
 

 

Ενεργειακι Διαχείριςθ και Παρακολοφκθςθ των 
Δθμοτικϊν χεδίων Δράςθσ για τθν Αειφόρο 

Ενζργεια 

Παραςκευι 24 Φεβρουαρίου 2017, ΑΘΗΝΑ 

Εφθ Σηανακάκθ 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ MSc,  

Contact Person για το φμφωνο των Δθμάρχων  



 

 

Μια από τισ ςθμαντικότερεσ και ίςωσ θ πιο επιτυχθμζνθ πρωτοβουλία για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ κλιματικισ αλλαγισ και για τθ ςτροφι τθσ κοινωνίασ ςε ζνα πιο βιϊςιμο μοντζλο 
αςτικισ ανάπτυξθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κεωρείται το «φμφωνο των Δθμάρχων» 

Πάνω από 7.000 Διμοι ανά τθν Ευρϊπθ κ 180 ςτθν Ελλάδα ςυμμετζχουν ςε μια 
εκελοντικι, αλλά δεςμευτικι ςυμφωνία  

 

 

• για να μειϊςουν τθν ενεργειακι τουσ 
κατανάλωςθ  

• και τισ εκπομπζσ αερίων του 
κερμοκθπίου πάνω  

• και να αυξιςουν τθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο 
χϊρο επικράτειάσ τουσ,  

υπερβαίνοντασ τουσ ςτόχουσ για το 2020 ι 
2030 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.   

 



 

 

ΒΗΜΑ 1:  

• Τπογραφι του υμφϊνου των Δθμάρχων 

• Δθμιουργία επαρκϊν διοικθτικϊν δομϊν 

• Απογραφι Εκπομπών Αναφοράσ και ανάπτυξθ χεδίου Δράςθσ 
για τθν Αειφόρο Ενζργεια  

ΒΗΜΑ 2:  

• Τποβολι χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια (ΔΑΕ) 

• Εφαρμογι του χεδίου Δράςθσ ςασ για τθ Βιώςιμθ Ενζργεια 

• Παρακολοφκθςθ τθσ προόδου  

ΒΗΜΑ 3:   Σακτικι υποβολι εκκζςεων εφαρμογισ 

  

 

 

 

 



 

 

Μζχρι ςιμερα ζχουν υποβλθκεί  

 

 

Που περιλαμβάνουν μζτρα και δράςεισ ςε 

 Δθμοτικά κτίρια/ εγκαταςτάςεισ/δθμοτικό φωτιςμό 

 Ιδιωτικά κτίρια: Κατοικία/Σριτογενισ τομζασ 

Μεταφορζσ: Δθμοτικζσ και ιδιωτικζσ 

 Σοπικι παραγωγι ΑΠΕ 

 Δράςεισ ςυμμετοχισ πολιτϊν και τοπικϊν φορζων 

 κ.α. 

 

• ςυνολικά 5679 ΔΑΕ 

• από τθν Ελλάδα 108 ΔΑΕ 

 



 

 

Μζχρι ςιμερα ζχουν υποβλθκεί  

 

 

Που περιλαμβάνουν μζτρα και δράςεισ ςε 

 Δθμοτικά κτίρια/ εγκαταςτάςεισ/δθμοτικό φωτιςμό 

 Ιδιωτικά κτίρια: Κατοικία/Σριτογενισ τομζασ 

Μεταφορζσ: Δθμοτικζσ και ιδιωτικζσ 

 Σοπικι παραγωγι ΑΠΕ 

 Δράςεισ ςυμμετοχισ πολιτϊν και τοπικϊν φορζων 

 κ.α. 

 

• ςυνολικά 5679 ΔΑΕ 

• από τθν Ελλάδα 108 ΔΑΕ 

 



 

 

Εργαλεία υλοποίθςθσ ζργων 

 Χρθματοδοτικά (ΕΠΑ, Σεχνικι βοικεια, Ευρωπαϊκά, ειδικά δάνεια, ιδιωτικι 
χρθματοδότθςθ /υμβάςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ/ευαιςκθτοποίθςθσ, παρεμβάςεισ ςτον ιδιωτικό τομζα 

Εργαλεία αξιολόγθςθσ/παρακολοφκθςθσ 

 Εκκζςεισ προόδου ΔΑΕ/ αναφορζσ για το φμφωνο των Δθμάρχων 

 υςτιματα Ενεργειακισ Διαχείριςθσ 

 Επικεωριςεισ, καταγραφζσ, αποτφπωςθ αποτελεςμάτων δράςεων 

Εργαλεία ςχεδιαςμοφ ςε βάκοσ χρόνου 

 Νζεσ τεχνολογίεσ, ολοκλθρωμζνεσ προςεγγίςεισ 

 Νζεσ ςτοχοκετιςεισ 

 Ανταλλαγι εμπειρίασ, υνεργαςίεσ, Δίκτυα 



 

 

Empowering coordinators and supporters of 
the Covenant of MAYORS to assist local 

authorities IN implementing and monitoring 
their Sustainable Energy ACTION plan 

Ενδυναμϊνοντασ τουσ υντονιςτζσ και τουσ 
Τποςτθρικτζσ του υμφϊνου των Δθμάρχων 
να βοθκοφν τουσ Διμουσ ςτθν εφαρμογι και 

τθν παρακολοφκθςθ του χεδίου Δράςθσ 
Αειφόρου Ενζργειασ 
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ΣΟ ΕΡΓΟ 

Σο MAYORS in ACTION ενδυναμϊνει τουσ υντονιςτζσ και 
τουσ Τποςτθρικτζσ του υμφώνου των Δθμάρχων ϊςτε 
να παρζχουν ςτρατθγικι κακοδιγθςθ ςτουσ Διμουσ ςτθν 
εφαρμογι και ςτθν παρακολοφκθςθ του ΔΑΕ τουσ και 
να τουσ ενεργοποιιςουν για να εφαρμόςουν δράςεισ, 
χρθςιμοποιϊντασ ιδθ υπάρχοντα εργαλεία και εμπειρίεσ 
ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ.... 

ΜΕΣΕΧΟΤΝ 

 9 Εταίροι 

 7 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 

  40 Διμοι με 120 δράςεισ ΔΑΕ ΔΡΑΕΙ - ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
• Εκπαιδευτικζσ δράςεισ 

• Ανταλλαγι εμπειριϊν μεταξφ υντονιςτϊν και Τποςτθρικτϊν του υμφϊνου των 
Δθμάρχων 

• Μεκοδολογίεσ και εργαλεία για εφαρμογι του ΔΑΕ 

• Διάδοςθ καλϊν πρακτικϊν 

• Αναηιτθςθ χρθματοδοτικϊν πόρων για εφαρμογι του ΔΑΕ 



 

 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

• Παρουςίαςθ επιτυχθμζνων ΔΑΕ και ανταλλαγι 
τεχνογνωςίασ και εμπειριϊν μεταξφ των Διμων   

• Αναηιτθςθ Χρθματοδοτικϊν Πακζτων για τθν υλοποίθςθ 
ςυγκεκριμζνων μζτρων ενόσ εγκεκριμζνου ΔΑΕ 

• Επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ ςτθν Ανάπτυξθ – 
Εφαρμογι και Παρακολοφκθςθ του ΔΑΕ 

 

 



 

 

Province of Genova (Coordinator) - www.provincia.genova.it 

Province of Barcelona - www.diba.cat 

ΚΑΠΕ- www.cres.gr  

City of Zagreb - www.zagreb.hr 

PNEC - www.pnec.org.pl 

VENETO Region - www.regione.veneto.it 

SOGESCA - www.sogesca.it 

INTERLEUVEN  - www.interleuven.be 

ICLEI Europe -  www.iclei-europe.org 



 

 

Εργαλεία και Μεκοδολογία για τθν υλοποίθςθ 
βιώςιμων δράςεων αειφόρου ενζργειασ  

ε αυτό το εγχειρίδιο ζχει αναπτυχκεί μια ςφνοψθ των εργαλείων που 
χρθςιμοποιοφνται από τισ Δθμοτικζσ αρχζσ για τθν υλοποίθςθ των χεδίων 
Δράςεισ τουσ (ΔΑΕ). Περιλαμβάνει τθν περιγραφι 15 διακριτών κατθγοριών 
εργαλείων, που επιλζχκθκαν από τουσ εταίρουσ του ζργου ωσ τα πιο 
αντιπροςωπευτικά και χριςιμα, ςυμφϊνα με τα κριτιρια τεχνικισ και 
οικονομικισ ςκοπιμότθτασ και τα πικανά κετικά αποτελζςματα.  

Εγχειρίδιο για τουσ υντονιςτζσ και τουσ 
Τποςτθρικτζσ του υμφώνου των Δθμάρχων 



 

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΕ ΕΚΣΡΑΣΕΙΕ 
 
Μείωςθ των εκπομπϊν και τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτουσ 
λογαριαςμοφσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των πολιτϊν,  
Ευκαιρία για τθν αντιμετϊπιςθ των κοινωνικό – οικονομικϊν 
ηθτθμάτων όπωσ είναι θ ενεργειακι φτϊχεια.  
προϊκθςθ μιασ «νοοτροπίασ για τθν εξοικονόμθςθ» Μείωςθ τθσ 
κατανάλωςθσ / κοινωνικά και οικονομικά οφζλθ.   
 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ  

  Οικονομικοί πόροι των ΟΣΑ 

  Περιφερειακζσ ι εκνικζσ ςυνειςφορζσ 

  Διαρκρωτικά ταμεία τθσ ΕΕ (πχ ΕΣΠΑ, ΕΚΣ, Σαμείο υνοχισ) 

  Χρθματοδοτικά προγράμματα τθσ ΕΕ (πχ life, Horizon 2020) 

  Δθμόςιεσ ι Ιδιωτικζσ Πρωτοβουλίεσ 



 

 

2. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 
Τποςτιριξθ των απλϊν πολιτϊν να εξοικονομιςουν ενζργεια και να 
ανακαινίςουν τισ κατοικίεσ τουσ.  

Συπικι προςζγγιςθ:  

• Εντοπιςμόσ του προβλιματοσ και των περιοχϊν όπου δεν υπάρχει 
αποδοτικι χριςθ τθσ ενζργειασ,  

• Ιεράρχθςθ των προτεινόμενων παρεμβάςεων ςφμφωνα με τθν 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ /οικονομικά όρια που ζχει κζςει ο ιδιοκτιτθσ 

 ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ  

• Επιχορθγιςεισ (δθλαδι το 30% ζωσ 70% των εξόδων, ςφμφωνα με το 
ειςόδθμα του νοικοκυριοφ) 

• Άτοκο δάνειο ι ακόμα και φορολογικζσ ελαφρφνςεισ (μπόνουσ)  

• υμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ) «δθμιουργικι χρθματοδότθςθ» 
κφριασ βελτίωςθσ.  

Ζνασ οργανιςμόσ (ΕΕΤ – ESCo) υλοποιεί /χρθματοδοτεί ζνα ζργο ενεργειακισ 
απόδοςθσ (ι ΑΠΕ), λαμβάνει τα οικονομικά ζςοδα που προκφπτουν από τθν 
εξοικονόμθςθ ϊςτε να αποπλθρωκεί το κόςτοσ υλοποίθςθσ του ζργου.  



 

 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΜΕΣΡΗΕΙ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ  

 Οικονομικοί πόροι των ΟΣΑ 

 Περιφερειακζσ ι εκνικζσ ςυνειςφορζσ 

 Διαρκρωτικά ταμεία τθσ ΕΕ (πχ ΕΣΠΑ, ΕΚΣ, Σαμείο υνοχισ) 

 Χρθματοδοτικά προγράμματα τθσ ΕΕ (πχ life, Horizon 2020) 

 Δθμόςιεσ ι Ιδιωτικζσ Πρωτοβουλίεσ 

o Θερμογράφθςθ και μετριςεισ αεροςτεγανότθτασ (blower door) δίνουν 
μια ςωςτι εικόνα τθσ κατάςταςθσ του κελφφουσ των κτιρίων και 
αποκαλφπτουν ενδεχόμενα αδφνατα ςθμεία του. 

o Ενεργειακι επικεώρθςθ - αναδεικνφει διαφορετικοφσ τφπουσ 
παρεμβάςεων που βελτιϊνουν τθν αποδοτικότθτα χωρίσ να επθρεάηουν 
τθ τελικι χριςθ του κτιρίου ι τισ εξόδουσ μιασ διαδικαςίασ. 

o Καλισ ποιότθτασ και πραγματικοφ χρόνου δεδομζνα μετριςεων και 
λογαριαςμών αποτελοφν χριςιμα δεδομζνα για τθν παρακολοφκθςθ 
των κτθρίων. (οι μετριςεισ πριν και μετά τισ παρεμβάςεισ να αφοροφν 
ζνα ςχετικά μεγάλο χρονικό διάςτθμα).  



 

 

Βζλγιο – Interleuven: Λεπτομερισ φωτογράφθςθ με κερμοκάμερα μιασ περιοχισ - 
παρουςίαςθ των φωτογραφιϊν ςε ςχετικι εκδιλωςθ με ερμθνείεσ των χρωμάτων των 
φωτογραφιϊν και ανάλυςθ των κερμικϊν απωλειϊν από τισ οροφζσ των κτθρίων, και 
ςυμβουλζσ / λφςεισ ςτουσ ιδιοκτιτεσ των κτθρίων που εμφανίηουν προβλιματα.  
Χριςιμο τόςο για τουσ πολίτεσ, όςο και για τισ τοπικζσ αρχζσ, ϊςτε εντοπίηοντασ τισ 
προβλθματικζσ περιοχζσ, να αναπτφξουν ςχζδια ανακαίνιςθσ και ενεργειακισ 
αναβάκμιςθσ τουσ. 
 

Επαρχία τθσ Βαρκελώνθσ: ο Οργανιςμόσ Σοπικισ Ενζργειασ τθσ Osona υποςτθρίηει 48 
διμουσ με τθν υπθρεςία κοινισ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ. 
4 τεχνικοί διαχειρίηονται τθν ενεργειακι κατανάλωςθ των κτιρίων, των 
εγκαταςτάςεων και το δθμόςιο φωτιςμό για όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ κοινότθτεσ - 
Παράλλθλθ υποςτιριξθ από ζμπειρουσ ενεργειακοφσ διαχειριςτζσ πίςω από τθν 
εφαρμογι τθσ μζτρθςθσ και τθσ εξ αποςτάςεωσ διαχείριςθσ - Η ίδια θ επαρχία τθσ 
Βαρκελϊνθσ προςφζρει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ ενζργειασ και των ελζγχων, 
υπθρεςίεσ δανειςμοφ των ζξυπνων μετρθτϊν, αναλυτζσ δικτφου και κερμογραφικό 
κάμερεσ για να τουσ βοθκιςει να ζχετε τα καλφτερα εργαλεία που είναι διακζςιμα. 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΜΕΣΡΗΕΙ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ  



 

 

5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ  
Ζργα εκςυγχρονιςμοφ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ - διαςφάλιςθ υψθλισ 
ποιότθτασ δθμοτικοφ φωτιςμοφ - μείωςθ του κόςτουσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
τθσ πόλθσ.  

• Αξιολόγθςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ. Κόςτοσ, απογραφι των 
αποκεμάτων φωτιςμοφ  

•  Επαλικευςθ τθσ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ και κόςτουσ, όπωσ 
προβλζπεται ςτα ΔΑΕ  

•  Προετοιμαςία και προκιρυξθ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων, 
κα χρθματοδοτθκοφν από ΕΕΤ που εφαρμόηουν ΕΑ για τον δθμοτικό 
φωτιςμό   

• Ανάκεςθ μακροπρόκεςμθσ ςφμβαςθσ ΕΑ (για περιςςότερο από 10 
χρόνια) - Παρακολοφκθςθ κατανάλωςθσ 

• Χριςθ ενεργειακά αποδοτικϊν λαμπτιρων  (HPS, LED)  

• Ειςαγωγι ρυκμιςτϊν ροισ, διπλοφ επίπεδου, κλπ.  

• Εγκατάςταςθ αςτρονομικϊν ρολογιϊν για τον αυτόματο ζλεγχο του φωτόσ  

• Ανάπτυξθ ενόσ χεδίου Διαχείριςθσ Φωτιςμοφ  



 

 

6. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ  
Ο υποδειγματικόσ ρόλοσ του δθμόςιου τομζα για τθν 
μελλοντικι ανάπτυξθ ζξυπνων αειφόρων πόλεων είναι 
κεμελιώδθσ.  
το πλαίςιο μεταςχθματιςμοφ του δθμόςιου τομζα, οι 
αναβακμίςεισ δθμόςιων κτιρίων διαδραματίηουν ςθμαντικό 
ρόλο για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

 τα περιςςότερα δθμόςια κτίρια είναι παλιά και ωσ εκ 
τοφτου δεν είναι εναρμονιςμζνα με τισ πρόςφατεσ 
οδθγίεσ,  

 διακζτουν μεγάλθ δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
μζςω τθσ εφαρμογισ  τεχνικϊν λφςεων 

 θ αποδοτικότθτα των δθμόςιων υπθρεςιϊν εξαρτάται από 
τθν παραγωγικότθτα των υπαλλιλων θ οποία επθρεάηεται 
από τισ εςωτερικζσ ςυνκικεσ άνεςθσ και τθν ποιότθτα 
αζρα 

 αποτελοφν ςτοιχείο αναφορά για τθν βιϊςιμθ γεφφρωςθ 
για μελλοντικζσ Ζξυπνεσ Πόλεισ.  

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ  

 Εκνικοί Πόροι 

 ESCOs 

 Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ 

 Οικονομικζσ-κοινοτικζσ 
πρωτοβουλίεσ  

 Ενεργειακοί υνεταιριςμοί 



 

 

Ενεργειακά ζργα κοινότθτασ  
Η πόλθ του Bath είχε ςτενι ςυνεργαςία με  «Bath and West 
Community Energy» (BWCE), που ιδρφκθκε το 2010 με ςκοπό να 
παρζχει υπθρεςίεσ ανανεϊςιμων πθγϊν, ενεργειακι 
αποδοτικότθτασ και παροχισ ενζργειασ για τθ μεγιςτοποίθςθ των 
τοπικϊν επενδφςεων.   
υγκεντρϊνει χριματα από διάφορεσ πθγζσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των τοπικϊν προςφορϊν για ζργα, μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ  Ethex.  
Ζνα ποςοςτό των κερδϊν του κάκε ζργου πθγαίνει ςε ζνα 
Κοινοτικό Σαμείο για ζργα μείωςθσ εκπομπϊν διοξειδίου του 
άνκρακα.   
Εργα 3MW και παράγει ςε ετιςιο ειςόδθμα.  
Περίπου το 70-80% αυτοφ του ποςοφ παραμζνει ςε τοπικό 
επίπεδο.  

6. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ  

https://www.ethex.org.uk/bwce---what-they-do_729.html


 

 

7. ΒΙΩΙΜΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ 
8. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ 

o Προϊκθςθ των βιϊςιμων μζςων μεταφοράσ (περπάτθμα, ποδιλατο, θλεκτρικά οχιματα).  
o Μετατροπι των οχθμάτων με καφςιμο το μεκάνιο  
o Χριςθ βιοκαυςίμων / εναλλακτικϊν καυςίμων.  
o Ανανζωςθ του δθμοτικοφ ςτόλου / αντικατάςταςθ παλαιϊν οχθμάτων 
Ενδεικτικά: οι εκπομπζσ CO μποροφν να μειωκοφν κατά 90%, το CO2 κατά14% και οι εκπομπζσ NOx κατά 
85%, αντικακιςτϊντασ τα παλαιότερα οχιματα με νζα υψθλότερθσ απόδοςθσ. 
Με τθν ειςαγωγι ςυςτθμάτων βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ για τα δθμόςια οχιματα, είναι δυνατι θ 
ενκάρρυνςθ των πολιτϊν απζναντι ςτθ χριςθ των λιγότερο ρυπογόνων ιδιωτικϊν αυτοκινιτων. 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ  

o Χρθματοδοτικοί πόροι ΟΣΑ 

o Περιφερειακζσ ι εκνικζσ ςυνειςφορζσ, 

o Διαρκρωτικά ταμεία τθσ ΕΕ (πχ ΕΣΠΑ, ΕΚΣ, Σαμείο υνοχισ) 

o Χρθματοδοτικά Προγράμματα τθσ ΕΕ (πχ LIFE, Horizon2020, κλπ) 

o υμπράξεισ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Σομζα  



 

 

9. ΠΡΑΙΝΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Οι κφριοι ςτόχοι αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι: 

 Αξιοποίθςθ ευκαιριϊν που προςφζρονται από τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ 

 Αποδοχι μείωςθσ κόςτουσ που ςχετίηεται με τουσ λογαριαςμοφσ ενζργειασ των ΟΣΑ 

 Προϊκθςθ ανάπτυξθσ μιασ καινοτόμου προςζγγιςθσ ςτθ διαχείριςθ ενζργειασ ςτο ςφςτθμα 
δθμόςιασ διοίκθςθσ / Περιφζρεια.   

Η “Consorzio Energia Liguria” είναι μια κοινοπραξία διμων για τθν ομαδικι 
προμικεια ενζργειασ και αναπτφςςεται ςτθ μθτροπολιτικι περιοχι τθσ Γενοβα 
(Ιταλία).  
Δθμιουργικθκε το 2002, χάρθ ςτθν ανάγκθ που εξζφραςαν οριςμζνεσ μεγάλεσ 
δθμόςιεσ διοικιςεισ ςτθν Λιγουρία:  
προωκεί και διαχειρίηεται τισ δραςτθριότθτεσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτον 
τομζα τθσ ενζργειασ, ϊςτε να μποροφν να εξοικονομιςουν χριματα. 
Η κοινοπραξία είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που χτίηει τθ βάςθ 
ανάπτυξθσ για τθ μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των δθμόςιων 
διοικιςεων και προωκεί τθν ανάπτυξθ μιασ καινοτόμου προςζγγιςθσ ςτθ 
διαχείριςθ τθσ ενζργειασ ςτο ςφςτθμα δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθν Περιφζρεια. 
 



 

 

10. ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (ΕΔ) 

Κακοδιγθςθ για όλεσ τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που κζλουν να υιοκετιςουν ζνα φςτθμα Ενεργειακισ 
Διαχείριςθσ (ΕΔ) ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO 50001.   

o Θζςπιςθ ρόλων, ευκυνϊν και αρμοδιοτιτων, διαςφάλιςθ πόρων 

o Καταμεριςμόσ αρμοδιοτιτων 

o Διαχείριςθ εςωτερικισ και εξωτερικισ επικοινωνίασ 

o Κακοριςμόσ και ζλεγχοσ εγγράφων του ΕΔ 

o Δθμιουργία κατάλλθλου επιχειρθςιακοφ ελζγχου: 

 Ζλεγχοσ / Παρακολοφκθςθ 

 Επανεξζταςθ του ΕΔ 

 



 

 

11. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ  

τόχοσ αυτισ τθσ δράςθσ είναι θ υποςτιριξθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των πολιτϊν να 
αξιολογιςουν αν υπάρχουν οι προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ Σθλεκζρμανςθσ, από υφιςτάμενεσ 
ι νζεσ πθγζσ κερμότθτασ.  

φςτθμα Σθλεκζρμανςθσ ςτθν πόλθ Este 
τθν πόλθ Este (Padua), S.E.S.A. SpA, θ τοπικι εταιρεία πολλαπλϊν υπθρεςιϊν, με τθν πλειοψθφία των 
δθμόςιων κεφαλαίων και τισ εταιρείεσ, παρείχαν υπθρεςίεσ ςυλλογισ αποβλιτων, δραςτθριότθτεσ 
ανάκτθςθσ αποβλιτων, διάκεςθσ, μεταφοράσ, ςχεδιαςμοφ εγκατάςταςθσ και εξζλιξθσ, καταςκευισ και 
λειτουργίασ, διαχείριςθσ διάφορων εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ αποβλιτων, μεταξφ των οποίων και 
δφο μονάδεσ παραγωγισ βιοαερίου.  
Η πρϊτθ μονάδα επεξεργάηεται βιοαζριο από τθν τοπικι υγειονομικι ταφι με δυναμικό 1.416 kWel. Η 
δεφτερθ πρόςφατα ανακαινιςμζνθ επεξεργάηεται οργανικά αςτικά απόβλθτα και ζχει 5 γεννιτριεσ με 
ςυνολικό δυναμικό 5312kWel.  
Οι δφο ςτακμοί ΗΘ παρζχουν νερό ςτουσ 85οC ςτο δίκτυο τθλεκζρμανςθσ, το οποίο ζχει μικοσ 
6,5χλμ, 4χλμ ςτο διμο Este και 2,5χλμ ςτο διμο Ospedaletto Euganeo. 
Σο δίκτυο τθλεκζρμανςθσ εξυπθρετεί 12 δθμόςια κτίρια (όπωσ το Δθμόςιο Νοςοκομείο, κτίρια 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, γραφεία δθμόςιων υπθρεςιϊν, κλπ). Η ςυνολικι 
εξοικονόμθςθ εκπομπϊν CO2 ανζρχεται ςτουσ 2830 τόνουσ ετθςίωσ. 



 

 

12. ΤΝΔΕΜΟΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 
 Eνίςχυςθ των καταναλωτϊν για να αποκτιςουν αποδοτικά ςυςτιματα εγχϊριων προϊόντων- 

Αφξθςθ τθσ οικονομικισ προςιτότθτασ μζςω διαδικτυακισ βάςθσ, επιτρζποντασ κάποια ζκπτωςθ.  

 Αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των πιο ενεργειακά αποδοτικϊν προϊόντων μζςω τθσ απτισ εκτίμθςθσ, 
τθσ εξοικονόμθςθσ με βάςθ το κφκλο ηωισ και τθσ πρόςβαςθσ ςτισ καλφτερεσ τεχνολογίεσ.  

 Τποςτιριξθ ςτον πελάτθ να ξεπεράςει τεχνικά και διοικθτικά εμπόδια για τθν εγκατάςταςθ 
ενεργειακά αποδοτικϊν τεχνολογιϊν. 

 Δθμιουργίασ τοπικϊν πράςινων οικονομιϊν και νζων κζςεων εργαςίασ.  

 Ζπειτα από το πρϊτο πιλοτικό ζργο (Gas Solare – 2012), δθμιουργικθκε το ζργο «Famiglie ZeroEmissioni»  ωσ 
ςυνζχεια ϊςτε να περιλαμβάνει ευρφτερθ επιλογι τεχνολογιϊν για τθν ανάλογθ προςζγγιςθ. Σο ζργο υποςτθρίηεται 

από Legambiente Liguria Onlus (τοπικό υποκατάςτθμα μιασ εκνικισ ΜΚΟ) ςε ςυνεργαςία με τθ μθτροπολιτικι 
πόλθ τθσ Γζνοβα και τθν BancaEtica (τράπεηα), θ οποία προςφζρει δάνεια με ευνοϊκοφσ όρουσ ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ. 

o Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα μζχρι 20 kW. 

o Θερμικά θλιακά ςυςτιματα. 

o Αντλίεσ κερμότθτασ για αςφαλζσ ηεςτό νερό.  

Πρόκειται να προςτεκοφν Βιϊςιμεσ μεταφορζσ, όπωσ θλεκτρικά ποδιλατα, θλεκτροκίνθτα μθχανάκια) και Λαμπτιρεσ 
LED. 



 

 

13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗMOΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΕΩΝ  

  Παροχι ενόσ ολοκλθρωμζνου πακζτου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ςτοχεφοντασ ταυτόχρονα 
ςτουσ τομείσ κατανάλωςθσ ενζργειασ των διμων     

  Επεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε κτίρια και δθμόςιουσ ανοικτοφσ  χϊρουσ 

  Σεχνολογίεσ ΑΠΕ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ ι κτίρια. (π.χ. Φ/Β που χρθςιμοποιοφνται ωσ 
ςυςτιματα ςκίαςθσ ι ενςωματωμζνα ςτο δθμοτικό φωτιςμό),  

  Αςτικόσ ςχεδιαςμόσ με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ κινθτικότθτασ, τθν αναηωογόνθςθ των περιοχϊν 

Zagreb - Ενεργειακά αποδοτικι Πόλθ 
Ο κτιριακό τομζασ ευκφνεται περίπου για το 65% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ πόλθσ Zagreb.  
Σο ζργο ZagEE μπορεί να διαιρεκεί ςε δυο ςυγκεκριμζνεσ επενδφςεισ: αναβάκμιςθ δθμόςιων κτιρίων και 
δθμοτικοφ φωτιςμοφ. Η αναβάκμιςθ των δθμόςιων κτιρίων περιλαμβάνει τυποποιθμζνα μζτρα ενεργειακισ 
αναβάκμιςθσ κακϊσ και τθν εγκατάςταςθ ΑΠΕ (θλιακά πάνελ και ςυλλζκτεσ) ςτα ίδια τα κτίρια.   Εκςυγχρονιςμόσ 
του δθμοτικοφ φωτιςμοφ που περιλαμβάνει λαμπτιρεσ LED με ρφκμιςθ κατά τθ διάρκεια των προχωρθμζνων 
νυχτερινϊν ωρϊν.   



 

 

14. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ  

τόχοσ  
Η παροχι κατευκυντιριων γραμμϊν για τθ διαδικαςία αλλαγισ των δθμοτικϊν διατάξεων, ϊςτε να 
δοκεί όλθ θ απαραίτθτθ πλθροφορία για τισ ΔΡΑΕΙ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,  λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
νομικζσ και τεχνολογικζσ αναφορζσ.   
  
ε κάκε διμο, οι βαςικοί κανονιςμοί που μπορεί να περιζχουν ελάχιςτα ςτοιχεία αειφορίασ είναι:    

o Κανονιςμοί κτιρίων και νζων καταςκευϊν  

o Κανονιςμοί διαχείριςθσ αποβλιτων  

o Κανονιςμοί μεταφορϊν και εμπορίου  

o Κανονιςμοί δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων  

o Κανονιςμοί διαχείριςθσ υδάτων και πλθμμφρων  



 

 

φμφωνο των Δθμάρχων – Νζο Πλαίςιο 
Νοζμβριοσ 2015 
 

Εγκαινιάςτθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το νζο φμφωνο των 
Δθμάρχων για το κλίμα και τθν ενζργεια:  

• Δεςμεφςεισ για τθ μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου κατά 40% ζωσ 
το 2030 

• Μετριαςμόσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθν προςαρμογι ςε αυτιν      

 
Οι ςυμμετζχοντεσ διμοι πρζπει κυρίωσ να προετοιμάςουν: 

I. μία Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ 

II. μία εκτίμθςθ των κινδφνων και τθσ τρωτότθτασ από τθν κλιματικι 
αλλαγι.  

Δεςμεφονται να υποβάλουν εντόσ δφο ετϊν από τθν θμερομθνία 
απόφαςθσ του τοπικοφ ςυμβουλίου, το χζδιο Δράςθσ Αειφόρου 
Ενζργειασ και Κλίματοσ (ΔΑΕΚ), όπου κα περιγράφονται ςυνοπτικά οι 
δράςεισ που πρόκειται να αναλάβουν.    
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ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α! 

Εφθ Σηανακάκθ  

Covnant of Mayors Coordinator Contact Person 

Σμιμα Κτιρίων 

Διεφκυνςθ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ 

  

 

 

 

       Κατερίνα φακιανάκθ 
 

Σμιμα Μελετϊν Αναπτυξιακϊν Ζργων 

Διεφκυνςθ Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων 

19o ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ 
ΠΙΚΕΡΜΙ, 19009 

www.cres.gr 
  

 

 

 


