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ΣτΔ

Σύμφωνο των Δημάρχων

ISO

International Organization for Standardization

Σ&Υ

Συντονιστές και Υποστηρικτές

TA

Τοπική Αρχή

ΕΑ

Ενεργειακή Απόδοση

AΠΕ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

EEΑ

European Energy Award

ΦΒ

Φωτοβολταϊκά

ΣΔΕ

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

kWh-th

Κιλοβατώρες θερμικής ενέργειας

ΔΕΑ

Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης

kWh-el

Κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας

Σm3

Στάνταρ Κυβικό Μέτρο (Πίεση)

MWh-th

Μεγαβατώρες θερμικής ενέργειας

CO2 e

Ισοδύναμο CO2

MWh-el

Μεγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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 Σχεδιών 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 Κυβερνήσεις 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

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 50000&1 SEAPs
Το έργο 50000 & 1 SEAP παρέχει μια συνεκτική
προσέγγιση για την ενσωμάτωση των Συστημάτων
Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) και των Σχεδίων Δράσης
για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) σύμφωνα με
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως αυτά που
περιλαμβάνονται στο πρότυπο ISO 50001, στο Energy
Efficiency Awards (EEA) ή στο Σύμφωνο των Δημάρχων
(ΣτΔ), ως σύστημα πιστοποίησης της διαχείρισης
ποιότητας για τους Δήμους που έχουν δεσμευτεί για
αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό.
Η κοινοπραξία του έργου, αποτελούμενη από 13
εταίρους που ασχολούνται με αστικές περιοχές και
αντιπροσωπεύει ένα ευρύ φάσμα τοπικών κυβερνήσεων
από όλη την Ευρώπη, είχε ως στόχο να βοηθήσει 41
δήμους σε 8 χώρες (Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία,
Λετονία, Πολωνία, Ισπανία). Η συνεργασία μεταξύ της
κοινοπραξίας και των τοπικών αρχών τους βοηθά να
ξεπεράσουν τα εμπόδια στη θεσμοθέτηση των Σχεδίων
Δράσης τους και να ενισχύσουν τις εσωτερικές δομές
και διαδικασίες για την ποιοτική, μακροπρόθεσμη
ενεργειακή πολιτική και το σχεδιασμό. Αυτό
διασφαλίζει ότι οι βιώσιμες προσεγγίσεις στην τοπική
ενεργειακή πολιτική και το σχεδιασμό εξαπλώνονται
και ενισχύονται περαιτέρω σε ολόκληρη την Ευρώπη
και ακόμη πιο πέρα.
Οι απαιτήσεις του ISO 50001 έχουν ήδη εφαρμοστεί σε
ΣΔΑΕ σε αρκετούς δήμους στην Ευρώπη. Η προσέγγιση
του έργου ενισχύει αυτές τις προηγούμενες
προσπάθειες διευκολύνοντας τις ΤΑ να αναπτύξουν
και να εγκρίνουν τυπικά τις ενεργειακές πολιτικές
που υποστηρίζουν την αποδοτικότερη χρήση της
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων
ποσοτικών στόχων, π.χ στόχων ενεργειακής απόδοσης
ή / και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βοηθά επίσης
στον εντοπισμό διορθωτικών μέτρων και πιθανών
βελτιώσεων του σχεδιασμού των ΣΔΑΕ, ενώ παράλληλα
αποδεικνύει την αποτελεσματική εφαρμογή των ΣΔΑΕ
σε τρίτους.
Επιπλέον, το πρότυπο αυτό παρουσιάζει μεθόδους
που
συμβάλλουν
στην
παρακολούθηση
των
μακροπρόθεσμων στόχων του ΣΔΑΕ σύμφωνα με
βασικούς δείκτες επιδόσεων, οι οποίοι με τη σειρά
τους βοηθούν τις ΤΑ να έχουν καλύτερο έλεγχο της
προόδου και την ικανότητα να αναθεωρούν εύκολα
τα προγραμματισμένα μέτρα. Συγκεκριμένα, μπορούν
να αναλύσουν την κατανάλωση ενέργειας για τη
διαχείριση και τη χρήση ακινήτων, τον εξοπλισμό και τις
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, το προσωπικό που
απασχολείται και άλλες μεταβλητές που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν την ενεργειακή απόδοση.
Τέλος, πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι αυτή η
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ΟΙ Κ ΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 50000&1 SEAPS
• Δημιουργία συνεκτικής προσέγγισης για την ενσωμάτωση και
αναπαραγωγή των ΣΔΕ και ΣΔΑΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη
• Ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των ευρωπαϊκών
ΣΔΑΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 και άλλα καθιερωμένα
πρότυπα διαχείρισης της ενέργειας
• Θεσμοθέτηση πολιτικών αειφόρου ενέργειας για την εξασφάλιση
της αποτελεσματικής εφαρμογής των SEAP κατά τη διάρκεια και
μετά τη διάρκεια του έργου
• Ευρεία προώθηση των αποτελεσμάτων ώστε να διευρυνθεί ο
αριθμός των εκπαιδευμένων Υπογραφόντων, Συντονιστών και
Υποστηρικτών (Σ&Υ) του ΣτΔ, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση
ΣΔΑΕ + ΣΔΕ του έργου

όλη διαδικασία μπορεί να βοηθήσει τους δήμους να
εμπλέξουν την τοπική κοινότητα, επιτρέποντας στις
ΤΑ να βελτιώσουν την κατανόηση των συλλογικών
ενεργειακών αναγκών και να επικοινωνήσουν πιο
αποτελεσματικά σχετικά με τη φιλικότερη προς το
περιβάλλον και πιο αποδοτική ενέργεια.
Το 50000 & 1 SEAP λειτούργησε σύμφωνα με πέντε
κύριους στόχους, που προσδιορίστηκαν ως κρίσιμα
στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε οι
τοπικές κοινότητες να υποστηριχθούν στο πλαίσιο του
ΣτΔ:
•

Να δημιουργηθεί μια συνεκτική προσέγγιση για
την ενσωμάτωση ΣΔΕ (σύμφωνα με το ISO 50001)
στα ΣΔΑΕ των ΤΑ, μέσω της υποστήριξης από
υποστηρικτικές δομές (μέσω Υποστηρικτών ΣΔΕ)

•

Να ξεπεραστούν τα μη τεχνολογικά εμπόδια
μέσω δημιουργίας ικανοτήτων, δικτύωσης μεταξύ
ομοτίμων και ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων,
δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον, όπου οι
πιο έμπειρες δομές υποστήριξης (Εκπαιδευτές
Υποστηρικτές ΣΔΕ = Σ&Υ του ΣτΔ, Ενεργειακά
Κέντρα, Εμπειρογνώμονες) παρέχουν υποστήριξη
σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο σε «λιγότερο
έμπειρες» δομές υποστήριξης (Εκπαιδευόμενοι
ΣΔΕ Υποστηρικτές ΣΔΕ)

•

Ανάπτυξη,
υλοποίηση
και
παρακολούθηση
των ΣΔΑΕ που ενσωματώνουν ένα δημοτικό
ΣΔΕ (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001),
ενεργοποιώντας τους τοπικούς πόρους, τη
συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την
ευαισθητοποίηση του κοινού, προκειμένου να
υιοθετήσουν έναν αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό
με ολιστικό τρόπο.
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•

Να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση του ΣΔΕ +
ΣΔΑΕ ως εργαλείο που εγγυάται τη θεσμοθέτηση
πολιτικών βιώσιμης ενέργειας και διασφαλίζει
τη συνεπή εφαρμογή της πολιτικής και τεχνικής
συνέχειας του ΣΔΑΕ κατά τη διάρκεια και μετά
τη διάρκεια του έργου, καθιστώντας το ΣΔΕ την
οργανωτική βάση για την εδραίωση οριζόντιων
προσεγγίσεων στη χάραξη ενεργειακής πολιτικής
σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή όλων των
τομέων και των δημοτικών υπηρεσιών

•

Ανταλλαγή εκπαιδευτικών εργαλείων, τεχνικών
οδηγιών και υλικά κινητοποίησης, που βοηθούν
τις ΤΑ να αναπαράγουν τα πλεονεκτήματα και τις
συνέργειες της προσέγγισης του ΣΔΕ + ΣΔΑΕ.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 50000&1 SEAPs: ΣΔΕ+ΣΔ ΑΕ
Η προσέγγιση ΣΔΕ + ΣΔΑΕ στοχεύει στην αύξηση της θεσμοθέτησης των ΣΔΑΕ στο πλαίσιο δημοτικών δράσεων και
στην ενίσχυση της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ενέργειας, παρέχοντας ειδική κατάρτιση και
εργαλεία. Δεδομένου ότι το έργο 50000 & 1 SEAP επικεντρώνεται στην εφαρμογή των ΣΔΕ στις τοπικές διοικήσεις, η
εισαγωγή των απαιτήσεων ISO 50001, αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και
της συνέπειας, τόσο στην υλοποίηση όσο και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το ΣΔΑΕ.
Σε σύγκριση με ένα γενικό ΣΔΑΕ, το πρότυπο ISO 50001, δεν απαιτεί συγκεκριμένους ποσοτικούς δείκτες, αλλά μάλλον
βασίζεται σε πιο ποιοτικούς δείκτες ενεργειακής απόδοσης (ΔΕΑ), όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

ΠΊΝΑΚ ΑΣ 1: Ορισμένοι ΔΕΑ που έχουν οριστεί για την άμεση χρήση ενέργειας
ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σ

ΔΕΑ

Ηλεκτρισμός σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές

kWh-el/m2 μηνιαίως

Ηλεκτρισμός στα συστήματα δημόσιου φωτισμού

kWh-el/ λαμπτήρα μηνιαίως

Φυσικό αέριο σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές

kWh-th*βαθμοημέρες/m2 μηνιαίως

Καύσιμο στόλου οχημάτων

km/L μηνιαίως

ΠΊΝΑΚ ΑΣ 2: Ορισμένοι ΔΕΑ που έχουν οριστεί για τις δράσεις ΣΔΑΕ (παρακολούθηση του ενεργειακού ισοζυγίου και των μέτρων)
ΔΕΑ ΠΟΥ Σ ΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΡΑ ΣΕΙΣ Σ Δ ΑΕ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖ ΥΓΙΟ ΑΚΙ ΜΟΝΑ ΔΕΣ)
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

kWh-el/κάτοικο ετησίως

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανά τομέα *

kWh-el ετησίως

Συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου

ΣΜ3 ετησίως

Κατανάλωση φυσικού αερίου ανά τομέα *

ΣΜ3 ετησίως

Πωλήσεις καυσίμων για ιδιωτικές μεταφορές

τόνοι ετησίως

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ανά τομέα *

kWh-el ή kWh-el/kWp -el ετησίως

Παραγωγή θερμικής ενέργειας ανά τομέα *

kWh-th ή kWh-th/m2 ετησίως

Συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά κάτοικο

MWh/κάτοικο

Συνολική κατανάλωση ενέργειας οικιακής χρήσης

MWh/κάτοικο

Συνολική κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία

MWh/εταιρία

Αναλογία της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (για ηλεκτρισμό
και θερμότητα) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
στην επικράτεια

%

Αναλογία κτιρίων κατηγορίας Α προς το συνολικό αριθμό
κτιρίων εντός της επικράτειας

%

Μέτρα ΕΑ σε ιδιωτικά κτίρια κατοικίας

Αριθμός μέτρων ΕΑ ή εξοικονομούμενος MWh ετησίως

* Κύριοι τομείς: οικιακός, βιομηχανικός, αγροτικός και τριτογενής.

Ο σκοπός του ISO 50001 είναι η συνεχής βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης χωρίς να καθορίζονται ούτε
αριθμητικά όρια ούτε συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι
εξοικονόμησης ενέργειας ή μείωσης εκπομπών CO2e. Ως
διεθνές πρότυπο, το πρότυπο ISO 50001 ενθαρρύνει
τις ΤΑ να εφαρμόζουν και να τηρούν αυστηρές νομικές
απαιτήσεις σχετικά με τα ενεργειακά ζητήματα, ώστε
να μπορούν να δημιουργήσουν τα συστήματα και τις
διαδικασίες που απαιτούνται για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης, ενώ η συμμόρφωση υπόκειται
σε επαλήθευση από ανεξάρτητους διαπιστευμένους
οργανισμούς.
Η προσέγγιση ISO 50001 απαιτεί μια εις βάθος
ανάλυση της ενεργειακής απόδοσης του οργανισμού,
σύμφωνα με συγκεκριμένους, κατάλληλους ΔΕΑ, που
περιλαμβάνουν εξωτερικές και περιβαλλοντικές
μεταβλητές που μπορεί να επηρεάσουν την ενεργειακή
απόδοση.
Γενικά, η παραδοσιακή μεθοδολογία ΣΔΑΕ και η
προσέγγιση ISO 50001 προσανατολισμένη στο ΣΔΕ,
είναι στην πραγματικότητα αρκετά ομοιογενείς, με
λίγες σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (βλ. Πίνακα 3
παραπάνω). Αν και οι μέθοδοι που βασίζονται στο ΣΔΑ
βασίζονται περισσότερο σε γενικές εκτιμήσεις από τις
πιο συγκεκριμένες μετρήσεις που απαιτούνται από
την προσέγγιση του ΣΔΕ, η σύζευξη των δύο μπορεί να
αυξήσει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα
οποιουδήποτε σχεδίου δράσης ώστε να έχει θετικές
επιπτώσεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Η μέτρηση συγκεκριμένων, ποιοτικών ΔΕΑ σε πολλαπλές
απογραφές βάσης, μπορεί να βοηθήσει έναν δήμο να

αυξήσει τη συνειδητοποίησή του σε διάφορα μέτωπα.
Η γνώση των ενεργειακών επιδόσεων σε διάφορους
τομείς της επικράτειάς του, μπορεί να συμβάλει στον
καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων που πρέπει να
σχεδιαστούν, είτε πρόκειται για άμεση βελτίωση
των δημοτικών επιχειρήσεων είτε για κινητοποίηση
του ιδιωτικού τομέα, των πολιτών και άλλων
ενδιαφερόμενων φορέων για εξοικονόμηση ενέργειας
και αποφυγή περαιτέρω εκπομπών CO2e.
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ISO 50001 K AI ΣΔΕ
Το διεθνές πρότυπο για το ΣΔΕ είναι το (Ευρωπαϊκό
Πρότυπο EN) ISO 50001, το οποίο εγκρίθηκε το 2011
για να αντικαταστήσει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN
16001: 09. Σκοπός του είναι να δοθεί η δυνατότητα
στους οργανισμούς να υιοθετήσουν μια συστηματική
προσέγγιση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
ιδίως μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας, των
δράσεων εξοικονόμησης και των ενεργειακών ανασκοπήσεων. Κατά συνέπεια, το πρότυπο μπορεί να προσφέρει
σημαντική υποστήριξη για την ποσοτική αξιολόγηση
των επιτευχθεισών μειώσεων των εκπομπών CO2e.

ΒΛΕΠΟΝΤΑ Σ ΤΑ ΠΡΟΤ ΥΠΑ ΩΣ ΔΙΕ ΥΚΟΛΥΝΣΗ, ΟΧΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Όταν ένας οργανισμός αναπτύσσει το δικό του ΣΔΕ και όταν
ένα όργανο πιστοποίησης αξιολογεί πόσο καλά ένα ΣΔΕ
συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 50001, πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι σκοπός είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς να
εξοικονομήσουν ενέργεια, όχι να παράγει νέους κανόνες,
διαδικασίες ή αρχεία, τα οποία είναι μόνο για αυτούς,
επιβαρυντικά ή/και αναποτελεσματικά. Αντ’ αυτού, το πρότυπο
έχει ως στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς να δημιουργήσουν
και να διατηρήσουν:
• Επισκοπήσεις ενέργειας που μπορούν να συγκριθούν με τη
γνώση της βάσης των ενεργειακών χρήσεων.
• Βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης που μετρούνται με
ισχυρούς ΔΕΑι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κ ΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΔΕ
Το ISO 50001 είναι ένα κατάλληλο πρότυπο
για την εφαρμογή σε κάθε είδους οργανισμό,
συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών ιδρυμάτων.
Οι κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάζονται
εδώ είναι ειδικά προσανατολισμένες σε πτυχές της
εφαρμογής τους εντός των ΤΑ ή σε άλλες δημόσιες
αρχές που ενδιαφέρονται γενικά για τη χρήση αυτού
του προτύπου για τη στήριξη της διαχείρισης του
ΣΔΑΕ. Η διαδικασία ΣΔΕ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO
50001, αποτελείται από μια σειρά σταδίων (ενεργειακή
πολιτική, σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση),
αλλά περιλαμβάνει και πολλαπλά σημεία εισόδου
για ελέγχους, επιθεωρήσεις και ανασκοπήσεις, που,
ενδεχομένως, να επιφέρουν διορθωτικές ενέργειες και
βελτιώσεις. Επιπλέον, η υιοθέτηση μιας επαναληπτικής
προσέγγισης σε ΣΔΕ με βάση τον κύκλο PDCA (Plan, Do,
Check, Act), γνωστός και ως κύκλος Deming, μπορεί να
είναι χρήσιμος για την εφαρμογή μέσα στον οργανισμό
και για τη διαχείριση ενός ΣΔΑΕ (βλέπε εικόνα
παρακάτω).
Σ ΧΉΜΑ 1: Τα πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν γενικά σε κύκλους
PDCA με επαναληπτικό τρόπο (Wikipedia: PDCA,  CC J. Vietze.)

• Ένα σχέδιο παρακολούθησης που μετράει τις επιδόσεις,
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και εντοπίζει πιθανές
μειώσεις τόσο στο κόστος όσο και στις εκπομπές CO2e.

Επιπλέον, ο επίσημος στόχος του αναφέρει ότι το
πρότυπο ISO 50001 “καθορίζει τις απαιτήσεις που
ισχύουν για την παροχή ενέργειας και τις ενεργειακές
χρήσεις και την κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων
των μετρήσεων, τεκμηρίωσης και υποβολής εκθέσεων,
σχεδιασμού και προμηθειών για εξοπλισμό, συστήματα,
διαδικασίες και προσωπικό που χρησιμοποιεί
ενέργεια. Το πρότυπο υποχρεώνει τους οργανισμούς
να καθορίσουν εκ των προτέρων τα κριτήρια
παρακολούθησης και αξιολόγησης, να προσδιορίσουν
τους κατάλληλους δείκτες και να λάβουν αποφάσεις
σχετικά με τα μετρούμενα και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα.
Το ISO 50001 περιέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις που
πρέπει να επαληθεύονται αντικειμενικά, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν αντιπροσωπεύει τόσο ένα σύνολο
οδηγιών, αλλά ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο
κατάλληλο για πιστοποίηση από τρίτους. Από την
άλλη πλευρά, δεν θεσπίζει απόλυτες απαιτήσεις για
ενεργειακές επιδόσεις πέρα από τις δεσμεύσεις του
οργανισμού για ενεργειακή πολιτική και συμμόρφωση
με τη νομοθεσία. Δύο ξεχωριστοί οργανισμοί που
εκτελούν παρόμοιες εργασίες, αλλά με διαφορετικά
επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, μπορεί και οι δύο να
συμμορφωθούν με το πρότυπο.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001,
πρωτοπόροι οργανισμοί (στην περίπτωση του
έργου, ΤΑ) είναι προφανώς οι φορείς που κατέχουν
πρωταρχικές ευθύνες, αν και άλλοι μπορούν να
ενεργούν ως διευκολυντές (π.χ. Σ&Υ στο πλαίσιο αυτού
του έργου). Πρέπει να καθορίσουν το πεδίο εφαρμογής
και τα όρια του ΣΔΕ και να εγκρίνουν πολιτικές για
την ενέργεια που προσδιορίζουν και ιεραρχούν τις
διάφορες μορφές χρήσης ενέργειας, λαμβάνοντας
επίσης υπόψη τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.
Επιπλέον, η ΤΑ θα πρέπει να καθορίσει ένα σύνολο ΔΕΑ
κατάλληλων για τη μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης,
οι οποίοι δεν συνδέονται μόνο με μετρήσιμους στόχους,
αλλά μπορούν επίσης να τους καθοδηγήσουν στο να
αποκαλύψουν βιώσιμες ευκαιρίες για βελτιώσεις στην
ενεργειακή απόδοση.
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50000&1 SEAPS: MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η μεθοδολογία του 50000&SEAPs μπορεί να
συνοψιστεί ως η προσέγγιση του ΣΔΕ + ΣΔΑΕ. Βασίζεται
στην ενσωμάτωση του κύκλου PDCA, που είναι
χαρακτηριστικό πολλών προτύπων ISO, στις διαδικασίες
σχεδιασμού που έχουν ήδη θεσπιστεί για το ΣΔΑΕ και
στη συνέχεια στη θεσμοθέτηση αυτής της υβριδικής
προσέγγισης στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι
δημόσιες διοικήσεις. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει
τον κορμό της προσέγγισης 50000 & 1 SEAPs ως
τέσσερα στάδια εντός ενός κύκλου, τον οποίο πρέπει
να ακολουθήσουν οι ΤΑ προκειμένου να πετύχουν
καλύτερα αποτελεσματικά αποτελέσματα για τη

Και στις δύο περιπτώσεις, στο πλαίσιο του έργου
50000&1 SEAPs, οι ΤΑ είναι υπεύθυνες για τις
ενεργειακές δεσμεύσεις, συνήθως με τον Δήμαρχο (ή
αρμόδιο Αντιδήμαρχο) να είναι υπεύθυνος για την
πολιτική διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πολιτικά
στελέχη του Δήμου (Δήμαρχος, Σύμβουλοι κλπ.) ορίζουν
συγκεκριμένους στόχους για την επίτευξη και την
ανάθεση ρόλων και ευθυνών μεταξύ της διοικητικής
δομής της ΤΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική
ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών και πρακτικών.
Ειδικότερα, οι πολιτικοί διαχειριστές θα πρέπει να
ορίσουν και να διασφαλίσουν:

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μακροπρόθεσμα.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΔΙΚ ΑΣΙΑΣ Κ ΑΙ
Κ ΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η γνήσια θεσμική δέσμευση αποτελεί το πρώτο
βήμα στην ανάπτυξη του ΣΔΕ + ΣΔΑΕ. Σύμφωνα με
τις απαιτήσεις το ΣΔΑΕ, η επίσημη πράξη υπογραφής
του Συμφώνου συμβολίζει το σημείο κατά το οποίο ο
Δήμαρχος δεσμεύει την ΤΑ να στηρίξει την πολιτική
της ΕΕ για τους στόχους της ενεργειακής αειφορίας.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΔΕ, ο
καθορισμός και η έγκριση μιας σχετικής ενεργειακής
πολιτικής, αντιπροσωπεύει το πρώτο βήμα δέσμευσης
κάθε οργανισμού για να επιτύχει βελτιώσεις

•

Συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

•

Τη διαθεσιμότητα του πλαισίου, των
πληροφοριών και των πόρων που απαιτούνται
για την επίτευξη, παρακολούθηση, επανεξέταση
και επικαιροποίηση ενεργειακών κατευθύνσεων,
στόχων και πολιτικών.

•

Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις
σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση της ΤΑ,
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης
και των ΑΠΕ

•

Υποστήριξη για την προμήθεια ενεργειακά
αποδοτικών προϊόντων / υπηρεσιών που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΤΑ· και

•

Επαρκή ενημέρωση σχετικά με τις στρατηγικές
τους στόχους και τα αποτελέσματα του ΣΔΑΕ
σε όλα τα επίπεδα εσωτερικά του Δήμου
και εξωτερικά στους πολίτες και άλλους

ενεργειακών επιδόσεων.

ενδιαφερόμενους.
Αν και όλα τα σημεία που παρουσιάζονται παραπάνω
είναι σαφώς απαραίτητα για την ανάπτυξη και
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ΣΔΕ +
ΣΔΑ, ίσως το πιο σημαντικό καθήκον μιας δημόσιας
αρχής που πρέπει να έχει υπόψη, είναι η ανάγκη να
εισαχθούν ενεργειακά ζητήματα στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων σε ευρύτερη κλίμακα. Οι συνεχείς
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης της ΤΑ, όχι
μόνο μειώνουν σταδιακά τον περιβαλλοντικό
της αντίκτυπο, αλλά μπορούν ακόμη και να
διευκολύνουν την αποτελεσματικότερη χρήση των
δημοσιονομικών πόρων. Στην πραγματικότητα, οι
ΤΑ πρέπει να προσπαθήσουν να θεσμοθετήσουν
τη βιώσιμη διαχείριση σε όλες τις δραστηριότητές
τους, για παράδειγμα, εστιάζοντας την προσοχή τους
σε γενικότερη ανάλυση, σχεδιασμό και προμήθεια
βιώσιμων και αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
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ΑΝΆΠΤ ΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗΣ ΣΔΕ + ΣΔ ΑΕ

Προκειμένου να υιοθετηθεί η προσέγγιση του ΣΔΕ +
ΣΔΑΕ που προωθείται από αυτό το έργο, το επόμενο
βήμα μετά την θεσμοθέτηση των στόχων και των στόχων
της ενεργειακής πολιτικής, είναι ένας ισχυρότερος
ορισμός των εσωτερικών ρόλων, των ευθυνών και των
πόρων που θα εξυπηρετήσουν τη διαδικασία ΣΔΕ +
ΣΔΑΕ. Εκτός από τον καθορισμό στόχων και τη χάραξη
πολιτικής που περιγράφεται παραπάνω, η πολιτική
διοίκηση θα πρέπει επίσης να επιδείξει τη δέσμευσή
της στην ανάπτυξη του ΣΔΕ + ΣΔΑΕ, προσαρμόζοντας τη
δομή της ΤΑ, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την
εξυπηρέτηση των ενεργειακών στόχων και την ανάθεση
του προσωπικού για την πλήρωση συγκεκριμένων
ρόλων μέσα σε αυτήν.
Σε κάθε οργανισμό που επιθυμεί να εφαρμόσει ένα
ΣΔΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας ΤΑ, η διαδικασία
τυπικά λειτουργεί πιο ομαλά, με τη δημιουργία ενός
είδους ιεραρχίας, με καθένα από τα επίπεδα να έχει
δικό του ρόλο και ευθύνες στη διαδικασία. Στο πλαίσιο
του 50000&1 SEAPs, οι πολιτικοί διαχειριστές της TA
πρέπει να ενεργούν ως ανώτατα στελέχη. Με τη σειρά
τους, ορίζουν έναν ή περισσότερους Εκπροσώπους
Διαχείρισης που έχουν εξουσιοδοτηθεί να διασφαλίζουν
ότι η διαδικασία ΣΔΕ + ΣΔΑΕ καθιερώνεται, υλοποιείται,
διατηρείται και βελτιώνεται συνεχώς, σύμφωνα με τους
στόχους και τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής.

Εν τω μεταξύ, οι λειτουργίες του ΣΔΕ συντονίζονται
συνήθως από έναν τοπικό Ενεργειακό Διαχειριστή και
το τεχνικό προσωπικό του, σχηματίζοντας μια Ομάδα
Ενέργειας. Οι Ενεργειακοί Διαχειριστές λειτουργούν
καλύτερα αν όχι μόνο είναι τεχνικά καταρτισμένοι
σε θέματα ενέργειας, αλλά έχουν και την κατάλληλη
εξουσία τόσο για να διαχειρίζονται τους ίδιους τους
ανθρώπινους πόρους, όσο και για να επικοινωνούν
απευθείας με τους Εκπροσώπους της Διοίκησης ή
ακόμα και τους πολιτικούς διαχειριστές. Πρέπει επίσης
ο ΕΔ να είναι σε θέση να μεταβιβάζει ρόλους, ευθύνες
και αρμοδιότητες στην υπόλοιπη ομάδα. Ανάλογα με
το ύψος του προσωπικού που διατίθεται σε ένα ΣΔΕ,
η ίδια η Ομάδα Ενέργειας μπορεί να λειτουργήσει
αποτελεσματικότερα, εάν εμπλέκονται επίσημα πολλοί
τομείς και δημοτικές υπηρεσίες, ακόμη και εκείνοι
που δεν επικεντρώνονται σε ενεργειακά ζητήματα.
Συγκεκριμένα, τέσσερις τομείς υπηρεσιών (όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα) τείνουν να είναι
πολύ επωφελείς, εάν το προσωπικό τους συμβάλει
στη διαδικασία. Μια τέτοια πολύπλευρη ομάδα
θα μπορούσε να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι το
ΣΔΕ αντιμετωπίζει πραγματικά όλες τις σημαντικές
διοικητικές διαδικασίες και τους τεχνικούς τομείς που
σχετίζονται με τη χρήση ενέργειας στην περιοχή.

ΠΊΝΑΚ ΑΣ 3 : Τυπικά χαρακτηριστικά των μελών της Ομάδας Ενέργειας του Δήμου, η οποία λειτουργεί ένα ΣΔΕ.

ΤΟΜΈΑ Σ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

1 ος

Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας και Προσωπικού

Συμβάσεις και δημόσιες προκηρύξεις

2 ος

Οικονομικών και Φόρων

Δημόσιες προμήθειες
Λογιστήριο
Δημόσια έργα
Πολεοδομία
Περιβάλλον
3 ος

Δημοσίων Έργων και Πολεοδομίας

Διαχείριση ενέργειας
Δημόσια συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και
φωτισμού
Τεχνική υπηρεσία
Ανάλυση δεδομένων

4 ος

Υπηρεσιών Δημοτών

Σχολεία και μεταφορά μαθητών

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΣΔΕ + ΣΔ ΑΕ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ Κ ΑΙ ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ

Μόλις δημιουργηθεί το ΣΔΕ + ΣΔΑΕ, η ΤΑ είναι έτοιμη
να ξεκινήσει την επιχειρησιακή φάση, τόσο επίσημα
(μέσω πολιτικών δεσμεύσεων), όσο και πρακτικά
(διαθέτοντας συγκεκριμένους ανθρώπινους, τεχνικούς
και οικονομικούς πόρους). Σε αυτό το σημείο, ο
οργανισμός, στην προκειμένη περίπτωση, η Ομάδα
Ενέργειας της ΤΑ, θα πρέπει να διεξάγει, να τεκμηριώνει
και να εφαρμόζει μια διαδικασία ενεργειακού
σχεδιασμού, που να συμβαδίζει με τους στόχους της
ενεργειακής πολιτικής που επικεντρώνονται στη
συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και σε
σχέση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Το πρώτο
βήμα της φάσης υλοποίησης προκύπτει από την
επίσημη ενεργειακή επισκόπηση και τον καθορισμό
της καταγραφής βάσης. Η Ομάδα Ενέργειας θα πρέπει
να αναπτύξει, να καταγράψει και να διατηρήσει μια
αναλυτική ενεργειακή επισκόπηση, προκειμένου
να δώσει προτεραιότητα σε αυτά τα μέτρα που θα

Η παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης
αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση της προσέγγισης του
ΣΔΕ + ΣΔΑΕ, δεδομένου ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα ή η
έλλειψη αποτελεσματικότητας από τις τρέχουσες
δραστηριότητες εφαρμογής. Η ΤΑ πρέπει να εξασφαλίσει
επαρκή παρακολούθηση των βασικών χαρακτηριστικών
των δραστηριοτήτων του Δήμου που καθορίζουν τις
ενεργειακές επιδόσεις του, καθώς και την ενεργειακή
απόδοση σε ιδιωτικούς τομείς.
Η δέσμευση στην προσέγγιση του ΣΔΕ + ΣΔΑΕ σημαίνει
ότι η ΤΑ θα πρέπει να παρακολουθεί την άμεση χρήση
της ενέργειας μέσω των απαιτήσεων του ΣΔΕ και
συγχρόνως να υιοθετήσει τη μεθοδολογία του ΣΔΕ για
την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης των
ιδιωτικών τομέων σύμφωνα με ειδικούς δείκτες, όπως
προαναφέρθηκε.

συμπεριληφθούν στο ΣΔΑΕ και ειδικότερα θα πρέπει να:
•

Προσδιορίζει και αναλύει όλες τις σχετικές χρήσεις
ενέργειας (άμεσες και έμμεσες) όσο είναι δυνατόν,
συσχετίζοντας αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με
συγκεκριμένες πηγές ενέργειας.

•

Αξιολογεί την παρελθοντική και τρέχουσα χρήση
/ κατανάλωση ενέργειας στο παρελθόν και στο
παρόν (άμεση και έμμεση).

•

Προσδιορίζει την χρήση / κατανάλωση ενέργειας
για

τις

λειτουργίες

της

ΤΑ:

εγκαταστάσεις,

εξοπλισμός, συστήματα, οχήματα, διαδικασίες και
προσωπικό.
•

Διακρίνει την ενέργεια που χρησιμοποιείται από
τους ιδιωτικούς τομείς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του ΣΔΑΕ

•

Προσδιορίσει

την

ενεργειακή

απόδοση

και

εκτιμήσει τη μελλοντική χρήση και κατανάλωση
ενέργειας
Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, η ΤΑ είναι σε
θέση να καταρτίσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει
τεκμηριωμένους στόχους στον τομέα της ενέργειας,
σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική. Η ανάλυση
ενεργειακών επιδόσεων, που παρουσιάζεται στην
ενεργειακή ανασκόπηση, αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα
για τον εντοπισμό του πού, γιατί και πώς θα επενδύονται
πόροι για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και
για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
των εφαρμοζόμενων μέτρων. Η συνεχής βελτίωση
είναι ο σημαντικότερος στόχος της προσέγγισης ΣΔΕ
+ ΣΔΑΕ, που σημαίνει ότι ο καθορισμός κατάλληλων
ΔΕΑ γίνεται βασικό εργαλείο για να αποδειχθεί η
αποτελεσματικότητα των επιδόσεων της ΤΑ.

Συγκεκριμένα, οι ΤΑ θα πρέπει να παρακολουθούν
τους ΔΕΑ από σημαντικές άμεσες και έμμεσες
ενεργειακές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
σχετικών μεταβλητών που σχετίζονται με αυτές τις
ενεργειακές χρήσεις. Άλλα βασικά χαρακτηριστικά για
τη μέτρηση, περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα
της εφαρμογής του ΣΔΑΕ στην επίτευξη των
προγραμματισμένων στόχων και την αξιολόγηση της
πραγματικής έναντι της αναμενόμενης κατανάλωσης
ενέργειας.
Επιπλέον, οι ΤΑ πρέπει να καθορίζουν και να
επανεξετάζουν περιοδικά τις ανάγκες μέτρησης
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για το
συγκεκριμένο πλαίσιο και το ΣτΔ (π.χ. χρονοδιάγραμμα
της έκθεσης παρακολούθησης). Όποιο και αν είναι το
είδος του συστήματος παρακολούθησης, εξακολουθεί
να είναι σημαντικό να εξεταστεί ο τρόπος με τον
οποίο η ΤΑ μπορεί να διερευνήσει, να αντιδράσει
και να ανταποκριθεί σε σημαντικές αποκλίσεις στην
ενεργειακή απόδοση.
Η υποδομή μετρήσεων για το σκοπό αυτό, μπορεί
να κυμαίνεται από την εκμετάλλευση μόνο των
ήδη εγκατεστημένων μετρητών του βοηθητικού
προγράμματος, έως τη χρήση ειδικού λογισμικού
που
συνδέεται
με
ολοκληρωμένα
συστήματα
παρακολούθησης - η επιλογή αυτή θα πρέπει
τελικά να επιτευχθεί με την εξισορρόπηση της
αποτελεσματικότητας της παρακολούθησης με πόρους
που διατίθενται για επενδύσεις στην παρακολούθηση.
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50000&1 SEAPS: ΜΕΛΈΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ Κ ΑΙ ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ
Προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του
σχεδιασμού των ΣΔΑΕ και της υλοποίησης δράσεων του
ΣΔΕ στο πλαίσιο του έργου 50000&1 SEAPs, η κοινοπραξία
συνεργάστηκε με πολλούς εθνικούς και τοπικούς
εταίρους από όλη την Ευρώπη για να υποστηρίξει τις ΤΑ
να ενσωματώσουν τα ΣΔΑΕ με τα πρότυπα του ΣΔΕ. Σε
πιο πρακτικό επίπεδο, ακολουθήθηκαν τα εξής τέσσερα
βήματα ενσωμάτωσης, προκειμένου να δημιουργηθεί
ένα χαρτοφυλάκιο περιπτωσιολογικών μελετών και
βέλτιστων πρακτικών για να αποδειχθεί η αξία της
μεθοδολογίας 50000&1 SEAPs:

 ΕΠΙΛΟΓΉ Κ ΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΙΟ
Σ ΧΕΤΙΚ ΏΝ ΔΡΆ ΣΕΩΝ

 ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΩΝ 		
ΔΡΆ ΣΕΩΝ
Κατά τη διάρκεια του έργου 50000&1 SEAPs, οι εθνικοί
υποστηρικτές του ΣΔΕ σε κάθε χώρα επόπτευσαν
την εφαρμογή τουλάχιστον 3 δράσεων από καθέναν
από τους δήμους του ΣΔΕ. Όσον αφορά στις πολύ
μικρές πόλεις, εξετάστηκε η εφαρμογή συλλογικών
δράσεων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερες από
μία ΤΑ, εάν υπήρχε σαφής προστιθέμενη αξία για την
πρόσβαση σε ειδικά κεφάλαια ή/και για μεγαλύτερο
αντίκτυπο. Ομοίως, σε περιπτώσεις κοινών ΣΔΑΕ
που συνεργάζονται σε ένα ενιαίο ΣΔΕ (όπως για τα
ενώσεις δήμων), η εφαρμογή πολυμερών δράσεων με
τη συμμετοχή πολλών δήμων θεωρήθηκε η ίδια ως

Οι Δήμοι με ΣΔΕ, υποστηριζόμενοι από τους εθνικούς
υποστηρικτές του ΣΔΕ και άλλους Σ&Υ ως τεχνικούς
συνεργάτες, επέλεξαν τις 3 πιο σχετικές δράσεις που
επιθυμούσαν να εφαρμόσουν κατά το πρώτο έτος μετά

προστιθέμενη αξία.

την πολιτική έγκριση του ΣΔΑΕ.

Οι εταίροι του έργου προσπάθησαν να βοηθήσουν
τις ΤΑ να επωφεληθούν από όλες τις δομές και τις
διαδικασίες που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια άλλων
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου 50000&1 SEAPs.
Συγκεκριμένα, οι Υποστηρικτές ΣΔΕ συνεργάστηκαν με
τους Δήμους ΣΔΕ, προκειμένου να υλοποιήσουν βασικά
στοιχεία για τη λειτουργία του ΣΔΕ σύμφωνα με τις

 ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ Κ ΑΙ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΑΠΌ ΟΜΟΤΊΜΟΥΣ
Κάθε Υποστηρικτής ΣΔΕ εργάστηκε για να βρει οικονομικές
λύσεις, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα καθοδήγησης
για τη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας των
εταίρων σχετικά με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία
και τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να διευκολυνθούν
δημόσιες ή/και ιδιωτικές επενδύσεις σε επιλεγμένα
έργα από τις ΤΑ με στόχο τη μείωση των εκπομπών
CO2e, την αύξηση μέτρων ενεργειακής απόδοση και την

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΣΔΕ

απαιτήσεις του ISO 50001:
•

Πλαίσιο αποτελεσματικών διαδικασιών, δομών
και άλλων στοιχείων

•

Θέσπιση πόρων, ρόλων, αρμοδιοτήτων,
αρμοδιοτήτων και εξουσιών

•

Διαχείριση εσωτερικής και εξωτερικής
επικοινωνίας

παραγωγή (περισσότερης) ενέργειας από τοπικές ΑΠΕ.

•

Διατήρηση της τεκμηρίωσης ΣΔΕ και κατάλληλος
επιχειρησιακός έλεγχος.
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎ ΧΘΗΚ ΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΕΛΈΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ
Συνολικά, 143 δράσεις μελέτης περιπτώσεων από τα δημοτικά ΣΔΑΕ υλοποιήθηκαν από τις τοπικές αρχές και
διευκολύνθηκαν από τους υποστηρικτές του ΣΔΕ μετά τα παραπάνω τέσσερα βήματα ενσωμάτωσης στις 8 χώρες
εταίρους κατά τη διάρκεια του έργου 50000&1 SEAPs (2014-2017). Ειδικές κατηγορίες δράσεων με λεπτομερέστερες
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή τους σε κάθε χώρα παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες. Πάντως, γενικά,
περισσότερα από 131 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί στο σύνολο των 41 Δήμων-στόχων του έργου 50000&1 SEAPs.
Μαζί, οι προσπάθειές τους αναμένεται να μειώσουν τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 421.000 τόνους CO2e το χρόνο και
να εξοικονομήσουν περισσότερες από 2.010 GWh/έτος θερμικής ενέργειας, μεταξύ πολλών άλλων ενδιαφερόντων ΔΕΑ
(βλ. τον παρακάτω πίνακα).

ΠΊΝΑΚ ΑΣ 4: Αποτελέσματα που προβλέπεται να επιτευχθούν λόγω των δραστηριοτήτων του έργου, από την εφαρμογή 143 μέτρων ΣΔΑ + ΣΔΑΕ.

EnPIS (FORECA STED) FROM ALL TARGET COUNTRIES IN AGGREGATE
Εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας

2.013.918 MWh-th/έτος

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

44.899 MWh-el/ έτος

Εξοικονόμηση καυσίμου

55.725 MWh-fuel/έτος

Εξοικονόμηση εκπομπών CO2e

421.036 tCO2e/έτος

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (νέα)

64.710 MWh-el/έτος

Παραγωγή θερμότητας από ΑΠΕ (νέα)

1.832 MWh-th/ έτος

Επενδύσεις

131.780.368 EUR

Νέες θέσεις εργασίας

≥180
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Εν τω μεταξύ, συνδυάζοντας ορισμένους ΔΕΑ μαζί, αυτό
δημιουργεί νέες μετρήσεις που αξίζει να εξεταστούν
περαιτέρω, όπως το κόστος μείωσης των εκπομπών CO2e
των χωρών (βλ. Σχήμα 2). Αυτά τα κόστη υπολογίστηκαν
μάλλον ευρέως, από τις συνολικές επενδύσεις που
πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις δράσεις σε σύγκριση
με την αναμενόμενη ποσότητα εκπομπών CO2e
που πρέπει να μειωθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής
αυτών των δράσεων ΣΔΑΕ (ο χρόνος ζωής όλων των
δράσεων θεωρείται ότι είναι γενικά 15 έτη έκαστος). Το
χαμηλότερο κόστος μείωσης των εκπομπών CO2 έχει
επιτευχθεί στην Πολωνία (187 ευρώ που δαπανήθηκαν
για τη μείωση του 1 τόνου εκπομπών CO2e) - από την

άλλη πλευρά, η Ρουμανία παρουσιάζει το υψηλότερο
κόστος (4,272 EUR/tCO2e). Ο μέσος όρος μεταξύ των
οκτώ χωρών για το κόστος μείωσης των εκπομπών
CO2e, με βάση τα συγκεκριμένα 143 μέτρα, ανέρχεται
σε 1.214 EUR/tCO2e. Εντούτοις, πρέπει επίσης να
αναφερθεί ότι το λεπτομερέστερο κόστος μείωσης των
εκπομπών CO2e, εξαρτάται στην πραγματικότητα από
αρκετούς πρόσθετους παράγοντες που περιπλέκουν
τα θέματα και πιθανόν να μεταβάλουν τις γενικές τιμές
που απεικονίζονται εδώ (π.χ. το μέγεθος της επένδυσης
στη δράση, το εθνικό μείγμα καυσίμων, ο συντελεστής
εκπομπών κ.λπ.).

Σ ΧΉΜΑ 2: Ειδικό κόστος μείωσης των εκπομπών CO2e και αριθμός δράσεων που υλοποιήθηκαν ανά χώρα.

ΔΉΜΟΙ ΥΠΌ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ Κ ΑΤΆ 50000&1 SEAPS

Χ ΩΡΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΓΑ Λ ΛΙΑ

ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Bratsigovo

Φεβ. 2017

2. Chepelare

Φεβ. 2017

3. Nedelino

Φεβ. 2017

4. Rudozem

Φεβ. 2017

5. Zlatograd

Φεβ. 2017

1.Communauté d’agglomération du Muretain

Απρ. 2017

2. Ville de Lorient

Σε εξέλιξη

3. Ville de Tours

Ιούνιος 2016

4. Communauté d’agglomération Tours Plus

Ιούνιος 2016

ΔΉΜΟΙ ΥΠΌ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ Κ ΑΤΆ 50000&1 SEAPs (συνέχεια)

Χ ΩΡΑ

ΕΛ Λ Α Δ Α

ΙΤΑ ΛΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΠΟΛ ΩΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Μεταμόρφωση

Σεπτ. 2017

2. Φιλοθέη - Ψυχικό

Ιούνιος 2017

3. Ηράκλειο

Σε εξέλιξη

4. Λαυρεωτική

Οκτ. 2017

5. Παπάγου - Χολαργού

Οκτ. 2017

6. Άλιμος

Αναβλήθηκε

1. Pordenone

Ιούνιος 2017

2. Montecchio Maggiore

Οκτ. 2016

3. Marostica

Απρ. 2017

4. Federazione dei Comuni del Camposapierese (11 δήμοι)

Ιούνιος 2017

1. Daugavpils

Δεκ. 2016

2. Cēsis

Ιούνιος 2017

3. Smiltene

Ιούλιος 2017

4. Sigulda

Ιούνιος 2018

5. Adazi

Ιούλιος 2017

1. Słupsk

Σε εξέλιξη

2. Sztum

Σε εξέλιξη

3. Grybów

Σε εξέλιξη

4. Pilzno

Σε εξέλιξη

5. Żyraków

Σε εξέλιξη

6. Zarszyn

Σε εξέλιξη

1. Sannicolau Mare

Σε εξέλιξη

2. Caransebes

Σε εξέλιξη

3. Faget

Σε εξέλιξη

4. Ineu

Σε εξέλιξη

5. Otelu Rosu

Σε εξέλιξη

6. Lugoj

Σε εξέλιξη

7. Resita

Σε εξέλιξη

1. Carballiño

Οκτ. 2017

2. Barco de Valdeorras

Ongoing

3. Xinzo de Limia

Οκτ. 2017

4. Celanova

Σε εξέλιξη

5. Cartelle

Σε εξέλιξη

52
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ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚ ΤΙΚΈΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΔΡΆΣΕΩΝ ΣΔ ΑΕ Κ ΑΙ ΣΔΕ

Στους πίνακες εδώ θα βρείτε παραδείγματα βέλτιστων
πρακτικών από όλες τις χώρες στόχου του 50000&1
SEAPs. Ορισμένες είναι δράσεις που περιγράφονται
στα ΣΔΑΕ, ενώ άλλες είναι πιο προσανατολισμένες
στη διαχείριση και ασχολούνται με την ενσωμάτωση
του ΣΔΕ σε δημοτικές διαδικασίες.
Οι δράσεις ΣΔΑΕ έχουν συχνά κάποια φυσικά,
πραγματικά
στοιχεία,
ενώ
οι
εκστρατείες
ευαισθητοποίησης ή οι μεταρρυθμίσεις πολιτικής,
για παράδειγμα, μπορεί να μην είναι τόσο απτές.
Μπορεί να είναι μέτρα που ενεργοποιούνται από
διαχειριστικές αποφάσεις που ενημερώνονται από
ένα ΣΔΕ, αλλά ο στόχος τους είναι συνήθως πιο
συγκεκριμένος, για την υλοποίηση συγκεκριμένων
προτεραιοτήτων του ΣΔΑΕ στην πραγματικότητα.
Εν τω μεταξύ, τα μέτρα που εστιάζονται στο ΣΔΕ αντιπροσωπεύουν συνήθως ένα μέσο αναδιάρθρωσης των
διαδικασιών διαχείρισης της ενέργειας (είτε πρόκειται για ηλεκτρισμό, θερμότητα, ψύξη, ζεστό νερό ή/και καύσιμα για
μεταφορά). Αυτές οι μορφές οργανωτικών πρωτοβουλιών μπορούν να γίνουν σχετικά απλά, αναδιοργανώνοντας τις
δημοτικές διαδικασίες (π.χ. ανοίγοντας επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων ή προσθέτοντας επισήμως συγκεκριμένα
ενεργειακά ζητήματα ως προτεραιότητες στις υποχρεώσεις ενός ατόμου/ ομάδας) ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν
πιο προηγμένες καινοτομίες. Αν και πρέπει να τονιστεί ότι η τεχνολογία σίγουρα δεν αποτελεί προϋπόθεση για ένα
ΣΔΕ, μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για τον εξορθολογισμό της λήψης αποφάσεων.
Σε κάθε περίπτωση, ελπίζουμε ότι τα παρακάτω παραδείγματα θα σας εμπνεύσουν ως πρότυπα αναπαραγωγής των
δράσεων που μπορεί να αξίζει να ενσωματωθούν στον προγραμματισμό της δικής σας ΤΑ μέσω του ΣΔΑΕ ή / και του
ΣΔΕ και στη συνέχεια να τα εφαρμόσετε για να ωφελήσετε την κοινότητά σας.

ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΠΕ ΣΕ ΔΗΜΌΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ
ΔΉΜΟΣ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ ΣΤΔ)

Bratsigovo, Βουλγαρία (Μέλος του ΣτΔ)

ΔΙΆΡΚΕΙΑ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ)

(Ολοκληρώθηκε)

ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ

Δήμος Bratsigovo; Νοσοκομείο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΔΡΑ ΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

Εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά 30 kW-el
αιχμής-στην οροφή του νοσοκομείου

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚ Ά
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Το νοσοκομειακό κτίριο, ως ο μεγαλύτερος μεταξύ των δημοτικών εγκαταστάσεων
καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος, διαθέτει μια οροφή η οποία αποτελεί επίσης πολύ καλό
σημείο εγκατάστασης για τα ΦΒ. Η εγκατάσταση αυτή παρήγε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ
όχι μόνο για κάλυψη την ίδιων αναγκών, αλλά και πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας, που θα
πωληθεί και θα αποδοθεί στο δίκτυο διανομής.

Σ ΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥ ΣΗ (τρόπος
χρηματοδότησης)

108.357 EUR (National Trust EcoFund - NTEF)

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

CO 2 e ΜΕΊΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΏΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ ΑΠΌ ΑΠΕ

–

392 tCO2e/έτος

22,47 MWh-el/έτος
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ΓΑ Λ ΛΊΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΣΔΕ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Σ
ΔΉΜΟΣ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ ΣΤΔ)

Tour Plus, Γαλλία (Μέλος του ΣτΔ)

ΔΙΆΡΚΕΙΑ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ)

3 έτη (Συνεχίζεται)

ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ

Οι δήμοι της περιοχής Tours Plus και όλες οι εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΔΡΑ ΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

Η ένωση των δήμων του Tours Plus σχεδιάζει να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας από
τις δραστηριότητές της. Για αυτό το σκοπό, διεξάγει μελέτες EΑ σχετικά με την δημοτική
περιουσία και τους πόρους, προκειμένου να ενεργοποιηθούν δράσεις παρακολούθησης.
Επιπλέον, κάθε ΤΑ σχεδιάζει να θεσπίσει υποχρεώσεις και αρμοδιότητες για έναν επίσημο
διαχειριστή ενέργειας, που θα είναι υπεύθυνος ξα κατευθύνει όλες τις προσπάθειες.

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚ Ά
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Οι δράσεις επιτρέπουν τον εντοπισμό των δυνατοτήτων παρακολούθησης για τη μείωση της
κατανάλωσης, καθώς και κάθε αναγκαία ανακαίνιση των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οι δήμοι
ιδρύουν συμβουλευτικές υπηρεσίες όχι μόνο για να επωφελούνται οι υπηρεσίες του δήμου
αλλά και για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό, με στόχο τη μείωση κατά 20% στην κατανάλωση
ενέργειας.

Σ ΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥ ΣΗ (τρόπος
χρηματοδότησης)

100.000 EUR (Προϋπολογισμός του Δήμου)

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

CO 2 e ΜΕΊΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΏΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ ΑΠΌ ΑΠΕ

55.600 MWh/έτος

–

–

ΕΛ Λ Ά Δ Α: ΕΓΚ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚ ΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ Κ ΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚ Ά Κ ΤΊΡΙΑ Κ ΑΙ
Σ ΧΟΛΕΊΑ ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ
ΔΉΜΟΣ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ ΣΤΔ)

Παπάγου-Χολαργού, Ελλάδα (Μέλος του ΣτΔ)

ΔΙΆΡΚΕΙΑ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ)

2017-2019 (Προγραμματισμός)

ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ

Δήμος Παπάγου-Χολαργού και όλες οι εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία (π.χ. 1ο
Λύκειο Χολαργού)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΔΡΑ ΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

Η εγκατάσταση μετρητικών συστημάτων και αισθητήρων την παρακολούθηση της
κατανάλωσης ενέργειας (θερμότητας και ηλεκτρισμού) σε πραγματικό χρόνο σε επιλεγμένες
εγκαταστάσεις που χρηματοδοτούνται από το δήμο: κέντρα ημερήσιας φροντίδας παιδιών,
σχολικά κτίρια (συμπεριλαμβανομένου του έργου ανακαίνισης του 1ου Λυκείου του Χολαργού,
που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής) και ενεργειακές αναβαθμίσεις σε άλλες
δημόσιες υποδομές σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 2015-2019.

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚ Ά
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία παρακολουθείται από τις διαδικασίες του ΣΔΕ που
αναπτύσσονται στο δήμο, αλλά και βελτιωμένη άνεση. Όλοι οι εργαζόμενοι, καθώς και οι
μαθητές, θα είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας και αποδοτικής
χρήσης των συστημάτων ΕΑ των κτιρίων (π.χ. λειτουργία παραθύρων, ρυθμίσεις θερμοστάτη,
σκίαση, συστήματα θέρμανσης κλπ.). Επί πλέον, υψηλές προσδοκίες για συνέργειες με
εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους κατοίκους και τους πολίτες της γειτονιάς.

Σ ΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥ ΣΗ (τρόπος
χρηματοδότησης)

150.000 EUR (Ίδιοι πόροι ή/και εθνικά/ κοινοτικά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ 2014-2020,
ΘΣ 2 «Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
της χρήσης και της ποιότητάς τους», ΘΣ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»)

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

CO 2 e ΜΕΊΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΏΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ ΑΠΌ ΑΠΕ

71 MWh/έτος

61 tCO2e/έτος

-
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ΙΤΑ ΛΊΑ: ΜΈΤΡΑ ΕΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

ΔΉΜΟΣ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ ΣΤΔ)

Montecchio Maggiore, Ιταλία
(Μέλος του ΣτΔ)

ΔΙΆΡΚΕΙΑ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ)

6 μήνες (Συνεχίζεται, ~5%
ολοκληρώθηκε)

ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ

Ενεργειακός Διαχειριστής του
Δήμου και οι σχετιζόμενες
υπηρεσίες του Δήμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΔΡΑ ΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

Ο Δήμος σχεδίασε τα μέτρα ΕΑ στο δημοτικό φωτισμό, σύμφωνα με τον νόμο της Περιφέρειας
του Veneto n. 17/2009. Τα μέτρα ΕΑ έχουν αξιολογηθεί στο δημοτικό σχέδιο δημόσιου
φωτισμού και έχουν ενσωματωθεί και στο ΣΔΕ + ΣΔΑΕ. Αντικατάσταση μέχρι το 2020 4.235
υπαρχόντων λαμπτήρων (κυρίως υδραργύρου και τεχνολογίας ατμών νατρίου) με τεχνολογία
LED για επίτευξη σημαντικά υψηλότερης απόδοσης από 334 kWh/λαμπτήρα σε 183 kWh/
λαμπτήρα.

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚ Ά
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Οι πολίτες και οι επισκέπτες θα έχουν μια πιο αξιόπιστη υπηρεσία κατά την οδήγηση/
περπάτημα στους δρόμους τη νύχτα, και οικονομικοί πόροι θα μπορούν να εξοικονομηθούν
(και να ανακατανεμηθούν) στον δημοτικό προϋπολογισμό. Κατά τους πρώτους 6 μήνες
εφαρμογής, ο Δήμος έχει ήδη επενδύσει 17.800 ευρώ (~ 5% της συνολικής προγραμματισμένης
επένδυσης), εξοικονομώντας μέχρι στιγμής 117,5 MWh-el και αποφεύγοντας 46,1 tCO2e.

Σ ΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥ ΣΗ (τρόπος
χρηματοδότησης)

3.974.430 EUR (δημόσιες προμήθειες - το δημοτικό σχέδιο δημόσιου φωτισμού έχει ήδη
ενσωματωθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό)

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

CO 2 e ΜΕΊΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΏΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ ΑΠΌ ΑΠΕ

296 tCO2e/έτος

–

752,7 MWh-th/έτος

ΛΕΤΟΝΊΑ: Κ ΑΤΑ ΣΚΕΥΉ ΕΝΌΣ ΝΈΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ Ά ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΎ Σ ΧΟΛΙΚΟΎ Γ ΥΜΝΑ ΣΤΗΡΊΟΥ

ΔΉΜΟΣ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ ΣΤΔ)

Ādaži, Λετονία (Δεν υπέγραψε
το ΣτΔ)

ΔΙΆΡΚΕΙΑ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ)

Ιούνιος 2015 – Φεβ. 2016
(Ολοκληρώθηκε)

ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ

Σχολείο Ādaži Free Waldorf. Δήμος
Ādaži. Κατασκευαστική εταιρία UPB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΔΡΑ ΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

Το σχολείο, σε συμφωνία με τον Οργανισμό Περιφερειακής Ανάπτυξης της χώρας,
δημιούργησε μια νέα αίθουσα αθλημάτων «παθητικής ενέργειας», με συνολική τελική
κατανάλωση ενέργειας 14 kWh-th/m2, χρησιμοποιώντας αντλία θερμότητας και ηλιακούς
συλλέκτες για παραγωγή ζεστού νερού. Έχουν επίσης εγκατασταθεί ενεργειακά αποδοτικά
σύστημα κλιματισμού και φωτισμού χώρων

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚ Ά
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Μειωμένο λειτουργικό κόστος για το δήμο/σχολείο. Επιπλέον, ένα σύγχρονο, αποδοτικό
γυμναστήριο με υψηλό επίπεδο άνεσης προσδίδει προστιθέμενη αξία στους μαθητές και
τους σπουδαστές στην περιοχή, που τώρα μπορούν να μάθουν μέσω παραδειγμάτων για τα
ζητήματα βιωσιμότητας.

Σ ΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥ ΣΗ (τρόπος
χρηματοδότησης)

1.086.847 EUR (συγχρηματοδοτούμενο κατά 85% από το πρόγραμμα European Economic
Zone, μέσω Νορβηγικής υποστήριξης)

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

CO 2 e ΜΕΊΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΏΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ ΑΠΌ ΑΠΕ

52 MWh-th/έτος

15 tCO2e/έτος

2.000 MWh-th/έτος

ΛΕΤΟΝΊΑ: ΧΡΉΣΗ ΜΙΑ Σ ΗΛΕΚ ΤΡΟΝΙΚΉΣ ΠΛ ΑΤΦΌΡΜΑ Σ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

ΔΉΜΟΣ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ ΣΤΔ)

Daugavpils, Λετονία (Μέλος του ΣτΔ)

ΔΙΆΡΚΕΙΑ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ)

1 μήνας (Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή,
συνεχιζόμενη παρακολούθηση)

ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ

Αντιδήμαρχος και Διαχειριστής Ενέργειας του
Δήμου, Τεχνικό προσωπικό σε δημόσια κτίρια
και Τμήμα δημοτικού φωτισμού. Διαχειριστής
ενέργειας στην εταιρεία δημόσιων μεταφορών.
Ενεργειακός Σύμβουλος: Ekodoma

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΔΡΑ ΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

Παρόλο που τα λογιστικά φύλλα του Excel είχαν ήδη αναπτυχθεί ώστε ο Ενεργειακός Διαχειριστής
να διασφαλίσει τη συνεχή παρακολούθηση της ενέργειας, καθώς δεν εξασφάλιζε επαρκώς τη
συμμετοχή άλλων ενδιαφερομένων και χρηστών, ο δήμος αποφάσισε να θεσπίσει ένα νέο σύστημα
παρακολούθησης της ενέργειας μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για συλλογή και ανάλυση
μηνιαίων δεδομένων. Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από τον εταίρο Ekodoma και είναι τώρα διαθέσιμη
στη διεύθυνση www.energoplanosana.lv

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚ Ά
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Αυτή η πλατφόρμα εξασφαλίζει ακριβέστερη συλλογή μηνιαίων ενεργειακών δεδομένων
για δημοτικά κτίρια, οδικό φωτισμό, δημόσιες συγκοινωνίες και δημοτικό στόλο οχημάτων.
Εξασφαλίζει ότι όλες οι εμπλεκόμενες οντότητες είναι σε θέση να έχουν άμεση πρόσβαση στη
βάση δεδομένων και να αναλύουν την κατανάλωση ενέργειας έναντι των ΔΕΑ για τη λήψη
αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και για περαιτέρω ενέργειες. Αναμένεται ότι η χρήση του
ηλεκτρονικού ΣΔΕ θα οδηγήσει σε τουλάχιστον 3% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και
των εκπομπών CO2e.

Σ ΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥ ΣΗ (τρόπος
χρηματοδότησης)

3.823 EUR (Προϋπολογισμός του Δήμου, λόγω μικρών επενδύσεων)

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

CO 2 e ΜΕΊΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΏΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ ΑΠΌ ΑΠΕ

127 tCO2e/έτος

–

542 MWh-th/έτος

ΠΟΛ ΩΝΊΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗΣ Κ ΑΤΑΝΆ Λ ΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΕΓΚ ΑΤΑ ΣΤΆ ΣΕΩΝ (ΗΛΕΚ ΤΡΙΣΜΌΣ,
ΦΥΣΙΚΌ ΑΈΡΙΟ Κ ΑΙ ΝΕΡΌ)
ΔΉΜΟΣ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ ΣΤΔ)

Grybów, Πολωνία (Μέλος του ΣτΔ)

ΔΙΆΡΚΕΙΑ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ)

Από το 2015 (Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή, συνεχιζόμενη παρακολούθηση)

ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ

Δήμος Grybów

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΔΡΑ ΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού παρακολουθείται σε όλα τα
δημόσια κτίρια, καθώς και ο ηλεκτρισμός για οδοφωτισμό. Τα δεδομένα παρακολούθησης
παρέχονται από τους διανομείς ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού ώστε η ΤΑ για να
βελτιστοποιήσει την κατανάλωσή της και να αντιδράσει γρήγορα σε τυχόν βλάβες του
συστήματος.

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚ Ά
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Η συνείδηση των υπαλλήλων των δημόσιων κτιρίων στα θέματα ενέργειας και νερού έχει
αυξηθεί. Μέσω της ευαισθητοποίησης για απλές ενέργειες (π.χ. απενεργοποίηση οθονών,
φώτων και βαλβίδων, χρήση πολυλειτουργικών εκτυπωτών και άλλων συσκευών κ.λπ.), ο
δήμος έχει ήδη καταφέρει να μειώσει τη ζήτηση ενέργειας κατά ~ 10% σε σύγκριση με το 2015.

Σ ΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥ ΣΗ (τρόπος
χρηματοδότησης)

0 EUR (Προϋπολογισμός του Δήμου)

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

CO 2 e ΜΕΊΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΏΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ ΑΠΌ ΑΠΕ

3 MWh/έτος

2,4 tCO2e/έτος

–
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ΡΟΥΜΑΝΊΑ: ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚ Ά ΕΡΕΘΊΣΜΑΤΑ

ΔΉΜΟΣ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ ΣΤΔ)

6 δήμοι εμπλέκονται

ΔΙΆΡΚΕΙΑ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ)

1 μήνας (Ολοκληρώθηκε)

ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ

Δημαρχεία,
νοσοκομεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΔΡΑ ΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

Ανάπτυξη αφισών που θα εμφανίζονται
κοντά σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, ώστε
οι χρήστες τους να προσέχουν να μην
σπαταλούν ηλεκτρική ενέργεια.

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚ Ά
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Ευαισθητοποίηση των δημοτικών υπαλλήλων και των πολιτών γενικά για την ανάγκη
εξοικονόμησης ενέργειας, με δυνατότητα εξοικονόμησης έως και 2% της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, απλώς και βοηθώντας τους να έχουν επίγνωση (ένα είδος ψυχολογικής
επίδρασης).

Σ ΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥ ΣΗ (τρόπος
χρηματοδότησης)

2.370 EUR (Προϋπολογισμός του Δήμου)

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

CO 2 e ΜΕΊΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΏΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ ΑΠΌ ΑΠΕ

2 tCO2e/έτος

–

4,4 MWh-el/έτος

σχολεία

και

δημοτικά

SPAIN: MUNICIPAL VEHICLE FLEET RENEWAL

ΔΉΜΟΣ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ ΣΤΔ)

Xinzo de Limia, Ισπανία (Μέλος του
ΣτΔ) και άλλοι 5 δήμοι στην Επαρχία
Ourense

ΔΙΆΡΚΕΙΑ (Κ ΑΤΆ ΣΤΑ ΣΗ)

12 μήνες (Ολοκληρώθηκε)

ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ

Επαρχία Ourense, Δημοτικό
Συμβούλιο Xinzo de Limia, Δήμοι
Pereiro, Muiños, A Peroxa, A Pobra
de Trives και O Carballiño

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΔΡΑ ΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

Ο δήμος του Xinzo και η επαρχία Ourense ανανέωσαν τον στόλο συλλογής απορριμμάτων, με
την ενσωμάτωση 7 ενεργειακά αποδοτικών φορτηγών μεγαλύτερης δυναμικότητας συλλογής
και 1 νέου φορτηγού για βοηθητικά έργα, στο πλαίσιο του περιφερειακού περιβαλλοντικού
σχεδίου “Ourense 15-19” . Αν και έχουν βάση το Xinzo, τα νέα οχήματα χρησιμοποιούνται στη
διαδημοτική υπηρεσία συλλογής στερεών αποβλήτων για 5 δήμους.

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚ Ά
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Ο ανανεωμένος στόλος βοηθά την Επαρχία να κινηθεί προς μια πιο βιώσιμη διαχείριση
των οχημάτων, ελαχιστοποιώντας το κόστος διαχείρισης (όχι μόνο λιγότερα καύσιμα και
αμελητέα έξοδα συντήρησης, αλλά και νέα φορτηγά με περίπου διπλάσια χωρητικότητα από
τα παλιά, που μπορούν να καλύψουν ευρύτερες περιοχές σε μια διαδρομή) και μειώνοντας
τις σχετικές εκπομπές CO2e, χωρίς να αναφέρουμε την αυξημένη ασφάλεια / υγεία για τους
εργαζομένους συλλογής αποβλήτων.

Σ ΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥ ΣΗ (τρόπος
χρηματοδότησης)

137.000 EUR (Προϋπολογισμός του Δήμου)

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ

CO 2 e ΜΕΊΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΏΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Σ ΑΠΌ ΑΠΕ

29,65 MWh-fu/έτος

3 tCO2e/έτος

–
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ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει μερικά από τα διδάγματα
που αντλήθηκαν από το έργο 50000&1 SEAPs και
προσφέρει από τέσσερις γενικές προτάσεις για τις
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των ΣΔΑΕ και ΣΔΕ. Ελπίζουμε
ότι τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω, θα
αποδειχθούν χρήσιμα, όχι μόνο για οργανισμούς που
επιθυμούν να διευκολύνουν μελλοντικές εργασίες στον
τομέα αυτό, αλλά μπορούν επίσης να καθοδηγήσουν
τους Σ&Υ και τις ΤΑ να συνεργαστούν για τη βελτίωση
της ενεργειακής διαχείρισης σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο.
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ΟΙ ΤΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛ ΆΒΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΈΣ
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΣτΔ, ένα
από τα βασικά στοιχεία ενός επιτυχημένου ΣΔΑΕ είναι
η “Ενσωμάτωση του ΣΔΑΕ στην καθημερινή ζωή και
τη διοίκηση του δήμου: δεν πρέπει να είναι απλώς
ένα άλλο ωραίο έγγραφο, αλλά μέρος της εταιρικής
κουλτούρας!” 2 Πρόκειται για μια πολύ σημαντική
δήλωση με μακροπρόθεσμες συνέπειες για τους
περισσότερους από 7000 Υπογράφοντες σε ολόκληρη
την Ευρώπη με εγκεκριμένα ΣΔΑΕ. Αν και έχουν
προβλεφθεί πολλές διαφορετικές δράσεις στα ΣΔΑΕ,
ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί, πόσοι
από τους δήμους έχουν διασφαλίσει την ενσωμάτωση
του ΣΔΑΕ στην καθημερινή δημοτική ζωή; Δυστυχώς, η
τρέχουσα απάντηση παραμένει: όχι αρκετοί.
Επομένως, τίθεται το ερώτημα σχετικά με τις
εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν
για να υπερνικήσουν αυτό το κενό. Υπάρχουν λύσεις
για το πώς θα ενθαρρυνθούν οι δήμοι να καταβάλουν
περισσότερες προσπάθειες για τη συστηματική
εφαρμογή ενεργειακών και κλιματικών μέτρων;
Επιπλέον, αν υποτεθεί ότι αυτή η ενθάρρυνση είναι
πραγματικά αναγκαία, τότε πόσο θα κοστίσει και ποιος
θα πληρώσει για αυτό; Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση,
το έργο 50000&1 SEAPs υποστηρίζει με έμφαση, ότι
υπάρχουν λύσεις για αυτό το δίλημμα και/ή μπορούν να
βρεθούν. Όσον αφορά στην άλλη ερώτηση, η εμπειρία
του έργου δείχνει ότι η πιο ισχυρή διαχείριση των
ενεργειακών θεμάτων μπορεί να κρατήσει το κλειδί:

•

Η διοίκηση στις ΤΑ συχνά δεν γνωρίζει πόσο
πραγματικά πληρώνουν για ενέργεια στις δημόσιες
υποδομές - η ευαισθητοποίηση αυτή μπορεί να
βοηθήσει ώστε να πεισθούν για δράσουν.

•

Οι Δήμοι μπορούν να επιτύχουν εξοικονόμηση
ενέργειας 5-10% μέσω της υλοποίησης και
βελτίωσης ενός ΣΔΕ - ακόμη και η απλή αντίληψη
κάποιου είδους δημοτικού ελέγχου, μπορεί να
έχει αποτέλεσμα που ενθαρρύνει τις δημόσιες
υπηρεσίες να εξοικονομήσουν ενέργεια. Σε κάθε
περίπτωση, η βασική αρχή του ΣΔΕ είναι να τονώσει
την άμεση συμμετοχή των ενεργειακών ενέργειας,
που μπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση
ενέργειας.

•

Τα ΣΔΕ που γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο
ISO50001,
εξασφαλίζουν
μια
συστηματική
προσέγγιση για τη μείωση των ενεργειακών και
λοιπών δαπανών και ορίζει σαφείς διαδικασίες
και ευθύνες για την επίτευξη των στόχων που
καθορίζονται κάθε χρόνο.

•

Οι σαφείς ευθύνες που έχουν ανατεθεί σε έναν
διορισμένο υπεύθυνο ενέργειας, έχουν αποδειχθεί
ότι είναι ένα στιβαρό μοντέλο που πρέπει να
ακολουθηθεί, αν και ορισμένες ΤΑ προτιμούν να
μεταβιβάσουν τη διαχείριση ενέργειας σε τρίτους,
παρά την επακόλουθη ανάγκη για πρόσθετη
πρόβλεψη στον προϋπολογισμό.

1

How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook (Part 1) [CoM, 2012]

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΊ Η ΓΝΏΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Κ ΑΤΑΝΆ ΛΩΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΊ ΙΣΧ ΥΡΌΤΕΡΗ
ΕΘΝΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

Η συνειδητοποίηση των ενεργειακών δεδομένων
αποτελεί το πρώτο θεμελιώδες βήμα για την ανάπτυξη,
εφαρμογή και παρακολούθηση ενός επιτυχούς ΣΔΑΕ.
Η ποσοτικοποίηση της χρήσης και της κατανάλωσης
ενέργειας είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση του
ενεργειακού ισοζυγίου μιας περιοχής και για τον
εντοπισμό των σημαντικών χρηστών ενέργειας και των
σχετικών εκπομπών CO2e.

Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει ανάγκη για
ισχυρότερη θεσμική δράση από τη βάση προς την
κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των αρχών του ΣΔΕ +
ΣΔΑΕ σε κανονισμούς, καθώς και σε περιφερειακούς ή/
και εθνικούς νόμους. Συνεπώς, το έργο 50000&1 SEAPs
συνιστά να υπάρχει διορθωτική δράση σύμφωνα με τις
ακόλουθες αρχές:
•

Η πιστοποίηση του ΣΔΕ θα πρέπει να καταστεί
υποχρεωτική για τις ΤΑ, τουλάχιστον για τους
δήμους που καταναλώνουν ενέργεια άνω από 1000
τόνων ισοδύναμου πετρελαίου (toe). Επιπλέον,
οι δήμοι με πληθυσμό άνω των 50.000, οι οποίοι
υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την
ΕΕ, θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με
το πρότυπο ISO 50001.

•

Πρέπει να υποδειχθεί με έμφαση μια προσέγγιση
από τη βάση προς την κορυφή για να τονιστεί ο
κεντρικός ρόλος που διαδραματίζουν οι δήμοι
ακόμη και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

•

Πρέπει να διασφαλιστούν οι κατάλληλες
προβλέψεις στον προϋπολογισμό για την τόνωση

Ο εντοπισμός προβληματικών περιοχών ή τομέων
εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κενά
γνώσης για τις ΤΑ που αγωνίζονται για μια μετάβαση στην
καθαρή ενέργεια. Στο πλαίσιο του ΣΔΑΕ, η πρόσβαση σε
αξιόπιστα δεδομένα ενέργειας επιτρέπει στους δήμους
να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των
στρατηγικών που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και η συλλογή
στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας με μεγάλη
λεπτομέρεια (ανά χρήση, διαστρωμάτωση των
καταναλωτών και τοποθεσία) δεν απαιτείται ρητά από
καμία Οδηγία της ΕΕ, η Οδηγία για τις Ενεργειακές
Υπηρεσίες (ESD) 2006/32/EΕ και η Οδηγία για την
Ενεργειακή Απόδοση (ESD) 2012/27/ΕΕ απαιτούν και
οι δυο από τα Κράτη Μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία
ώστε να μπορούν να ζητούν λεπτομερέστερα στοιχεία
“κατόπιν αιτήματος”.
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της ανάπτυξης ισχυρών ΣΔΕ.

•

Πρέπει
να
δημιουργηθούν
υποχρεωτικές
προδιαγραφές/κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά
με την επικοινωνία με διάφορους τύπους
εμπλεκόμενων φορέων και την κατανομή ευθυνών,
όσον αφορά τα ΣΔΕ.

•

Η συλλογή και χρήση των ενεργειακών δεδομένων
από τα ΣΔΕ και τα ΣΔΑΕ θα πρέπει να καθοριστεί και
να ρυθμιστεί καλύτερα, συμπεριλαμβανομένων
θεμάτων σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής
ζωής και την ασφάλεια των δεδομένων.

© Herbert Aust, pixabay.com
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ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚ ΤΑΘΕΊ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ Κ ΑΙ Η ΔΥΝΗΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΕΡΓΑ ΛΕΊΩΝ
Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν ένα δυναμικό σύνολο υφιστάμενων εργαλείων, τα οποία θα μπορούσαν
να λειτουργούν εφαπτομενικά ή συμπληρωματικά με τη μεθοδολογία 50000&1 SEAPs. Παρόλο που, θεωρητικά,
όλες είναι διαθέσιμες για αξιοποίηση από οποιαδήποτε ΤΑ, σε ορισμένες περιπτώσεις η πλήρης πρόσβαση
περιορίζεται σε ορισμένες χώρες. Διαφορετικά, αν και τα άλλα εργαλεία που απαριθμούνται στη συνέχεια, είναι
στην πραγματικότητα γενικοί μηχανισμοί που ήδη χρησιμοποιούνται από πολλούς δήμους, θα μπορούσαν να
επιτύχουν ακόμα μεγαλύτερα πιθανά οφέλη, εάν χρησιμοποιηθούν σε συμφωνία με την προσέγγιση του ΣΔΕ +
ΣΔΑΕ.

ΤΟ EUROPEAN ENERGY AWARD (EEA) ΠΑΡΆ Λ ΛΗΛ Α
ΜΕ ΤΟ ISO 50001

Το EEA 3 υποστηρίζει περίπου 1.300 δήμους, που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αειφόρου ενέργειας
μέσω πιο ορθολογικών μέτρων ΕΑ και ΑΠΕ. Είναι
ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τον ποιοτικό έλεγχο των ενεργειακών πολιτικών της
ΤΑ και έχει πολλές ομοιότητες με την προσέγγιση
του ΣΔΕ + ΣΔΑΕ. Η διαδικασία του EEA βασίζεται σε
ανάλογες διαδικασίες σχετικά με τις δεσμεύσεις, τις
ομάδες ενέργειας, τις ενεργειακές αξιολογήσεις, την
ενεργειακή πολιτική, την εφαρμογή, τον έλεγχο και την
πιστοποίηση.
Ένας πλήρης κύκλος EEA διαρκεί τέσσερα χρόνια,
συμπεριλαμβανομένων ετήσιων επισκέψεων για την
αξιολόγηση της κατάστασης σύμφωνα με 79 μέτρα
σε έξι τομείς και υποστηρίζεται από 61 ΔΕΑ. Αφού
ολοκληρωθούν αυτές οι αξιολογήσεις, μπορεί να
χορηγηθεί πιστοποίηση σε έναν δήμο σύμφωνα με τρία

Από την άλλη πλευρά, το πρότυπο ISO 50001 προωθεί
ένα ΣΔΕ επικεντρωμένο πρωτίστως σε ιδίους πόρους
και ενεργειακές χρήσεις ενός οργανισμού (ή ΤΑ). Εν τω
μεταξύ, το ΕΕΑ φαίνεται να προκρίνει μια ευρύτερη
άποψη για ολόκληρη την επικράτεια, ανεξάρτητα από
το εάν κινείται ή όχι από την ΤΑ, και περιλαμβάνει
αρκετά θέματα σχετικά με το νερό και την κινητικότητα,
τα οποίες είναι μόνο εφαπτόμενα με το ISO 50001. Παρά
τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των κύκλων ΕΕΑ
και ISO 50001, όχι μόνο το έργο 50000&1 SEAPs θεωρεί
τις δύο διαδικασίες να είναι συμπληρωματικές, αλλά
ακόμη και μερικοί δήμοι, που έχουν πιστοποιηθεί από
το ΕΕΑ, έχουν εκφράσει την ανάγκη να ενσωματώσουν
τα συστατικά ISO 50001 προκειμένου να βελτιώσουν τα
δικά τους ΣΔΕ. Μια πιο λεπτομερής ανάλυση των δύο
προσεγγίσεων, καθώς και τα αλληλοεπικαλυπτόμενα
πεδία και διαφορές τους, μπορεί να βρεθεί στον
παρακάτω πίνακα.

επίπεδα βάσης, ενώ το EEA-Χρυσό είναι το υψηλότερο.
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ΠΊΝΑΚ ΑΣ 5: Ανάλυση κενών που συγκρίνει τις προσεγγίσεις του EEA και του ISO 50001 [Ευγενική προσφορά του Michaël Toma από τον εταίρο του
     έργου και τον σύμβουλο του ΕΕΑ MT Partenaires Ingénierie].

ΤΟΜΕΑ Σ

ΑΝΑ ΣΚΟΠΗΣΗ EEA

Σ ΔΕ ISO 50001

1. Ανάπτυξη και χωροταξικός
σχεδιασμός. Πολιτικές και
στρατηγική της ΤΑ για την ενέργεια,
τον αέρα και το κλίμα

Όραμα και στρατηγική
Δημοτικός προγραμματισμός
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών
Εγκρίσεις και παρακολούθηση

2. Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαχείριση ενέργειας και νερού
Ποσοτικοί στόχοι για ΕΑ, ΑΠE και
κλιματικές επιπτώσεις
Δημοτικός φωτισμός
Αποδοτική χρήση νερού

Επιλογή των σημαντικών χρήσεων
ενέργειας
Εφαρμογή του ΣΔΕ στις εγκαταστάσεις/
υποδομές του αφορούν

3. Προμήθεια και διάθεση

Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας
Water & wastewater supply and EE
Ενεργειακά αποδοτική ύδρευση και
αποχέτευση
ΑΠΕ στην επικράτεια
Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων

Μόνο εγκαταστάσεις που ανήκουν μόνο
στην ΤΑ, εάν επιλεγούν

4. Κινητικότητα

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις
διοικητικές υπηρεσίες
Μείωση της κίνησης, στάθμευση
Μη μηχανική κινητικότητα
Δημόσιες μεταφορές
Μάρκετινγκ για την κινητικότητα

Κατανάλωση μόνο δημοτικών
οχημάτων, εάν επιλεγεί

5. Εσωτερική οργάνωση

Εσωτερικές δομές και διαδικασίες
Οικονομικά

Οργανωτικά θέματα
Δεξιότητες και εκπαίδευση

6. Επικοινωνία, συνεργασίες

Στρατηγική επικοινωνίας
Συνεργασία και επικοινωνία με τις
αρχές, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις,
τις εμπορικές ομάδες, τους κατοίκους
και τους τοπικούς πολλαπλασιαστές
Υποστήριξη ιδιωτικών δράσεων

Μόνο εσωτερική επικοινωνία

7. Ανίχνευση και αποκατάσταση μη
συμμόρφωσης

Δεν περιλαμβάνεται

Υποχρεωτικό

8. Ιχνηλασιμότητα

Δεν περιλαμβάνεται

Υποχρεωτικό

9. Έλεγχος και ενημέρωση των
νομικών υποχρεώσεων

Πρέπει να υπάρχει

Υποχρεωτικό

10. Ενεργειακή επισκόπηση

Πρέπει να υπάρχει για ετήσια
αναθεώρηση

Υποχρεωτικό

Δέσμευση της Διοίκησης για το ΣΔΕ
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Χ ΑΡΑΚ ΤΗΡΙΣΤΙΚ Ά Χ ΩΡΟΤΑ ΞΙΚΟΎ Σ ΧΕΔΙΑ ΣΜΟΎ
ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ Σ ΧΕΔΙΑ ΣΜΌ
Λόγω του πολυεπίπεδου αντίκτυπου του χωροταξικού
σχεδιασμού τόσο από θεσμική όσο και από τεχνική
άποψη, τα ΣΔΕ θα πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά κατά
τη διάρκεια οποιασδήποτε ανανέωσης του γενικού
σχεδίου της ΤΑ. Τα συστήματα χωροταξικού σχεδιασμού,
τα νομικά πλαίσια και η διαχείριση δεδομένων
σχετικά με τη διαχείριση ενέργειας επιτυγχάνουν
σημαντική ποιοτική ώθηση για κάθε ΤΑ που καταφέρνει
να θεσμοθετήσει αποτελεσματικά το ISO 50001. Η
ενσωμάτωση αυτού του προτύπου μπορεί να βοηθήσει
πολλές πόλεις να επιτύχουν μακροπρόθεσμους
στρατηγικούς στόχους σε διάφορους τομείς και να
ενσωματώσουν βαθύτερα τις έννοιες της αειφόρου
ενέργειας σε πολυμερείς διαδικασίες, παρά εκεί που
υπάρχει ένα πιο κατακερματισμένο τοπικό πλαίσιο.

ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΣΥΜΒΆ ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑ ΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΈΣ ΠΡΑΚ ΤΙΚΈΣ
Σύμφωνα με την προσέγγιση του ΣΔΕ + ΣΔΑΕ, οι ΤΑ πρέπει
να θεσμοθετήσουν μια βιώσιμη και αποτελεσματική
διαχείριση των (δημοσιονομικών) πόρων τους. Ο
σχεδιασμός και η προμήθεια βιώσιμων προϊόντων και
υπηρεσιών που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση,
είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι ΤΑ μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ορθολογικά τους πόρους και να
επιτύχουν στόχους “συνεχούς βελτίωσης”. Ένας στόχος
περιβαλλοντικά υπεύθυνων δημόσιων δαπανών μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει την κατανομή
των δημοτικών πόρων σε πιο βιώσιμες, καινοτόμες και
ενεργειακά αποδοτικές υπηρεσίες και προϊόντα.
Οι δημόσιες προμήθειες ενεργειακών προμηθειών /
υπηρεσιών αποτελούν συχνά σημαντικό στοιχείο των

δημοτικών προϋπολογισμών, σε πολλές περιπτώσεις
υπερβολικά υψηλό. Επιπλέον, συνεχώς αυξανόμενες
τιμές
ενέργειας
επιδεινώνουν
περαιτέρω
τα
δημοσιονομικά προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, ιδίως
μεταξύ των χωρών που είναι σημαντικοί εισαγωγείς
πρωτογενούς ενέργειας. Η αποφυγή τέτοιων υψηλών
ενεργειακών δαπανών για δημόσιες υποδομές μπορεί
να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής ενός ισχυρού ΣΔΕ,
που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση με το σχεδιασμό
επενδύσεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Η μεθοδολογία 50000&1 SEAPs μπορεί να διευκολύνει
τις ΤΑ να αναδιανείμουν συνειδητά τους οικονομικούς
(και ανθρώπινους) πόρους τους για να ταιριάζουν
καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών και της διοίκησής
τους. Η σωστή διαχείριση της χρήσης ενέργειας,
όταν γίνει καλά, μπορεί να οδηγήσει σε απαλοιφή
κάποιων κονδυλίων του προϋπολογισμού, που
προηγουμένως ήταν κλειδωμένα για (ανορθολογικά)
έξοδα για ενέργεια, αντί για εκταμιεύσεις προς άλλες
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα περαιτέρω
δράσεις αειφόρου ενέργειας ή ακόμη και άλλα
πράγματα που δεν σχετίζονται καθόλου με την ενέργεια
(π.χ. δραστηριότητες προς όφελος της κοινότητας). Όλα
αυτά έχουν οριζόντιο όφελος από το γεγονός ότι οι
TA στην πράξη καταφέρνουν να βελτιώσουν τη φήμη
τους προς το κοινό, απλώς αποδεικνύοντας ότι οι ίδιοι
ακολουθούν καλές επενδυτικές πρακτικές. Η αύξηση
της αξιοπιστίας προς τους πολίτες έχει ως αποτέλεσμα
και άλλες θετικές εξωτερικές επιπτώσεις, όπως η ΤΑ να
γίνει πιο ελκυστικός εταίρος για τις ιδιωτικές εταιρείες
που επιθυμούν να παράσχουν καινοτόμες (ενεργειακές)
υπηρεσίες για την περαιτέρω βελτίωση (ενεργειακών)
επιδόσεων σε όλη την κοινότητα.
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ΠΟΛΙΤΙΚΉ Κ ΑΙ ΛΉΨΗ ΑΠΟΦΆ ΣΕΩΝ ΕΝΙΣ Χ ΥΜΈΝΗ
ΑΠΌ ΤΟ ΣΔΕ
Η εφαρμογή του ISO 50001 αντιπροσωπεύει ένα
θεμελιώδες βήμα για τις ΤΑ στο να εφαρμόζουν σωστά
τις νομικές απαιτήσεις για την ενέργεια, που βελτιώνουν
τον επιχειρησιακό έλεγχο και συμβάλλουν στη
μείωση του κόστους που σχετίζεται με την ενεργειακή
κατανάλωση. Μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης
σχετικά με τα ενεργειακά ζητήματα σε όλους τους
τομείς, η άμεση σχέση μεταξύ φάσεων λειτουργίας
και παρακολούθησης παρέχει στην ανώτατη διοίκηση
τη δυνατότητα να λαμβάνει καλύτερα ενημερωμένες
αποφάσεις με βάση τις συστάσεις των ΔΕΑ και τις
συστάσεις του Ενεργειακού Διαχειριστή ή της Ομάδας
Ενέργειας.
Η συνεχής παρακολούθηση των ενεργειακών επιδόσεων
των λειτουργιών της ΤΑ και της ευρύτερης κοινότητας
βοηθά τους κορυφαίους φορείς λήψης αποφάσεων να
υιοθετήσουν αποτελεσματικότερες πολιτικές για την
αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία
με πολίτες και ενδιαφερόμενους και ίσως ακόμη και
να μοιραστούν με τους συναδέλφους τους σε άλλες
περιοχές τις πολιτικές καινοτομίες τους για πιθανή
αναπαραγωγή.
Δεδομένου ότι η συνεχής βελτίωση είναι η βασική αρχή
του ISO 50001, οι καθορισμένοι και προτεραιοποιημένοι
ΔΕΑ είναι καθοριστικής σημασίας. Πρέπει όχι μόνο
να είναι καταλλήλως δομημένοι για παρακολούθηση
και σύγκριση με τις μετρούμενες βάσεις ανφοράς,
αλλά πρέπει να είναι και κατάλληλες για το μοναδικό
πλαίσιο της ΤΑ, όσον αφορά τις ενεργειακές χρήσεις και
τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Τα καλοσχεδιασμένα
πλαίσια ΣΔΕ καταφέρνουν ακόμη και να εντοπίζουν
τις χρήσεις ενέργειας, τις βάσεις αναφοράς, τις

κατευθύνσεις και τους στόχους σε πολλαπλά επίπεδα
λεπτομέρειας (π.χ. σύμφωνα με συναφείς λειτουργίες,
τμήματα, διαδικασίες ή /και εγκαταστάσεις) εντός του
οργανισμού, δηλ. του δήμου. Τέτοια αναλυτικά στοιχεία
μπορούν να βοηθήσουν τις αποφάσεις ιεράρχησης,
ανάλογα με τις διάφορες προσεγγίσεις (π.χ. ανάλυση
των ενεργειακών χρήσεων και της βελτίωσης της
δυνατότητας μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας ή της
περιόδου αποπληρωμής της επένδυσης).
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001,
όλες αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναθεωρούνται
περιοδικά από την Ανώτατη Διοίκηση, τον Υπεύθυνο
Ενέργειας και την Ομάδα Ενέργειας, προκειμένου
να διασφαλιστεί η σωστή και επιτυχής υλοποίηση
του ΣΔΕ. Οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων από
τα εφαρμοζόμενα μέτρα μπορούν να αποδειχθούν
χρήσιμες για τον έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης.
Αυτός
ο
διεξοδικός
επιχειρησιακός
έλεγχος/
παρακολούθηση αποτελεί επομένως σημαντικό κλειδί
για την καθιέρωση κριτηρίων που είναι χρήσιμα για μια
ευρεία ποικιλία αποφάσεων, που βασίζονται στο εάν
οι πολιτικές και άλλες δράσεις ήταν αποτελεσματικές.
Σκοπός είναι να αποδειχθούν όχι μόνο ωφέλιμες, αλλά
εφικτές και οικονομικά αποδοτικές, γεγονός που μπορεί
φυσικά στη συνέχεια, να οδηγήσει τους ηγέτες της ΤΑ
να αποφασίσουν να θέσουν στο μέλλον ακόμα πιο
φιλόδοξους στόχους για την ενεργειακή απόδοση.
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ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Οι τοπικές αρχές, που εργάζονται για την ενσωμάτωση
των ΣΔΑΕ τους με τη διαδικασία πιστοποίησης ISO5001
για το ΣΔΕ, ξεκινούν μια πρωτοποριακή εμπειρία. Μεταξύ
των σημαντικότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν,
είναι η ίδρυση μόνιμης ομάδας ενέργειας, η οποία έχει
συσταθεί για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση
της τοπικής ενεργειακής απόδοσης του δήμου.
Αυτή η παρακολούθηση και αξιολόγηση βάσει
αποδεικτικών στοιχείων, μπορεί να ενημερώσει τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και να επιταχύνει την
εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο τοπικό
ΣΔΑΕ (ή παρόμοιες πολιτικές ενεργειακού σχεδιασμού)

Οι κανόνες για την εφαρμογή τους είναι παρόμοιοι
και το αποτέλεσμα συνέργειας θα επιτρέψει
την περαιτέρω βελτιστοποίηση των δημοτικών
διαδικασιών. Η μεθοδολογία συνεχούς βελτίωσης,
θεμελιώδης απαίτηση του ΣΔΕ, αναγκάζει τους δήμους
να καθορίσουν δείκτες και στόχους επιδόσεων,
διαθέτοντας συγκεκριμένους δημόσιους πόρους για
τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Αυτή
η μεθοδολογική προσέγγιση βοηθά τους δήμους να
θεσπίσουν συγκεκριμένους ρόλους και ευθύνες και να
διασφαλίσουν πόρους για την υλοποίηση των Σχεδίων
Δράσης, καθορίζοντας το ποσό της επένδυσης και τον
ακριβή χρόνο αποπληρωμής.

διευκολύνοντας την ενσωμάτωση του ΣΔΕ.
Όταν το ΣΔΕ εκτελείται με συνέπεια, διευκολύνεται
η συνολική διαδικασία. Μια ισχυρή ομάδα αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την επιτυχία. Η εξωτερική
υποστήριξη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις ΤΑ, όπου πρέπει
να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι και να παρέχονται
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την
παρακολούθηση. Η ενσωμάτωση των διαδικασιών
του ΣΔΕ στην οργανωτική λειτουργία των δήμων είναι
συχνά κάτι καινούργιο και δύσκολο, ειδικά σε σχέση με
τον αριθμό των τμημάτων, των τομέων και διαδικασιών
και των εμπλεκόμενων ατόμων, αλλά η θέσπιση του ΣΔΕ
θα μειώσει τα θέματα με το χρόνο.

© Dominique Knobben, pixabay.com

Η καθιέρωση ενός ΣΔΕ συμβάλλει στον ακριβή
προσδιορισμό της αρχικής ενεργειακής κατάστασης
του δήμου και στον καθορισμό διαδικασιών για συνεχή
βελτίωση και αποτελεσματική παρακολούθηση αυτής
της βελτίωσης. Ταυτόχρονα, το ΣΔΕ μπορεί να συμβάλει
στη σημαντική μείωση των αβεβαιοτήτων που
συνδέονται με την εφαρμογή μέτρων για την αύξηση
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο
και μπορεί να υποστηρίξει τη συνέχεια μιας καλής
επίδοσης. Το ΣΔΕ μπορεί να υποστηρίξει την υλοποίηση
ενεργειακών στρατηγικών και ενεργειών, όπως μέσω
συνδυασμού πλεονεκτημάτων άλλων συστημάτων
διαχείρισης και προτύπων ISO (π.χ. Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 14001).

Η χρήση του προτύπου ISO 50001 μπορεί να βοηθήσει
στην καλή κατανόηση των εσωτερικών και εξωτερικών
παραγόντων που επηρεάζουν την κατανάλωση
ενέργειας σε όλους τους δήμους. Η διαδικασία συλλογής
δεδομένων μπορεί να είναι χρονοβόρα και αυτή η
κατανόηση συχνά αποδεικνύεται βασικό στοιχείο για
την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων, την κατανομή
των πόρων και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον
αφορά στην ενέργεια. Οι δυσκολίες συλλογής δεδομένων
γενικά αποδεικνύονται ένα σημαντικό «μάθημα» για
τους αρμόδιους και τους πολιτικούς προϊστάμενους
του δήμου, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη, ότι ένα
σημαντικό μέρος του δημοτικού ισοζυγίου επηρεάζεται
από το κόστος της παροχής ενέργειας.
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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
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
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