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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ
ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΤΑ ΛΙΑ
Δήμοι: Montecchio M., Pordenone, Marostica, Federazione dei Comuni del
Camposampierese | Υπεύθυνος εταίρος: SOGESCA

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Δήμοι: Bratsigovo, Chepelare, Nedelino, Rudozem, Zlatograd Βουλγαρία
Υπεύθυνοι εταίροι: ECQ και ARM

Το έργο “50000 & 1 SEAPs” υποστήριξε
την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το
κλίμα και την ενέργεια, προωθώντας με
πολύ καινοτόμο τρόπο την πρωτοβουλία
του Συμφώνου των Δημάρχων. Στηρίξαμε
περισσότερους από 40 επιλεγμένους
δήμους (και ενώσεις δήμων) στη διαδικασία
ανάπτυξης
και
εφαρμογής
τοπικών
Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας
(ΣΔΑΕ) ενσωματωμένα με Σύστημα
Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) σύμφωνα με
το διεθνές πρότυπο ISO 50001.
Αυτό έγινε με τη συμμετοχή όλων των
επιπέδων διακυβέρνησης στις Τοπικές
Αρχές προκειμένου να δομηθεί το ΣΔΕ,
ενώ σε εδαφικό επίπεδο η διαδικασία
συμμετοχής
περιέλαβε
πολίτες
και
τοπικούς φορείς στον καθορισμό του
ΣΔΑΕ. Αυτό επέτρεψε στους Δήμους να
επωφεληθούν από τις συνέργειες και
των δύο εργαλείων.

Η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι οι Τοπικές
Αρχές μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην παρακολούθηση των ενεργειακών
θεμάτων και αυτό ακριβώς συμβαίνει για
ένα ΣΔΕ. Τα οφέλη περιλαμβάνουν τη
βελτιωμένη, συστηματική συλλογή
ενεργειακών
δεδομένων
και
την
ενσωμάτωση των ενεργειακών πολιτικών στις καθημερινές δραστηριότητες
διαχείρισης.
Σε συνέχεια της δουλειάς μας και με τα
διδάγματα που πήραμε κατά τη διάρκεια
αυτών των τριών ετών, αναπτύξαμε και
ενημερώσαμε διάφορα εργαλεία που
μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο στον
δικτυακό τόπο του έργου (www.50001seaps.
eu) για να βοηθήσουν τις Τοπικές Αρχές
στις καθημερινές τους δραστηριότητες
διαχείρισης ενέργειας. Από τα παραπάνω,
οι Οδηγίες 50000&1 SEAPs (μια ενημέρωση
των
πρώην
οδηγιών
του
έργου
“EnergyforMayors”) θα βοηθήσουν στην
καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας
ενσωμάτωσης ενός ΣΔΑΕ με ένα ΣΔΕ.
Αυτό κατέστη δυνατό από τη σημαντική
δουλειά που συντονίστηκε από όλους τους
εταίρους σε 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές
χώρες.

Marco Devetta
Συντονιστής του έργου 50000&1 SEAPs,
SOGESCA, Ιταλία

ΓΑ Λ ΛΙΑ
Δήμοι: Comm. d’Aggl. du Muretain, Ville de Lorient, Comm. d’Aggl. Tours Plus Γαλλία
Υπεύθυνοι εταίροι: AMORCE και MT Partenaires

ΕΛ Λ Α Δ Α
Δήμοι: Μεταμόρφωση, Φιλοθέη-Ψυχικό, Λαυρεωτική, Παπάγου-Χαλαργού, Ηράκλειο
Αττικής, Άλιμος | Υπεύθυνος εταίρος: ΚΑΠΕ

ΛΕΤΟΝΊΑ
Δήμοι: Daugavpils, Cēsis, Smiltene, Sigulda, Adazi
Υπεύθυνος εταίρος: EKODOMA

ΠΟΛ ΩΝΊΑ
Δήμοι: Słupsk, Sztum, Grybóvw, Pilzno, Żyraków, Zarszyn
Υπεύθυνος εταίρος: PNEC

ΡΟΥΜΑΝΊΑ
Δήμοι: Sânnicolau Mare, Caransebes, Faget, Ineu, Otely Rosu, Lugoj, Resita
Υπεύθυνοι εταίροι: AMET και Denskstatt

ΙΣΠΑΝΊΑ
Δήμοι: Carballiño, Barco de Valdeorras, Xinzo de Limia, Celanova, Cartelle
Υπεύθυνος εταίρος: Ourense and Albea Transenergy

ΓΕΡΜΑΝΊΑ
Υπεύθυνος εταίρος για δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης: ICLEI EUROPE
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ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΊ
PETKO PETKOV | ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ BR ATSIGOVO (BG)
“Με την εφαρμογή του ISO 50001 στο Bratsigovo, ο Δήμος σκοπεύει να μειώσει τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το ενεργειακό κόστος μέσω της συστηματικής
ενεργειακής διαχείρισης. Ο Δήμος του Bratsigovo έλαβε χρυσό βραβείο για
εξαιρετικές πράσινες προμήθειες, που οδήγησαν σε χαμηλότερες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα και αυξημένη ενεργειακή απόδοση, γεγονός που ενίσχυσε
την αυτοεκτίμηση των συναδέλφων μας προς τους άλλους δήμους και μας ώθησε να
συνεχίσουμε την ανάπτυξή μας προς τη σωστή κατεύθυνση.”

ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΊ
DRUTA ROMULUS | ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΊΟΥ INEU (RO)
“Για την κοινότητά μας, το έργο και τα θέματα που αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα στον
τομέα των δραστηριοτήτων μας και σε όλες τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια του έργου, μας ενίσχυσαν ως ομάδα και μας προκάλεσαν να βρούμε λύσεις
που θα ικανοποιούν τις πραγματικές μας ανάγκες και τις ανάγκες των μελλοντικών
κατοίκων της πόλης.”

ΜΙΛΤΙΆ ΔΗΣ Κ ΑΡΠΈΤΑ Σ | ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗΣ (GR)

HELĒNA TROŠIMOVA | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΔΙΑ ΧΕΙΡΊΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ DAUGAVPILS (LV )

“Η εμπειρία μας από την ενσωμάτωση του ISO 50001 με το ΣΔΑΕ στο Δήμο Μεταμόρφωσης
είναι πολύ θετική. Μετά από αυτή τη διαδικασία, ο Δήμος μας είναι πλέον σε θέση
να κατανοεί και να παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας σε περιοδική βάση. Η
τυποποίηση των διαδικασιών και τα συγκρίσιμα αποτελέσματα καθιστούν δυνατή
την ιεράρχηση των ευκαιριών και των έργων εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με
τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της ενεργειακής
συνείδησης του οργανισμού μας.”

“Καθώς το ΣΔΕ έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόσφατα, τα ποσοτικά αποτελέσματα θα είναι
διαθέσιμα μόνο στα τέλη του 2017. Ωστόσο, ήδη κατά τη δημιουργία και την ανάπτυξη
του ΣΔΕ, επιτεύχθηκαν σημαντικές βελτιώσεις. Ο πυρήνας του επιχειρησιακού ελέγχου
τώρα διασφαλίζεται μέσω της Πλατφόρμας Παρακολούθησης Ενέργειας στο Διαδίκτυο.
Τεχνικοί διευθυντές 100 δημόσιων κτιρίων, καθώς και οι φορείς εκμετάλλευσης του
οδοφωτισμού και της υπηρεσίας δημόσιων συγκοινωνιών, εκπαιδεύτηκαν σχετικά με
τον τρόπο εισαγωγής και ανάλυσης των διαθέσιμων μηνιαίων ενεργειακών δεδομένων.”

GIANFR ANCO TR APUL A | Α ΞΙΟΛΟΓΗΤΉΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΎ Σ ΧΕΔΙΑ ΣΜΟΎ,
ΠΕΡΙΒΆ Λ ΛΟΝΤΟΣ Κ ΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ - MONTECCHIO MAGGIORE (IT )
“Η ανάπτυξη του ΣΔΕ και του ΣΔΕΑ είναι μόνο η αφετηρία, όχι ο τελικός στόχος. Το
ΣΔΕ + ΣΔΑΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική της συνεχούς βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος κάθε
δημόσιας διοίκησης πρέπει να είναι η διάδοση της κουλτούρας εξοικονόμησης
ενέργειας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (η κύρια
αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη) και η συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας
στη διαφύλαξη της γης, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αλλαγή του κλίματος.”

SABINO PETRILLO | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ MONTECCHIO MAGGIORE (IT)
“Η δημιουργία μιας ομάδας διαχείρισης ενέργειας, συντονισμένη από τον
Ενεργειακό Διαχειριστή και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δημοτικών τομέων
που διαχειρίζονται τα ενεργειακά θέματα, ήταν ένα κρίσιμο βήμα. Ιδιαίτερη
προσοχή δόθηκε στον εντοπισμό των ορίων του Συστήματος βάσει της άμεσης
χρήσης ενέργειας και στον καθορισμό των δεικτών ενεργειακών επιδόσεων
για την αξιολόγηση των άμεσων χρήσεων ενέργειας και για τις μετρήσεις και την
παρακολούθηση. Μόνο μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της ενεργειακής
απόδοσης μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και να αποφασίσουμε πού,
πώς και πότε θα δράσουμε για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.”

PĒTERIS DZALBE | ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ DAUGAVPILS (LV)
“Η πόλη Daugavpils εντάχθηκε στο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο« 50000 & 1SEAPs»
το 2014. Εν τω μεταξύ, στις αρχές του 2016, εγκρίθηκε στη Λετονία ένας νέος εθνικός
νόμος περί ενεργειακής απόδοσης. Ο νόμος προβλέπει ότι εννέα Λετονικές πόλεις,
συμπεριλαμβανομένου του Daugavpils, υποχρεούνται να εφαρμόσουν πιστοποιημένο
ΣΔΕ μέχρι τον Απρίλιο του 2017. Ως υπογράφων του Συμφώνου των Δημάρχων, ο Δήμος
δεσμεύτηκε οικειοθελώς να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε ολόκληρη
την επικράτεια της πόλης μέχρι το 2030 κατά 40 % σε σύγκριση με το 2010.”

DAVID - OLIVIER CARLIER | ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ MURETAIN AGGLO (FR)
“Σύμφωνα με την Ατζέντα 21, το Muretain Agglo δεσμεύεται από το 2015 στην
κοινή προσέγγιση του ISO 50001 + ΣΔΑΕ. Δημιουργήσαμε μια τεχνική μονάδα
υποστηριζόμενη από μια διευθύνουσα επιτροπή λήψης αποφάσεων. Σήμερα
είμαστε περήφανοι που αναφέρουμε την πιστοποίηση που αποκτήσαμε τον
Απρίλιο του 2017 και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που σημειώνουμε ότι η
κατανάλωση καυσίμων στον εξοπλισμό των κοινοτικών οικισμών έχει ήδη μειωθεί
κατά 14% μεταξύ του 2013 και του τέλους του 2016.”

MARIUS DUMITR ACHE | ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΟΜΆ Δ ΑΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ RESITA (RO)
“Οι νέες διαθέσιμες επιλογές για τη μείωση του CO2 (συμπεριλαμβανομένης της
οικολογικής εκπαίδευσης) είναι πράγματι καθημερινές ευκαιρίες, που μπορούν να
δημιουργήσουν πολλαπλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους πολίτες.
Το έργο έχει δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για την προσέλκυση κεφαλαίων,
ανοίγοντας το δρόμο για νέους επενδυτές στην πόλη και αθόρυβα βελτιστοποιώντας
και μειώνοντας το κόστος σε τοπικό επίπεδο.”
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ΣΎΝΟΨΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΕΝΌΣ ΣΔΕ
Κ ΑΙ ΕΝΌΣ ΣΔΑΕ

ΣΔΕ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 50001:2011

Το πρότυπο ISO 50001 δεσμεύει οργανισμούς να καθιερώνουν εκ των προτέρων κριτήρια για
τον έλεγχο και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων,
να καθορίζουν κοινούς κατάλληλους δείκτες και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα
μετρούμενα αποτελέσματα και τα ποσοτικά αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όταν ένας οργανισμός αναπτύσσει το δικό του ΣΔΕ και όταν ένας φορέας πιστοποίησης
αξιολογεί τον τρόπο συμμόρφωσης ενός ΣΔΕ με το πρότυπο ISO 50001, πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι ο στόχος είναι να βοηθηθούν οι οργανισμοί στην εξοικονόμηση ενέργειας και
όχι στην παραγωγή νέων αναποτελεσματικών κανόνων, διαδικασιών ή αρχείων. Το πρότυπο
περιέχει απαιτήσεις που μπορούν να επαληθευτούν αντικειμενικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν
είναι “οδηγίες”, αλλά ένα πρότυπο κατάλληλο για πιστοποίηση από τρίτους. Ο γενικός στόχος
του Προτύπου είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς σε ένα μοντέλο συνεχούς βελτίωσης με
βάση την προσέγγιση του κύκλου PDCA:

Εικόνα 1: Μοντέλο ΣΔΕ σύμφωνα με το ISO 50001

Εικόνα 3: Μοντέλο Συνεχούς Βελτίωσης Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης PDCA (EERE)

Μια παρόμοια προσέγγιση - βασισμένη στον κύκλο PDCA (Plan, Do, Check, Act) - μπορεί
να είναι χρήσιμη για εφαρμογή εντός του οργανισμού (στην περίπτωσή μας, της Δημόσιας
Αρχής), αλλά και για τη διαχείριση ενός ΣΔΑΕ.
Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει πώς η ταυτόχρονη εφαρμογή του ΣΔΕ και
του ΣΔΑΕ θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών
CO2 για τις Τοπικές Αρχές που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα ΣΔΑΕ με τον καλύτερο τρόπο. Οι
κύριοι στόχοι θα είναι οι εξής:
Εικόνα 2: Προσέγγιση ΣΔΕ+ΣΔΑΕ

Ο γενικός στόχος του Προτύπου είναι να βοηθήσει οργανισμούς να δημιουργήσουν και να
διατηρούν:
Ενεργειακή ανασκόπηση, ενεργειακές χρήσεις και ενεργειακή βάση αναφοράς
Βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση
Δείκτες ενεργειακής απόδοσης (ΔΕΑ)
Ένα στιβαρό σχέδιο παρακολούθησης για τη μέτρηση των επιδόσεων και των
βελτιώσεων.
Αυτά συνεπάγονται μείωση του κόστους, βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα και θεσμοθέτηση,
μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
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ΣΧΈΔΙΑ ΔΡΆΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΌΡΟ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΣΎΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΌ ΤΟΥ ΣΥΜΦΏΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΆΡΧΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ISO 50001 ΑΠΌ ΜΙΑ
ΤΟΠΙΚΉ ΑΡΧΉ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΈΝΑ ΣΔΑΕ

Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) είναι ένα βασικό έγγραφο, που περιγράφει
τον τρόπο με τον οποίο το συμβαλλόμενο μέρος του Συμφώνου θα επιτύχει τη δέσμευσή του
μέχρι το 2020 . Οι δεσμεύσεις του Συμφώνου καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή
των τοπικών αρχών (δήμο, πόλη, περιφέρεια) προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% του επιπέδου που υπολογίζεται σε ένα συγκεκριμένο
παρελθόν έτος, δηλαδή το «έτος αναφοράς». Συνεπώς, το ΣΔΑΕ περιλαμβάνει δράσεις για την
επίτευξη των ακόλουθων στόχων έως το 2020:

Το ΣΔΕ μπορεί να βοηθήσει τις ΤΑ να εφαρμόσουν το ΣΔΑΕ τους σε βάθος χρόνου,
χρησιμοποιώντας μια συστηματική προσέγγιση, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τα τυπικά
εμπόδια όπως ο συχνός «κύκλος εργασιών διαχείρισης». Η συνεχής ενεργειακή βελτίωση
και η μείωση του CO2 θα αποτελούν θεμελιώδες κριτήριο, που θα αντικατοπτρίζει την
ενεργειακή πολιτική του Δήμου. Οι απαιτήσεις ΣΔΕ και ΣΔΑΕ είναι πολύ παρόμοιες:
Σχήμα 5: Κοινές απαιτήσεις σε ΣΔΕ και ΣΔΑΕ

20% μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας
20% αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΑΠΑΊΤΗΣΗ

20% μείωση των εκπομπών CO2

Επί του παρόντος, περισσότερες από 7.300 ευρωπαϊκές Τοπικές Αρχές υπέγραψαν το Σύμφωνο
των Δημάρχων, υποστηρίζοντας την ΕΕ για την επίτευξη των στόχων του 2020.

Εικόνα 4: Το Σύμφωνο των Δημάρχων βήμα-βήμα

ISO 50 0 01

ΣΔ ΑΕ

Εσωτερική δομή, ρόλοι και υπευθυνότητες
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Ενεργειακή Βάση Αναφοράς και Δείκτες Επίδοσης





Επικοινωνία





Εσωτερική εκπαίδευση





Κατευθύνσεις, στόχοι και Σχέδιο Δράσης





Μέτρηση και παρακολούθηση





Ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση





Σε σύγκριση με το ΣΔΑΕ, το ISO 50001 δεν απαιτεί συγκεκριμένους ποσοτικούς δείκτες,
αλλά μόνο ποιοτικούς. Ο σκοπός του ISO 50001 είναι η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης του οργανισμού, χωρίς αριθμητικά όρια ή συγκεκριμένους στόχους, όσον
αφορά την ποσοτική εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή CO2e

ΔΈΣΜΕΥ ΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ

1

Δήμοι που υποστηριχτήκαν από το 50000&1 SEAPs έχουν συνταχθεί με τους στόχους στου Συμφώνου των Δημάρχων για το 2020.

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, η Ενεργειακή Πολιτική αναφέρει τη δέσμευση του
οργανισμού να επιτύχει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η ανώτατη διοίκηση
(Δημοτική Αρχή) καθορίζει την ενεργειακή πολιτική και διασφαλίζει τη θεσμοθέτηση των
διαδικασιών και της μεθοδολογίας του ΣΔΕ στις διοικητικές δραστηριότητες και στον
προγραμματισμό. Η ενεργειακή πολιτική είναι μια επίσημη πράξη, που εγκρίνεται από
το Δημοτικό Συμβούλιο.
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Εικόνα 6: Δεσμεύσεις Ενεργειακής Πολιτικής κατά την προσέγγιση ΣΔΕ+ΣΔΑΕ

Εικόνα 7: Εσωτερική οργάνωση ΣΔΕ σε ΤΑ

Ενεργειακή
Πολιτική
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Πολιτική
Διοίκηση
Ανώτατη
Διοίκηση

Απαιτήσεις
ΣΔΑΕ

Διευθυντής
Τεχνικού Τομέα

Κατανάλωση
ενέργειας

Εκπρόσωπος
Διοίκησης

Στόχοι
μείωσης CO2

Ενεργειακή
απόδοση

Ενεργειακή
απόδοση

Ενεργειακή
απόδοση

Ενεργειακή
ένταση

Ενεργειακός
Διαχειριστής
Συντ. Ομάδας
Ενέργειας

Οι στόχοι ενεργειακής απόδοσης και οι απαιτήσεις του ΣΔΑΕ μπορούν να διαχειριστούν στο
πλαίσιο της ίδιας ενεργειακής πολιτικής, αλλά με νέα όρια δράσης του ΣΔΕ.

1ος Τομέας
Ομάδα Ενέργειας

2ος Τομέας
Ομάδα Ενέργειας

3 ος Τομέας
Ομάδα Ενέργειας

4 ος Τομέας
Ομάδα Ενέργειας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΊ Κ ΑΝΌΝΕΣ Κ ΑΙ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕΣ
Η διοίκηση των ΤΑ καθορίζει εσωτερικούς κανόνες και αρμοδιότητες, προκειμένου να
αναπτύξει και να εφαρμόσει το πρότυπο ISO 50001 για την ενσωμάτωση της ενεργειακής
πολιτικής στις δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης. Η Ανώτατη Διοίκηση ορίζει τον
Εκπρόσωπο Διοίκησης, την ομάδα ενέργειας και τον συντονιστή της ομάδας ενέργειας
και παρέχει τους πόρους που απαιτούνται για τη δημιουργία, εφαρμογή, διατήρηση και
βελτίωση του ΣΔΕ και της προκύπτουσας ενεργειακής απόδοσης.

Μόλις το ΣΔΕ+ΣΔΑΕ έχει διασφαλίσει επισήμως και πρακτικά συγκεκριμένους ανθρώπινους,
τεχνικούς και οικονομικούς πόρους, η ΤΑ είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη φάση υλοποίησης και
λειτουργίας. Ο οργανισμός διεξάγει, τεκμηριώνει και εφαρμόζει μια διαδικασία ενεργειακού
σχεδιασμού, σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική, που επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων
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ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ Κ ΑΙ ΌΡΙΑ

13

Οι ΤΑ αποφασίζουν ποιες δραστηριότητες, υπηρεσίες και τομείς της Δημόσιας Διοίκησης
θα πιστοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 50001. Οι ΤΑ που συμμετέχουν
στη διαδικασία πιστοποίησης του ΣΔΕ περιλαμβάνουν στο «Πεδίο εφαρμογής» τους τις
περιοχές/τομείς που σχετίζονται άμεσα με ενεργειακά ζητήματα όπως: προμήθεια αγαθών
και ενεργειακών υπηρεσιών, ανάλυση δεδομένων, τιμολόγια ενέργειας, ενεργειακός
προγραμματισμός, σχεδιασμός, έλεγχος λειτουργιών και παρακολούθηση.

Εικόνα 9: Άμεση χρήση ενέργειας στις ΤΑ

Εικόνα 10: Χρήση ενέργειας στην επικράτεια του Δήμου

Εικόνα 8: Πεδίο εφαρμογής του ΣΔΕ σε ΤΑ

1ΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κ ΑΙ ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΩΠΙΚΟΥ

2ΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Α
Κ ΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ Α

3ΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Κ ΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

4 ΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΤΩΝ

• Συμβάσεις και
Προκηρύξεις

• Δημόσιες
Προμήθειες
• Λογιστήριο

• Τεχνική Υπηρεσία
• Περιβάλλον
• Αστικός Σχεδιασμός
• Ενέργεια και
Ενεργειακός Διαχειριστής
• Δημόσια Έργα
• Συντήρηση
Δημόσιων Κτιρίων
• Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού
• Ανάλυση Δεδομένων

• Σχολεία και
εξυπηρέτηση
μεταφοράς
φοιτητών
• Δημοτική
Συγκοινωνία

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
Αυτή η απαίτηση του προτύπου επικεντρώνεται στην ενεργειακή απόδοση του οργανισμού
και στα εργαλεία για τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ο
ενεργειακός σχεδιασμός περιλαμβάνει ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του οργανισμού
που μπορούν να επηρεάσουν την ενεργειακή απόδοση.
Εικόνα 11: Διάγραμμα βασικών εννοιών ενεργειακού σχεδιασμού

Μία από τις σημαντικότερες απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001 είναι ο ορισμός των
“ορίων”. Αυτή η συγκεκριμένη απαίτηση σχετίζεται άμεσα με τη χρήση ενέργειας. Στις ΤΑ
η άμεση χρήση ενέργειας σχετίζεται με τους ακόλουθους τομείς όπου καταναλώνεται
ενέργεια: κτίρια, εγκαταστάσεις, υποδομές, συστήματα φωτισμού, στόλος οχημάτων
και δημόσιες μεταφορές.
Ο καθορισμός των ορίων αποτελεί το πρώτο λειτουργικό βήμα της ανάπτυξης του ΣΔΕ. Το
σχέδιο, καθώς και η Ενεργειακή Ανάλυση και η Ενεργειακή Βάση Αναφοράς, περιλαμβάνει
ετήσιες ενεργειακές επιδόσεις που συλλέγονται από τη βάση προς την κορυφή στους
προαναφερθέντες τομείς, που καθορίζουν τη σημαντική άμεση κατανάλωση ενέργειας του
Δήμου. Τα όρια του ΣΔΕ προσδιορίζονται και βασίζονται στην κατανάλωση ενέργειας και
αξιολογούνται.
Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή του ΣΔΑΕ στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, είναι
σταθερά προσανατολισμένη στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο αστικό
περιβάλλον στο σύνολό του. Αυτό σημαίνει ότι, εάν επιθυμεί κανείς να ενεργοποιήσει από
κοινού το ΣΔΑΕ και το ΣΔΕ, είναι απαραίτητο να αλλάξουν τα παραδοσιακά όρια δράσης του
ΣΔΕ για να καλύψουν ολόκληρο το αστικό περιβάλλον.

Αν λάβουμε υπόψη αυτά τα παραδείγματα δεδομένων εισαγωγής, καθίσταται σαφές ότι
μπορούν να ληφθούν μόνο από τον ίδιο τον οργανισμό (επίσημος στόχος του ΣΔΕ), όχι από το
ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας, όπου το επίπεδο πληροφόρησης είναι γενικότερο. Αλλά τα
καλά νέα είναι ότι σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση τα αποτελέσματα σχεδιασμού θα είναι τα
ίδια, θα πρέπει να προσαρμοστούν μόνο σε ένα νέο και πιο περίπλοκο περιβάλλον.
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ΝΟΜΙΚΈΣ Κ ΑΙ Ά Λ ΛΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ
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Οι ισχύουσες νομικές απαιτήσεις μπορούν να είναι, για παράδειγμα, εκείνες οι διεθνείς,
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές απαιτήσεις που ισχύουν για το πεδίο εφαρμογής του
ΣΔΕ σχετικά με την ενέργεια. Παραδείγματα νομικών απαιτήσεων μπορεί να περιλαμβάνουν
εθνικό κανονισμό ή νόμο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Άλλες απαιτήσεις μπορεί να
περιλαμβάνουν συμφωνίες με πελάτες, εθελοντικές αρχές ή κώδικες πρακτικής, εθελοντικά
προγράμματα κ.λπ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΝΑ ΣΚΌΠΗΣΗ Κ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΒΆ ΣΗ ΑΝΑΦΟΡΆ Σ
Η Ενεργειακή Ανασκόπηση και Ενεργειακή Βάση Αναφοράς αποτελούν τη βάση του ενεργειακού
σχεδιασμού, καθώς καθιστούν δυνατή τη δημιουργία μιας εκτίμησης των ενεργειακών ορίων
της εφαρμογής ΣΔΕ
Εικόνα 12: Ενεργειακός Σχεδιασμός βήμα-βήμα

• Υφιστάμενες πηγές ενέργειας

ΑΝΆ ΛΥ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΏΝ
ΧΡΉΣΕΩΝ

• Προηγούμενη και τωρινή χρήση και κατανάλωση ενέργειας
• Εκτίμηση της μελλοντικής χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚ ΏΝ
ΧΡΉΣΕΩΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Κ ΑΙ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΚ ΑΙΡΙΏΝ
ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΕΠΊΔΟΣΗΣ

• Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, , προσωπικό
που επηρεάζουν την χρήση και κατανάλωση
ενέργειας
• Προσδιορισμός της απόδοσης των
εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των
συστημάτων

• Χρήση ΑΠΕ, πιθανές πηγές
ενέργειας, δυναμικό ενεργειακής
αποδοτικότητας

Βάση
Αναφοράς

Πιθανή μείωση της εκτιμώμενης
κατανάλωσης ενέργειας, βάσει
βιβλιογραφικών δεδομένων
σχετικά με τις εφαρμόσιμες
ευκαιρίες βελτίωσης

Ποσοστό χρήσης ενέργειας σε σχέση με τη
συνολική κατανάλωση στην επικράτεια, όπως
υπολογίζεται στην “βάση αναφοράς”

Ενδιαφέρον για τη χρήση και την κατανάλωση
ενέργειας από τους “τοπικούς φορείς”

ΔΕΊΚ ΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ (ΔΕΑ)
Οι οργανισμοί προσδιορίζουν τους κατάλληλους ΔΕΑ για την παρακολούθηση και τη μέτρηση
της ενεργειακής απόδοσης. Ο ΔΕΑ αναθεωρείται και συγκρίνεται με την ενεργειακή βάση
αναφοράς, ανάλογα με την περίπτωση. Όσον αφορά το ΣΔΑΕ, αυτό το θέμα είναι ζωτικής
σημασίας, δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να οριστούν οι ΔΕΑ για όλες τις δράσεις (που
πρόκειται να υλοποιηθούν). Αυτό βοηθά στον καθορισμό χρήσιμων δεικτών για κάθε τύπο
δράσης που εφαρμόζεται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα .
Σχήμα 13: ΔΕΕ που έχουν οριστεί για την άμεση χρήση ενέργειας

ΆΜΕΣΗ ΧΡΉΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

ΔΕ Α

Ηλεκτρισμός σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές

kWh-el/m2 μηνιαίως

Ηλεκτρισμός στα συστήματα δημόσιου φωτισμού

kWh-el/ φωτιστικό μηνιαίως

Φυσικό αέριο σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές

kWh-th*βαθμοημέρες/m2 μηνιαίως

Καύσιμο στόλου οχημάτων

km/L μηνιαίως

Προβλέψεις και
τροποποιήσεις της
βάσης αναφοράς

Η ενεργειακή ανασκόπηση και η ενεργειακή βάση αναφοράς ανανεώνονται σε καθορισμένα
χρονικά διαστήματα και ανταποκρίνονται σε σημαντικές αλλαγές στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό,
τα συστήματα και τις διαδικασίες (άμεση χρήση ενέργειας στις ΤΑ). Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση της
χρήσης ενέργειας θα πρέπει να οδηγήσει τον οργανισμό να καθορίσει τους τομείς σημαντικής χρήσης
ενέργειας, υιοθετώντας συγκεκριμένα κριτήρια όπως:

Ποσοστό χρήσης
ενέργειας σε σχέση
με τη συνολική
κατανάλωση

Με την υιοθέτηση συγκεκριμένων κριτηρίων είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τομείς
σημαντικής χρήσης ενέργειας σε ιδιωτικούς τομείς (έμμεση χρήση ενέργειας):

Ελάχιστος χρόνος
αποπληρωμής των εκτιμώμενων
επενδύσεων, βάσει
βιβλιογραφικών δεδομένων
σχετικά με τις εφαρμόσιμες
ευκαιρίες βελτίωσης

Σχήμα 14: ΔΕΕ που έχουν οριστεί για έμμεση χρήση ενέργειας (επικράτεια)

ΔΕ Α ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑ

ΔΕ Α

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τομέα

kWh/m2

Κατανάλωση φυσικού αερίου ανά τομέα

ΣM3 ετησίως *βαθμοημέρες

Πωλήσεις καυσίμων για ιδιωτικές μεταφορές/καύσιμο

Τόνοι ετησίως

Παραγωγή ηλεκτρικής & θερμική ενέργειας από ΑΠΕ

kWh ετησίως; kWh/m2

Συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά κάτοικο

MWh/κάτοικο

Συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα

MWh/ κατ./εταιρία

Παραγωγή αστικών απορριμμάτων

Τόνοι/κάτοικο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΊ ΣΚΟΠΟΊ, ΣΤΌΧΟΙ Κ ΑΙ ΣΧΈΔΙΑ ΔΡΆΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΔΙΑ ΧΕΊΡΙΣΗΣ
Οι σκοποί των ISO 50001 και ΣΔΑΕ αφορούν σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Το πρότυπο ISO
50001 επικεντρώνεται γενικά στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, ενώ οι δράσεις
του ΣΔΑΕ συσσωρεύονται προς ένα μακροπρόθεσμο στόχο. Οι σκοποί σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 50001 πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα,
εάν εφαρμοστεί στο σύνολο της επικράτειας. Ένα σχέδιο δράσης διασφαλίζει ότι οι σκοποί του
οργανισμού επιτυγχάνονται με επιτυχία, παρέχοντας ακριβή ορισμό των εξής:

Αρμοδιότήτα

Ο προϋπολογισμός και το
χρονοδιάγραμμα εντός
του οποίου πρέπει να
επιτευχθούν μεμονωμένοι
στόχοι
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Figure 15: Energy Management System Continual Improvement Model PDCA (source: EERE)

Supporting LocaL authoritieS

Λεπτομέρειες της μεθόδου
με την οποία πρέπει να
επιτευχθούν μεμονωμένοι
στόχοι

in th e de veLopm ent an d integr ation of
S e ap ’S with en ergy m anagem ent SyStem S
according to i So 50001

Η επιτυχία της προϋποθέτει τη
συμμετοχή φορέων οι οποίοι δεν είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις
οδηγίες της ΤΑ.
Τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα!

ΕΣ ΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΡΑ ΣΗ

Το επίπεδο δέσμευσης και ευθύνης του εμπλεκόμενου προσωπικού συνδέεται με το είδος του
σκοπού και του σχετικού στόχου:

ΕΞΩΕΤΡΙΚΗ
ΔΡΑ ΣΗ
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L ATIVA:
monthly

Η επιτυχία της εξαρτάται μόνο από τη
σωστή εφαρμογή του ΣΔΕ.
Τα αποτελέσματα πρέπει να
αποδειχθούν!

POL AND:
monthly

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ
FR ANCE:
monthly

Η παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση της προσέγγισης
του ΣΔΕ + ΣΔΑ για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της ορθής εφαρμογής και τα σχετικά
θετικά αποτελέσματα. Σημαντική πτυχή κατά τη δημιουργία του ΣΔΕ είναι η διασφάλιση
της κατάλληλης συχνότητας παρακολούθησης των δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση
ενέργειας, προκειμένου να αναληφθεί δράση και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα.
Οι ΤΑ διασφαλίζουν ότι παρακολουθούνται τα βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργιών τους
που καθορίζουν την ενεργειακή απόδοση, καθώς και η ενεργειακή απόδοση σε ιδιωτικούς
τομείς.
Με την υιοθέτηση της προσέγγισης του ΣΔΕ+ΣΔΑΕ, οι ΤΑ παρακολουθούν την άμεση χρήση
της ενέργειας μέσω της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΣΔΕ και, συγχρόνως, μεταφέρουν την
προσέγγιση και τη μεθοδολογία του ΣΔΕ για την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης
σε ιδιωτικούς τομείς, προσδιορίζοντας συγκεκριμένους δείκτες όπως προαναφέρθηκε.

ROMANIA:
quarterly
BULGARIA:
quarterly

ITALY:
quarterly

SPAIN:
quarterly

GREECE:
quarterly
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Ειδικότερα, οι ΤΑ παρακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ενεργειακής απόδοσης των
άμεσων και έμμεσων ενεργειακών χρήσεων, όπως:

Σημαντικές άμεσες και έμμεσες χρήσεις ενέργειας
Σχετικές μεταβλητές που σχετίζονται με σημαντικές χρήσεις ενέργειας
Δείκτες Ενεργειακής Απόδοσης
Η αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την επίτευξη στόχων
Αξιολόγηση της πραγματικής έναντι της αναμενόμενης κατανάλωσης ενέργειας.

ΕΤΑΊΡΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
SOGESCA (Coordinator) | www.sogesca.it
Κ ΑΠΕ- CRES | www.cres.gr
PNEC | www.pnec.org.pl
EKODOMA | www.ekodoma.lv
ARM | www.arm-bg.net

Οι ΤΑ καθορίζουν και επανεξετάζουν περιοδικά τις ανάγκες τους για μέτρηση ανάλογα με τις
ειδικές ανάγκες και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Έκθεσης Παρακολούθησης του Συμφώνου
των Δημάρχων. Η μέτρηση μπορεί να κυμαίνεται από απλούς μετρητές παροχών για μικρούς
οργανισμούς, μέχρι ολοκληρωμένα συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης, συνδεδεμένα με
εφαρμογή λογισμικού. Είναι επίσης σημαντικό η ΤΑ να είναι σε θέση να διερευνήσει, να αντιδράσει
και να ανταποκριθεί σε σημαντικές αποκλίσεις στην ενεργειακή απόδοση.

ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΤΑΊΡΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ECQ | www.ecq-bg.com
AMET | www.amet.ro
DENKSTAT T | www.denkstatt.ro
DEPUTACION OURENSE | www.depourense.es
ALBEA | www.albea-transenergy.com
AMORCE | www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE | www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe | www.iclei-europe.org

EMANUELE COSENZ A | SOGESCA , ΙΤΑ ΛΙΑ
“Η διεξαγωγή των τεχνικών εργασιών σε αυτό το πρωτοποριακό έργο ήταν μια μεγάλη εμπειρία.
Αυτό το φυλλάδιο καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές θα δώσουν σημαντική τεχνική
υποστήριξη στις τοπικές αρχές που ενδιαφέρονται για αυτήν την καινοτόμο προσέγγιση

ΕΎΗ Τ Ζ ΑΝΑΚ ΆΚΗ | Κ ΑΠΕ, ΕΛ Λ Α Δ Α
“Χρειάζεται μεγάλη πολιτική δέσμευση για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης
Ενέργειας και πολύ αφοσιωμένο και εργατικό προσωπικό. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι περισσότεροι Δήμοι κατά τη συλλογή δεδομένων για την ενεργειακή απογραφή και το ΣΔΑΕ
έχουν σαφώς καταδειχθεί, αλλά έχουν επίσης αντιμετωπιστεί και επιλυθεί μέσω του ΣΔΕ.”

LUDMIL MANEV | ECQ, ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ
“Η εφαρμογή του ISO 50001: 2011 δεν είναι μόνο ένα πολύ καλό εργαλείο για την
παρακολούθηση των μέτρων ΣΔΑΕ, αλλά και ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για τη
μείωση του κόστους στους Δήμους σχετικά με κάθε είδους χρήση ενέργειας, καθώς και για
εξοικονόμηση χρημάτων προς επένδυση σε νέες δράσεις ενεργειακής απόδοσης.”

MARIK A ROŠĀ | EKODOMA , ΛΕΤΟΝΊΑ
“Κατά τη διάρκεια τριών ετών εργασίας στο έργο 50000&1 SEAPs αποδείξαμε ότι η δημιουργία και
εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας και η ενσωμάτωσή του με το ΣΔΑΕ έχει πολύ υψηλή
προστιθέμενη αξία. Έχουμε αποδείξει την αναγκαιότητα ορισμένων ατόμων, π.χ. ενεργειακών διαχειριστών,
και γι αυτό στη Λετονία 4 από 5 Δήμους προσέλαβαν ενεργειακό διαχειριστή ή όρισαν ένα άτομο”
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