
 

Σύκθωλν ηωλ Γεκάξρωλ - Γηαδηθηπαθό Σεκηλάξην (webinar) γηα 
Γήκνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ  

κε ζέκα ηηο Σπκβάζεηο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΣΔΑ)  
 

Ηκεξνκελία: 3 Απξηιίνπ 2013 

Ώξα: 11.30 (Ελλάδος) 

Γιώζζα: Διιεληθά 

 

Σε ζπλέρεηα ηεο έλαξμεο ηεο εθζηξαηείαο πξνώζεζεο ηωλ ΣΕΑ από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε ηνλ Οθηώβξην, ην 

Σύκθωλν ηωλ Δεκάξρωλ νξγαλώλεη κηα ζεηξά δηαδηθηπαθώλ ζεκηλαξίωλ (webinar) πνπ αθνξνύλ ηηο Σπκβάζεηο 

Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΣΔΑ), Energy Performance Contracting (EPC). 

Τν webinar απεπζύλεηαη ζε Δήκνπο ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Κύπξν θαη ζα γίλεη εμ’ νινθιήξνπ ζηα Ειιεληθά.  

 Η θα Δύε Τδαλαθάθε, ζπληνλίζηξηα ηεο εθδήιωζεο, από ην Κέληξν Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ θαη 

Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ), ζα παξνπζηάζεη ηελ εθζηξαηεία πνπ μεθίλεζε πξόζθαηα γηα ηηο ΣΕΑ.  

 Η δεύηεξε παξνπζίαζε ζα δνζεί από ηνλ θ. Παύιν Κακάξα, Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηε 

Βηώζηκε Αλάπηπμε ηωλ Πόιεωλ (21 ΟΤΑ). Ο θ. Κακάξαο ζα παξνπζηάζεη κειέηε πνπ εθπνλήζεθε από ην 

Σύλδεζκν 21ΟΤΑ θαη αθνξά ζην δεκνηηθό θωηηζκό κέζω ΣΔΑ.  

 Η ηξίηε παξνπζίαζε, κε νκηιεηή ηνλ θ. Ιωάλλε Καξαδήκα, ζηέιερνο της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., ζα επηθεληξωζεί 

ζηελ πξόηαζε γηα ηε Γεκηνπξγία Κεθαιαίνπ Δπελδύζεωλ ζε έξγα ΟΤΑ, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε 

ηδηωηηθώλ επελδύζεωλ ζε δεκνηηθά έξγα. Απηό ην λέν Κεθάιαην ζα δηεπθνιύλεη ηηο παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο 

απόδνζεο θαη ηηο ΣΕΑ κέζω επλνϊθόηεξωλ δαλείωλ.  

 Η ηειεπηαία παξνπζίαζε είλαη από ηελ Κύπξν, κε νκηιήηξηα ηελ θ. Αλζή Χαξαιάκπνπο, Δηεπζύληξηα ηνπ 

Ελεξγεηαθνύ Γξαθείνπ Κππξίωλ Πνιηηώλ, ε νπνία ζα παξνπζηάζεη ην πηινηηθό έξγν αύμεζεο ηεο 

ελεξγεηαθή απόδνζεο ζηνλ νδηθό θωηηζκό ηεο Κύπξνπ, κε ηε ζπκκεηνρή 16 ηνπηθώλ αξρώλ ηεο 

Κύπξνπ θαη ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ. Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απνηειεί παξάδεηγκα ΣΕΑ γηα ηελ 

Κύπξν. 

 Μεηά ην πέξαο ηωλ παξνπζηάζεωλ ζα ππάξμεη ε δπλαηόηεηα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξέκβνπλ κε 

εξωηήζεηο θαη ζρόιηα. Σηόρνο είλαη λα ππάξμεη κηα ζύληνκε αιιά επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε, πνπ αθνξά ηε 

κειινληηθή αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηωλ ΣΕΑ θαη ηωλ ΕΕΥ (Εηαηξείεο Ελεξγεηαθώλ Υπεξεζηώλ) ζηελ Ειιάδα.  

Ο ζύλδεζκνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην webinar είλαη δηαζέζηκνο κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σπκθώλνπ ηωλ 

Γεκάξρωλ (newsfeed/homepage of the Covenant of Mayors Extranet/My Covenant section), όπνπ νη 

Υπνγξάθνληεο ηνπ Σπκθώλνπ, νη Σπληνληζηέο θαη νη Υπνζηεξηθηέο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ην πξνζωπηθό ηνπο 

πξνθίι. Οδεγίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην webinar θαη πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ηηο Σπκβάζεηο Δλεξγεηαθήο 

Απόδνζεο ζηελ Διιάδα είλαη επίζεο δηαζέζηκεο ζηνλ ίδην ηζηόηνπν ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά. 

 

Η ζπκκεηνρή ζαο ζα καο ραξνπνηήζεη ηδηαίηεξα!  

 

Με ηηκή,  

 
--  
Valerio Giovannini 
Μέλος τοσ Γραφείοσ το Σσμφώνοσ των Δημάρτων  
1, Square de Meeus - 1000 Brussels  
Tel: +32 2 646 7316 
www.eumayors.eu   


