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Το Πρώτο Διακρατικό Σεμινάριο, με θέμα τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές στον
ενεργειακό σχεδιασμό των δημοτικών αρχών, διοργάνωσε στην Αθήνα το ΚΑΠΕ,
υλοποιώντας το ευρωπαϊκό έργο «Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την
δημιουργία

ολοκληρωμένων

και

βιώσιμων

ενεργειακών

στρατηγικών-

EMPOWERING».
Το σεμινάριο αποτελεί τμήμα του Προγράμματος Διακρατικής Ανταλλαγής
Γνώσεων, το οποίο αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του έργου EMPOWERING, και
σε αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι των δημοτικών αρχών από την Περιφέρεια
Μάρκε (Ιταλία), την Ανδαλουσία (Ισπανία), την κομητεία Μπορσόντ-ΑμπαόυΖεμπλέν (Ουγγαρία), την Νότιο-ανατολική Περιφέρεια (Ρουμανία) και την
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
παρουσιάσθηκε μια συλλογή ευρωπαϊκών καλών πρακτικών, όπως αυτές
αναγνωρίστηκαν από τα Τοπικά Ενεργειακά Συμβούλια των συμμετεχουσών
Περιφερειών, οι οποίες αφορούν:
•

στην πόλη Βέξιε, Σουηδία (Växjö) – «Η πιο πράσινη πόλης της Ευρώπης»,

•

σε παραδείγματα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης στην περιφέρεια

Ωβέρνης-Ρον-Αλπ, Γαλλία (Auvergne-Rhône-Alpes),
•

στον τοπικό σχεδιασμό – πιλοτικό έργο στο Μπολζάνο, Ιταλία (Bolzano),

•

στην πόλη Γάνδη, Βέλγιο (Ghent) "Climate Neutral City”,

Με αφορμή τη διοργάνωση του Διακρατικού Σεμιναρίου στην Αθήνα, έγινε
επίσκεψη στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, όπου παρουσιάστηκαν στους
συμμετέχοντες οι δράσεις του Δήμου οι οποίες έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο

του Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων από τη
Δήμαρχο κα Μαρία Ανδρούτσου και το Γενικό Γραμματέα κ. Ηλία Σαββάκη. Η
παρουσίαση επικεντρώθηκε στη δράση για την Οικολογική- Οικονομική
Οδήγηση (Ecodriving) για την εξοικονόμηση καυσίμου στα απορριμματοφόρα
οχήματα του Δήμου, καθώς και στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και
συστήματος διαχείρισης ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του έργου και με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και
γνώσεων μεταξύ των τοπικών αρχών, διοργανώνεται, στις 20 & 21 Ιουνίου 2017,
εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη του Μάλμε (Malmö) στη Σουηδία. Εκεί οι
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα έχουν την ευκαιρία ενημερωθούν για
τους στόχους και τα επιτεύγματα της πόλης σε σχέση με τον ολοκληρωμένο
ενεργειακό σχεδιασμό και την αειφόρο κινητικότητα.
Οι εισηγήσεις του διακρατικού σεμιναρίου είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση
http://www.empowering-project.eu/?page_id=1335&lang=en ενώ περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα του έργου
υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.empowering-project.eu/ .
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