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Το Σύμφωνο των Δημάρχων
The Covenant of Mayors
• Μετά την έγκριση, το 2008, της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την
ενέργεια της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το Σύμφωνο των
Δημάρχων προκειμένου να προωθήσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες
που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών
σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια. Πράγματι, οι τοπικές κυβερνήσεις παίζουν
καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και
των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα
• After the adoption, in 2008, of the EU
Climate and Energy Package, the European
Commission launched the Covenant of
Mayors to endorse and support the efforts
deployed by local authorities in the
implementation of sustainable energy
policies. Indeed, local governments play a
crucial role in mitigating the effects of
climate change, all the more so when
considering that 80% of energy
consumption and CO2 emissions is
associated with urban activity

Το Σύμφωνο των Δημάρχων
The Covenant of Mayors
• Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή
κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές
αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την
ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι
υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να
υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των
εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.
• The Covenant of Mayors is the mainstream European
movement involving local and regional authorities, voluntarily
committing to increasing energy efficiency and use of
renewable energy sources on their territories. By their
commitment, Covenant signatories aim to meet and exceed
the European Union 20% CO2 reduction objective by 2020.

Οφέλη από την υπογραφή του ΣτΔ
Signing the CoM - Benefits
∆ήλωση της πολιτικής δέσµευσης για την αειφορία
Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων από τους λογαριασµούς ενέργειας
Πολιτική προβολή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
Γνώση της παρούσας κατάστασης της πόλης
∆υνατότητα κατάστρωσης ενός συνεκτικού Σχεδίου ∆ράσης
Μηχανισµός για την παρακολούθηση των έργων αειφορίας στην πόλη
Λήψη τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης
Συνεργασία µε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις και κοινότητες
Πρόσβαση σε προνοµιούχα χρηµατοδοτικά µέσα
Declare the political commitment to sustainability
Energy efficiency and savings on the energy bill
Political visibility during the process
Get to know the present situation of your city
Be able to compile a coherent Action Plan
Mechanism to monitor sustainability projects of the city
Receive technical help and support
Collaborate with other European cities and communities
Access privileged funding instruments

•

•

Multifaceted support
Πολύπλευρη υποστήριξη

Ενώ ολοένα και περισσότεροι δήμοι δείχνουν την πολιτική θέληση να ενταχθούν στο Σύμφωνο, δεν
διαθέτουν πάντοτε τους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους:
– Συντονιστές του Συμφώνου: μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται επαρχίες, περιφέρειες και τοπικές
αρχές, παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση, οικονομική και τεχνική υποστήριξη στους υπογράφοντες
– Υποστηρικτές του Συμφώνου: (Δίκτυα και οι ενώσεις τοπικών αρχών) δεσμεύονται να
μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας μέσω δραστηριοτήτων προώθησης,
διασύνδεσης με τα μέλη τους και πλατφόρμων ανταλλαγής εμπειριών
– Συνδεδεμένοι Εταίροι: Ο ρόλος τους είναι η παροχή εμπειρογνωμοσύνης στους υπογράφοντες το
Σύμφωνο - καθιστώντας διαθέσιμες σε αυτούς τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους - και η
προώθηση συμπράξεων μεταξύ τοπικών αρχών και άλλων φορέων
– Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων, Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεσμικά
όργανα της ΕΕ…
While an increasing number of municipalities are showing the political will to sign up to the Covenant,
they do not always have the financial and technical resources to live up to their commitments:
– Covenant Coordinators: including provinces, regions and national authorities – provide strategic
guidance, financial and technical support to signatories
– Covenant Supporters: (Networks and associations of local authorities) commit to maximize the
impact of the initiative through promotional activities, liaison with their members and experiencesharing platforms
– Associated Partners: Their role is to provide expertise to Covenant Signatories - by making their skills
and know-how available to them - and to foster partnerships between local authorities and other
actors
– Covenant of Mayors Office, Joint Research Centre, EU institutions, …

Το Σύμφωνο βήμα – βήμα
The Covenant Step by Step
∆έσµευση των ∆ηµάρχων να υπερβούν
τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) για το 2020:

Μειώνοντας τις εκποµπές CO2 στις
επικράτειες τους τουλάχιστον κατά 20%

Μέσω της εφαρµογής ενός Σχεδίου
∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ∆ΑΕ).

.

Ο Χάρτης του Συμφώνου (1/2)
The Covenant Map (1/2)

•Υποβληθέντα ΣΔΑΕ
•Submitted SEAP’s

Υπογράφοντες το ΣτΔ
CoM signatures

Ο Χάρτης του Συμφώνου (2/2)
The Covenant Map (2/2)
6 Coordinators (...+ TCG)
6 Supporters
6 Συντονιστές (…+ ΤΕΕ)
6 Υποστηρικτές

ΤΟ ΤΕΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣτΔ
TCG AS NATIONAL CONVENANT COORDINATOR
Το ΤΕΕ ως Συντονιστής εταίρος
του Προγράμματος SEAP –
PLUS του ΙΕΕ αλλά και ως
Εθνικός Συντονιστής του
Συμφώνου των Δημάρχων
(Covenant
National
Coordinator)) υποστηρίζει σε
Coordinator
συνεργασία με την ΕΠΤΑ ΑΕ
επιστημονικά και τεχνικά
τους δήμους:
δήμους:
TCG as Coordinator Partner of
Program SEAP – PLUS and as
National Coordinator of the
Covenant of Mayors supports
in cooperation with the EPTA
SA
scientifically
and
technically
the
municipalities:

Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
Sustainable Energy Action Plans
∆οµή - Structure


Κύρια αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς: Τρέχον επίπεδο
κατανάλωσης ενέργειας και κύριες πηγές εκπομπών CO2 - Main results of the
Baseline Emission Inventory: Actual power consumption level and major sources
of emissions CO2 ·



Βασικά

στοιχεία

του

Σχεδίου

Δράσης

για

την

Αειφόρο

Ενέργεια:

Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την υλοποίηση της συνολικής
στρατηγικής. - Key elements of the Plan of Action for the Sustainable Energy:
Short and long-term measures for the implementation of the global strategy


Μακροπρόθεσμο Όραμα και Συνολική Στρατηγική: Προβλεπόμενος συνολικός
στόχος για τις εκπομπές CO2, οι τομείς δράσης προτεραιότητας, το προσωπικό
και οι οικονομικοί πόροι που θα διατεθούν. - Total Long Term Vision and
Strategy: Estimated total emissions target CO2, the priority areas of action, the
staff and financial resources allocated

Τομείς που συμμετέχουν στα ΣΔΑΕ
Sectors included to SEAP’s


Δημοτικές Εγκαταστάσεις



Municipal facilities



Δημόσιος Δημοτικός Φωτισμός



Municipal Public Lighting



Εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα



Tertiary facilities



Οικιακός τομέας



Residential buildings



Βιομηχανίες εφόσον δεν συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ



Industries not involved in EU ETS



Municipal fleet



Other road transportation



Energy production only in case >20MW and not

της ΕΕ


Δημοτικός στόλος μεταφορών



Άλλες οδικές μεταφορές



Παραγωγή ενέργειας εφόσον >20MW και δεν

involved to EU ETS

συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ της Ε.Ε.



Αγροτικός Τομέας

Agricultural Sector



Ενδεικτικά Μέτρα στο Βιομηχανικό Τομέα
Specific measures for Industrial Sector
Συστήματα ρύθμισης στροφών ηλεκτρικών κινητήρων - Electric Motors and Variable Speed Drives (VSD)
Τα ηλεκτροκίνητα συστήματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από τη
βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που παράγεται από VSD σε ηλεκτρικούς
κινητήρες έχουν υπολογιστεί περίπου 35% σε αντλίες και ανεμιστήρες και 15% σε αεροσυμπιεστές, συμπιεστές ψύξης και
γραμμές μεταφοράς. - Motor driven systems account for approximately 65 % of the electricity consumed by EU industry. The
potential energy savings produced by VSD in electric motors have been estimated around 35 % in pumps and fans and 15 % in
air compressors, cooling compressors and conveyors.



Πρότυπο ενεργειακής διαχείρισης ΕΝ 16001 - The Energy Management standard EN 16001
Το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ενεργειακή Διαχείριση - EN 16001 - είναι ένα εργαλείο για όλα τα είδη των εταιρειών για να
επανεξετάσουν την ενεργειακή τους κατάσταση και να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση σε ένα συστηματικό και
βιώσιμο τρόπο. - The European standard for Energy Management Systems– EN 16001 – is a tool for all kinds of companies to
review their energy situation and improve their energy efficiency in a systematic and sustainable way.



Έγγραφο Αναφοράς Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BREF) στον Τομέα της Βιομηχανίας - Best Available Techniques
Reference Document (BREF) in Industry
Το έγγραφο αναφοράς (BREF) βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΑΤs) έχει ως στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών στις
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές την παρακολούθηση και τις εξελίξεις στο πλαίσιο του άρθρου 17 παρ. 2 της οδηγίας IPPC
2008/1/ΕΚ.

- The Best Available Technology (BAT) Reference Document (BREF) aims to exchange information on BAT,

monitoring and developments under the article 17(2) of the IPPC Directive 2008/1/EC.

Νίκος Ανουσάκης
Email: nanousakis@central.tee.gr

