση θερμογραφικής κάμερας. Στη 
συνέχεια, οι τεχνικοί συντάσσουν μια 
τεχνική έκθεση βάσει των δεδομένων που 
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 

ενεργειακού ελέγχου και από 
την ανάλυση των λογαριασμών 
ρεύματος, η οποία συστήνει 
μέτρα βε λτ ίω σ ης γ ια  την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή 
η  υπηρεσία  προσφέρεται 
σ ε  χα μ η λή  τ ι μ ή  ώ σ τ ε  ν α 
καλύπτονται τα λειτουργικά 
έξοδα και να προάγεται η 
πρωτοβουλία. Κάθε χρόνο, 
δ ιε ξάγον ται  περί που 100 
ενεργειακοί έλεγχοι στο δήμο 
του Cascais.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

  Città di Castello, Ιταλία

Πεδίο δράσης: Μεταφορές
Αρμόδια υπηρεσία: Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων, Συντήρησης και 
Περιβάλλοντος
Υλοποίηση (χρόνος έναρξης/λήξης): 1999-2011

Περιγραφή της δράσης:
Η δράση έχει ως στόχο να προαγάγει την 
ποδηλασία από το αστικό κέντρο προς το 
βόρειο τμήμα του δήμου (βιομηχανική 
περιοχή της Cerbara). Ο ποδηλατόδρομος 
θα έχει μήκος 3,1 χλμ. Αναμένεται να 
χρησιμοποιείται από 250-500 άτομα 
ημερησίως, μειώνοντας τον αριθμό 
των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν 
κατά 150-300.  Ο ποδηλατόδρομος 
χρησιμοποιείται κυρίως για διαδρομές 
από το σπίτι στη δουλειά και περιλαμβάνει 
ένα σιδηροδρομικό σταθμό όπου στο 
εγγύς μέλλον θα εγκατασταθεί σύστημα 
αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

  Bistrita, Ρουμανία

Πεδίο δράσης: Δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις, τοπική παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας
Αρμόδια υπηρεσία: Δήμος
Υλοποίηση (χρόνος έναρξης/λήξης): 2011-2016

Περιγραφή της δράσης:
Σ τ ό χ ο ς  τ η ς  δ ρ ά σ η ς  ε ί ν α ι  ν α 
αντικαταστήσει τα συστήματα θέρμανσης 
των χώρων και τους λέβητες θερμού 
νερού που λειτουργούν με φυσικό αέριο 
σε επτά νηπιαγωγεία με δύο τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας: γεωθερμικές 
αν τλίες θερμότητας και  ηλιακούς 
συλλέκτες. Ταυτόχρονα, θα βελτιωθεί 
η θερμική μόνωση των κτιρίων των 
νηπιαγωγείων. 300 παιδιά και δάσκαλοι 
σε κάθε νηπιαγωγείο θα ωφεληθούν 
άμεσα. Η ανάγκη υλοποίησης αυτής της 
δράσης δικαιολογείται από την υψηλή 
ζήτηση θερμότητας (239 kWh/m2/έτος) 
που υπάρχει επί του παρόντος στα 
νηπιαγωγεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 Αναμενόμενη μείωση 
εκπομπών CO2: 
27,68 τόνοι αερίων 
ισοδύναμων με CO2 /
έτος 
 Αναμενόμενη 

εξοικονόμηση 
ενέργειας: 75,000 
kWh/έτος
 Επιτευχθείσα 

εξοικονόμηση 
χρημάτων: 99,5 €/ έτος 
ανά νοικοκυριό 
 Κόστος επένδυσης: 

€55.000 
Πηγές χρηματοδότησης: 
Δήμος & Δημοτικός 
Οργανισμός Ενέργειας

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 Αναμενόμενη μείωση 
εκπομπών CO2: 
50,5 τόνοι CO2/έτος 
ανά νηπιαγωγείο 

 Αναμενόμενη 
εξοικονόμηση 
ενέργειας: 
250 MWh/έτος 
αγορασμένου 
φυσικού αερίου ανά 
νηπιαγωγείο 

 Αναμενόμενη 
εξοικονόμηση 
χρημάτων: €5.050/έτος 
ανά νηπιαγωγείο 
 Πηγές 

χρηματοδότησης: 
Δήμος &Εθνικό Ταμείο 
για το Περιβάλλον

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 Αναμενόμενη μείωση 
εκπομπών CO2: 
108 τόνοι αερίων 
ισοδύναμων με CO2 /
έτος

 Αναμενόμενη 
εξοικονόμηση 
ενέργειας:
450,1 MWh/έτος

 Κόστος επένδυσης:
€200.000

 Πηγές 
χρηματοδότησης:
Δήμος & Υπουργείο 
Περιβάλλοντος

Πηγή: Cascais Energia
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ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 Sabadell, Ισπανία

Πεδίο δράσης: Τεχνολογία Πληροφοριών 
& Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Αρμόδια υπηρεσία: Δήμος 
Υλοποίηση (χρόνος έναρξης/λήξης): 
2010-2020

Περιγραφή της δράσης:
Ένα έτος μετά την προσχώρηση στο 
Σύμφωνο, ο δήμος ξεκίνησε μια πιλοτική 
εκσ τρατεία γ ια την εξοικονόμηση 
ενέργειας στα νοικοκυριά, προσφέροντας 
στους ενοίκους την ευκαιρία να δανειστούν 
μια συσκευή έξυπνης μέτρησης για ένα 
εξάμηνο. 51 νοικοκυριά προσφέρθηκαν 
να συμμετάσχουν σε αυτό το πιλοτικό 
εγχείρημα, ενώ τελικά αναμένεται να 

ξεπεράσουν τα 100. Η συσκευή έξυπνης μέτρησης εγκαταστάθηκε 
χωρίς χρέωση από το Δήμο και στους χρήστες παρέχεται δωρεάν 
υποστήριξη μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου. Η συσκευή παράγει 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την κατανάλωση ενέργειας (σε 
kWh), το κόστος (σε ευρώ) και τις εκπομπές CO2 (σε τόνους CO2) 
έτσι ώστε οι ένοικοι να μπορούν να αποκτήσουν μια πραγματική 
ιδέα του πόσο οι καθημερινές δραστηριότητές τους επηρεάζουν το 
περιβάλλον και τους λογαριασμούς ρεύματός τους.

IΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

  Moldava nad Bodvou, Σλοβακία

Πεδίο δράσης: Τοπική παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας 
Αρμόδια εταιρεία: Company Cofely (ο υπεύθυνος δικτύου αστικής 
θέρμανσης) 
Υλοποίηση (χρόνος έναρξης/ τέλους): 2010-2020

Περιγραφή της δράσης:
Από τα πρώτα εγχειρήματα του Moldava 
nad Bodvou ήταν η λειτουργία του 
τοπικού συστήματος αστικής θέρμανσης 
με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από 
τον άνθρακα. Οι αρχές ανέθεσαν την 
κατασκευή μιας μονάδας συνδυασμένης 
παραγωγής ρεύματος και θερμότητας που 
θα προμήθευε θέρμανση στην πόλη μέσω 
ενός συστήματος αστικής θέρμανσης (για 
2.100 διαμερίσματα στην πόλη, σύμφωνα 
με τους υπολογισμούς) και ηλεκτρικό 
ρεύμα για το δημοτικό φωτισμό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED 

  L’Estany, Ισπανία

Πεδίο δράσης: Δημοτικός φωτισμός 
Αρμόδια υπηρεσία: Γραφείο του Δημάρχου και Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος 
Υλοποίηση (χρόνος έναρξης/ τέλους): 2010

Περιγραφή της δράσης:
Το L’Estany αντικατέστησε πρόσφατα 
το σύστημα δημοτικού φωτισμού του 
με τεχνολογία LED (δίοδος εκπομπής 
φωτός). Στο μεσαιωνικό κέντρο άλλαξαν 
μόνο οι λαμπτήρες ώστε να διατηρηθεί 
ακέραιη η ιστορική κληρονομιά, ενώ 
στους μεγαλύτερους δρόμους και οδούς 
αντικαταστάθηκε ολόκληρο το σύστημα. 
Ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης 219 
λαμπτήρων LED, η τελική κατανάλωση 
ενέργειας μειώθηκε κατά 75%. Αυτή η 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 Αναμενόμενη μείωση 
εκπομπών CO2:
144,6 κιλά CO2/έτος 
ανά νοικοκυριό

 Αναμενόμενη 
εξοικονόμηση 
ενέργειας:
134 kWh/πρόσωπο/
έτος

 Κόστος επένδυσης:
€34.000

 Πηγές 
χρηματοδότησης:
Δήμος & 
περιφερειακή 
κυβέρνηση της 
Καταλονίας

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 Αναμενόμενη μείωση 
εκπομπών CO2: 
11.378,2 τόνοι CO2/
έτος

 Αναμενόμενη 
εξοικονόμηση 
ενέργειας: 
10.953,9 MWh/έτος

 Αναμενόμενη 
ανανεώσιμη ενέργεια: 
19,130 MWh/έτος

 Κόστος επένδυσης: 
 €10.000.000

Πηγή: Δήμος του Sabadell

Πηγή: Carles Roman

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 Αναμενόμενη μείωση 
εκπομπών CO2:
35,69 τόνοι CO2/έτος

 Αναμενόμενη 
εξοικονόμηση 
ενέργειας: 80,56 MWh/
έτος

 Κόστος επένδυσης:
€51.000

 Πηγές 
χρηματοδότησης:
Δήμος & Επαρχία της 
Βαρκελώνης

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
Ηλεκτρονικός κατάλογος των Συγκριτικών Αξιολογήσεων 
Επιδόσεων Αριστείας (ΒοΕ): 
http://www.simfonodimarxon.eu/actions/benchmarks-of-
excellence_el.html

βιώσιμη μετάβαση στηρίχθηκε οικονομικά από την Επαρχία της 
Βαρκελώνης που αποτελεί Εδαφικό Συντονιστή του Συμφώνου.

Υλοποίηση SEAP – ποια είναι τα οφέλη;

 Νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο 
 Πιο χαμηλοί λογαριασμοί ρεύματος για τους πολίτες
 Άνετες συνθήκες ζωής
 Αποδοτικότερη χρήση του δημόσιου χρήματος
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ SEAP 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ SEAP – ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ & 
ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την υποβολή, το υπόδειγμα του SEAP και το πλήρες έγγραφο 
του SEAP προωθούνται στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που είναι αρμόδιο για τη διαδικασία αξιολόγησης:

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
διασφαλίζοντας την ποιότητα των σχεδίων δράσης των 
υπογραφόντων

Για να είναι επιλέξιμο ένα SEAP, πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:  

Το SEAP πρέπει να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο (ή 
ισοδύναμο επίσημο όργανο).

Το SEAP πρέπει να προσδιορίζει το στόχο μείωσης των εκπομπών 
CO2 (τουλάχιστον 20% έως το 2020).

Το SEAP πρέπει να περιλαμβάνει τα 
κύρια αποτελέσματα της Βασικής 
Απογραφής Εκπομπών, καλύπτοντας 
τουλάχιστον 3 από τους 4 βασικούς 
τομείς*.

Το SEAP πρέπει να περιλαμβάνει 
ένα αξιόπισ το σύνολο δράσεων 
καλύπτοντας τουλάχιστον 2 από τους 
4 βασικούς τομείς*.

TΤο υπόδειγμα SEAP πρέπει να συμπληρώνεται σωστά (όλα τα 
πράσινα πεδία είναι υποχρεωτικά) και να συνάδει με το πλήρες 
σχέδιο δράσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ SEAP

• ΠΟΤΕ; Εντός ενός έτους από την προσχώρηση – η ημερομηνία 
αναφοράς είναι η ημερομηνία της επίσημης απόφασης του 
δημοτικού συμβουλίου 

• ΠΩΣ & ΠΟΥ; Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής 
του Συμφώνου (‘My Covenant’) 

• ΤΙ; Το έγγραφο SEAP & το υπόδειγμα SEAP. 

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ;

1. Μεταβείτε στο ‘My Covenant’ («Το Σύμφωνό μου») http://
www.eumayors.eu/mycovenant/ και συνδεθείτε

2. Μεταφορτώστε το πλήρες έγγραφο του SEAP, όπως έχει 
εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο (ή από ισοδύναμο επίσημο 
όργανο) σε μορφή PDF στην εθνική γλώσσα και/ ή στα αγγλικά

3. Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό «υπόδειγμα SEAP» στα 
αγγλικά που έχει ως στόχο να συνοψίσει τα αποτελέσματα της 
Βασικής Απογραφής Εκπομπών, όπως και τα βασικά στοιχεία 
του SEAP.
Πρέπει να συμπληρώνεται προσεκτικά, με επαρκείς 
λεπτομέρειες,  ώστε να αντανακλά ικανοποιητικά το 
περιεχόμενο του σχεδίου δράσης. Ειδικό έγγραφο οδηγιών 
για τη συμπλήρωση του υποδείγματος και αντίγραφο του 
υποδείγματος SEAP (σε μορφή PDF & Excel) είναι διαθέσιμα στη 
βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας του Συμφώνου στο http://www.
eumayors.eu/support/library_en.html.

4. Μεταβείτε στην ενότητα ‘submit your SEAP’ («υποβάλλετε το 
SEAP σας») και κάντε κλικ στο ‘submit your SEAP’.

*ΒΑΣΙΚΟΙ
 ΤΟΜΕΙΣ 
1) Δημοτικά κτίρια, 
εξοπλισμός/
εγκαταστάσεις 
2) Κτίρια, 
εξοπλισμός/ 
εγκαταστάσεις 
τριτογενούς τομέα
3) Οικιακά κτίρια 
4) Μεταφορές

Υποβολή του 
υποδείγματος 

SEAP

Προσαρμογές & 
εκ νέου υποβολή

ΥΠΟΒΟΛΗ SEAP
(από τον υπογράφοντα)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ SEAP
(από το Κοινό Κέντρο Ερευνών)

Μεταφόρτωση 
του πλήρους 

σχεδίου δράσης 
(PDF)

Έλεγχος 
επιλεξιμότητας

Έλεγχος συνοχής 
δεδομένων

Δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων των BEI/

SEAP στο προφίλ του 
υπογράφοντα

Αποστολή έκθεσης
 σχολίων στον 
υπογράφοντα

Σε περίπτωση που το SEAP δεν είναι επιλέξιμ
ο 
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2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
διασφαλίζον τας τη συνέπεια των απογραφών των 
υπογραφόντων

Καθώς η ολοκλήρωση της Βασικής Απογραφής Εκπομπών (ΒΕΙ) και η 
συμπλήρωση του υποδείγματος του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη 
Ενέργεια (SEAP) απαιτούν τη διαχείριση πολλών δεδομένων, είναι 
εύκολο να γίνουν λάθη. Για αυτό το λόγο, ο έλεγχος της συνοχής των 
δεδομένων που εισάγονται στο υπόδειγμα του SEAP είναι απαραίτητο 
στοιχείο της διαδικασίας αξιολόγησης.
Για παράδειγμα, τα αναφερόμενα μεγέθη συγκρίνονται με άλλα 
συναφή σύνολα δεδομένων – κυρίως από εθνικές στατιστικές – ώστε 
να ανιχνευθούν τυχόν διαφορές (π.χ. δεδομένα τάξης μεγέθους, λάθη 
στους συντελεστές εκπομπών κ.λπ.).

ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ 

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, ο υπογράφων λαμβάνει μια 
Έκθεση σχολίων. Η έκθεση περιλαμβάνει τα κύρια αποτελέσματα της 
ανάλυσης και – εάν υφίστανται – συστάσεις για το πώς θα βελτιώσετε 
το SEAP.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ – 
ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΟΡΑΤΑ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ

Μόλις το SEAP αξιολογηθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, τα βασικά 
του αποτελέσματα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Συμφώνου των 
Δημάρχων. Ο κατάλογος των SEAP που προκύπτει – και διατίθεται στην 
ιστοσελίδα – παρουσιάζει με μια ματιά, με αριθμούς και γραφήματα, 

τις βασικές πτυχές του SEAP και επιτρέπει την ορατότητα, διαφάνεια 
και συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων όπως και τη διάθεση των 
δεδομένων. Στα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται ο 
συνολικός στόχος μείωσης των εκπομπών CO2, δεδομένα για την 
κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2, όπως και μια επιλογή 
των βασικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης. Κάθε 
υπογράφων θα έχει τη δική του ιστοσελίδα που θα είναι αφιερωμένη 
στην προβολή των σημαντικότερων σημείων του SEAP, παρακινώντας 
έτσι τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν.

Ηλεκτρονικά προφίλ υπογραφόντων
– ποια είναι τα οφέλη;

 Καθιστούν τους υπογράφοντες και τις δράσεις τους 
ορατές στην κοινότητα του Συμφώνου και πέρα από 
αυτή

 Γνωστοποιούν σε όλους τα κύρια επιτεύγματα των 
υπογραφόντων και τη συμβολή τους στην τοπική 
μετάβαση προς συστήματα βιώσιμης ενέργειας

 Επιτρέπουν τη διαφανή κοινοποίηση των 
ανειλημμένων δράσεων

 Ενθαρρύνουν την αυτοαξιολόγηση

 Εμπνέονται από άλλα σχέδια δράσης και/ή εμπνέουν 
άλλες πόλεις.

(…)
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ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

Οι Υπογράφοντες το Σύμφωνο μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το 
ηλεκτρονικό φόρουμ (διαθέσιμο σε περιορισμένης πρόσβασης 
χώρο της ιστοσελίδας του Συμφώνου) για να θέτουν ερωτήματα που 
μπορούν να απαντηθούν από άλλους υπογράφοντες ή από το Γραφείο 
Βοήθειας του Συμφώνου.
Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου συζητούν τα εμπόδια και 
τα βήματα, μοιράζονται τις επιτυχίες/ τα διδάγματα, εντοπίζουν 
αναπαράξιμους παράγοντες επιτυχίας και αντλούν συγκεκριμένες 
ιδέες για τη βελτίωση των δικών τους διαδικασιών!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Αυτή η νέα έννοια της «Θεματικής Ομάδας Συζήτησης» έχει σχεδιαστεί 
για να βοηθά τους Υπογράφοντες, τους Συντονιστές και τους 
Υποστηρικτές του Συμφώνου να μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές 
και εμπειρίες μέσω διάφορων καινοτόμων και διαδραστικών τρόπων, 
όπως οι τηλεδιασκέψεις μέσω διαδικτύου με κοινά-στόχους. 
Αυτά τα σεμινάρια μέσω διαδικτύου για συγκεκριμένα θέματα 
περιλαμβάνουν παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες σε ζωντανή 
σύνδεση και συνεδρίες Ερωτήσεων & Απαντήσεων μέσω live chat.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Εκδηλώσεις ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο να διευκολύνουν 
συζητήσεις σε βάθος, τη μεταφορά γνώσεων και τη δικτύωση ανάμεσα 
στους Υπογράφοντες, στους Συντονιστές και στους Υποστηρικτές του 
Συμφώνου.
Λάβετε μέρος στις επικείμενες εκδηλώσεις εξετάζοντας την 
ηλεκτρονική ατζέντα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του 
Συμφώνου (http://www.simfonodimarxon.eu/agenda_el.html)!

Το Σύμφωνο των Δημάρχων προσφέρει διάφορες ευκαιρίες επικοινωνίας και δικτύωσης για να μάθετε ο ένας από τον άλλο και να εμπνευσθείτε 
από επιτυχημένες πρωτοβουλίες:

Πλατφόρμες ανταλλαγής του Συμφώνου
– ποια είναι τα οφέλη;

 Πρόσβαση σε «τεχνογνωσία υπεροχής» χάρη σε 
ουσιαστικές συζητήσεις με εμπειρογνώμονες

 Άμεση ανταλλαγή εμπειριών και αμοιβαία βοήθεια 
μεταξύ ομολόγων

 Εντοπισμός κοινών προκλήσεων και αναπαράξιμων 
λύσεων

 Περισσότερη υποστήριξη για συγκεκριμένες, 
τοπικές προκλήσεις…

Πηγή: Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ – 
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΣΑΣ!
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ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ;

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

Το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων διευθύνει το Τεχνικό Γραφείο 
Βοήθειας και παρέχει στους υπογράφοντες πληροφορίες και 
καθοδήγηση για την επεξεργασία και την υλοποίηση των απογραφών 
εκπομπών τους, όπως και του σχεδίου δράσης τους. Το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει επίσης υποστήριξη για 
πιο λεπτομερείς τεχνικές ερωτήσεις.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, ελέγξτε την ενότητα «Συχνές 
Ερωτήσεις» στην ιστοσελίδα του Συμφώνου (βασίζεται στις πιο συχνές 
ερωτήσεις που αποστέλλονται στο Γραφείο Βοήθειας) ή αποστείλετε 
e-mail στη διεύθυνση: technical.info@eumayors.eu.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

Οι Συντονιστές του Συμφώνου – που περιλαμβάνουν επαρχίες, 
περιφέρειες και εθνικές αρχές – υποστηρίζουν τους υπογράφοντες 
στη διεξαγωγή της απογραφής εκπομπών, όπως και στη σύνταξη και 
υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (SEAP).
Δίκτυα τοπικών αρχών, γνωστά ως Υποστηρικτές του Συμφώνου, 
παρέχουν ειδικά προσαρμοσμένες συμβουλές στους υπογράφοντες 
και εντοπίζουν συνέργιες με υφιστάμενες πρωτοβουλίες.
Ανατρέξτε στους καταλόγους με τους Συντονιστές και Υποστηρικτές 

του Συμφώνου στον περιβάλλοντα χώρο των υπογραφόντων στην 
ιστοσελίδα του Συμφώνου!

ΤΟΠΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι τοπικοί και περιφερειακοί οργανισμοί ενέργειας (εάν υφίστανται 
στην περιοχή του υπογράφοντος) είναι, επίσης, ιδιαίτερα 
σχετικοί εταίροι των Υπογραφόντων του Συμφώνου. Η τοπική 
εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξή τους θα λειτουργεί ως 
πλεονέκτημα κατά τη σύνταξη της απογραφής εκπομπών και του 
SEAP ή κατά τις επαφές με άλλους συμμετέχοντες δήμους στην 
περιφέρεια.
Ανατρέξτε στον πανευρωπαϊκό κατάλογο των οργανισμών ενέργειας 
στο χάρτη της ιστοσελίδας του Συμφώνου!
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