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Περίληψη

Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο

πλανήτης είναι η κλιματική αλλαγή που οφείλεται στην ενίσχυση του φαινόμενου του

θερμοκηπίου. Η κλιματική αλλαγή συντελείται λόγω της ρύπανσης της ατμόσφαιρας

από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπίστωσε πως η

συμμετοχή των τοπικών αρχών μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του εν λόγω

φαινομένου και θέσπισε την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων. Η

συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά στην εθελοντική συμμετοχή των Δήμων στην

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι Δήμοι που προσχωρούν στην πρωτοβουλία

οφείλουν  να εκπονήσουν  ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). Στο

ΣΔΑΕ αναφέρονται οι δράσεις που θα υλοποιήσει ο εκάστοτε Δήμος προκειμένου να

μειώσει τα επίπεδα εκπομπών CO2 του.

Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ΣΔΑΕ

στους ΟΤΑ. Αρχικά, παρατίθεται η αξιολόγηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου

των Δημάρχων, όπως προκύπτει από εργασίες τόσο της   ΕΕ όσο και της

επιστημονικής κοινότητας. Ακολούθως, παρουσιάζεται το ΣΔΑΕ του Δήμου Κοζάνης.

Επιπλέον, παρατίθεται η έρευνα που έγινε για το ΣΔΑΕ του Δήμου Κοζάνης, στην

οποία συμμετείχαν αρμόδιοι της περιοχής, που σχετίζονται με την πρωτοβουλία του

Συμφώνου των Δημάρχων. Τα αποτελέσματα της έρευνας χρησιμοποιούνται για την

αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης του εν λόγω Σχεδίου Δράσης.

Λέξεις Κλειδιά: Σύμφωνο των Δημάρχων, Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας,

Αξιολόγηση Σχεδίων Δράσης, Κλιματική Αλλαγή, Φαινόμενο Θερμοκηπίου, ΟΤΑ

(Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης), Δήμος Κοζάνης.
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Abstract

One of the major environmental issues is the greenhouse effect. Human activities

are responsible for the greenhouse effect. The European Union found out that the

involvement of local authorities can effectively contribute to the mitigation of the

greenhouse effect. Thus, EU introduced the initiative of Covenant of Mayors

(CoM).which concerns the voluntary participation of municipalities in tackling

climate change. The municipalities that join this initiative are obliged to develop and

implement a Sustainable Energy Action Plan (SEAP). This plan consists of the future

actions that a municipality has to implement in order to reduce its CO2 emission

levels.

This thesis refers to the design and implementation of SEAPs by the local

authorities. First of all, a number of studies are given, concerning the evaluation of

Covenant of Mayors both by EU and the scientific community. Furthermore, the

Sustainable Energy Action Plan of the Μunicipality of Kozani is discussed. Finally, a

survey is conducted concerning numerous aspects of the SEAP designed for the

Municipality Kozani. The participants of the survey were regional experts, associated

with the initiative of the Covenant of Mayors. The survey results are used for the

evaluation of the design and the implementation of Kozani’s SEAP.

Keywords: Covenant of Mayors, Sustainable Energy Action Plan (SEAP),

Assessment of Action Plans, Climate Change, Greenhouse Effect, Local Authorities,

Municipality of Kozani.
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Η Κλιματική Αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή και εν γένει η καταστροφή του περιβάλλοντος θεωρούνται

από τα σημαντικότερα προβλήματα  του σύγχρονου πολιτισμού σε παγκόσμιο

επίπεδο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι καύσωνες, οι

ξηρασίες, οι τυφώνες που σχετίζονται με την καταστροφή του περιβάλλοντος και την

κλιματική αλλαγή παρουσιάζουν έξαρση τα   τελευταία χρόνια. Συνεπώς, ο

περιορισμός της κλιματικής αλλαγής παραμένει, χωρίς αμφιβολία, μια από τις

μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η ανθρωπότητα.

Τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής πρέπει να τις αναζητήσει κανείς στις σχέσεις

του ανθρώπου με τη φύση και του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Το παγκόσμιο κλίμα

είναι αποτέλεσμα πολύπλοκης αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων, που

χαρακτηρίζουν από τη μια την κύρια πηγή ενέργειας (την ηλιακή ακτινοβολία) και

από την άλλη ένα μεγάλο αριθμό γήινων χαρακτηριστικών και φαινομένων που το

διαμορφώνουν, όπως πχ. η σύσταση της ατμόσφαιρας, οι άνεμοι, τα θαλάσσια

ρεύματα, η βροχή, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, κλπ. Το κλίμα στον πλανήτη δεν ήταν

ποτέ σταθερό, ωστόσο όπως έχει αποδειχθεί πρόσφατα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις

πέραν   του φυσιολογικού και ειδικότερα στις τελευταίες δεκαετίες λόγω

ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της

ενίσχυσης του φαινομένου του θερμοκηπίου.

1.2. Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Φαινόμενο του Θερμοκηπίου ονομάζεται η απορρόφηση της υπέρυθρης

ακτινοβολίας που εκπέμπει ο ήλιος από την ατμόσφαιρα, µε αποτέλεσμα η

θερμοκρασία της ατμόσφαιρας να αυξάνεται. Ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας

περνά αναλλοίωτο στην ατμόσφαιρα, φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους και

ακτινοβολείται ως μεγάλου μήκους υπέρυθρη ακτινοβολία. Ένα μέρος αυτής

απορροφάται από την ατμόσφαιρα, τη θερμαίνει και επανεκπέμπεται στην επιφάνεια

του εδάφους. Το φαινόμενο αυτό που επιτρέπει τη διέλευση της ακτινοβολίας αλλά

ταυτόχρονα την εγκλωβίζει, μοιάζει µε τη λειτουργία ενός θερμοκηπίου και για το
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λόγο αυτό ο Γάλλος μαθηματικός Fourier το 1822 το ονόμασε «Φαινόμενο

Θερμοκηπίου». Το εν λόγω φαινόμενο αποτελεί µια φυσική διεργασία που

εξασφαλίζει στη Γη µια θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους περίπου στους 15 οC, ενώ

η θερμοκρασία της θα ήταν στους -18 οC δίχως αυτό, θα καλυπτόταν μονίμως από

πάγο και θα ήταν ένας αφιλόξενος τόπος για την ανθρώπινη ύπαρξη. Τα τελευταία

χρόνια η αναφορά στο φαινόμενο αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τη  φυσική

διεργασία, αλλά με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας λόγω των ανθρωπογενών

δραστηριοτήτων. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, υπήρχε πάντοτε ως αποτέλεσμα

των ιδιοτήτων ορισμένων συστατικών της γήινης ατμόσφαιρας, αλλά σήμερα

εμφανίζεται οξυμένο, λόγω της εντατικοποίησης διάφορων ανθρωπογενών

δραστηριοτήτων. Η εντατική χρησιμοποίηση ορυκτών καύσιμων, όπως του

κάρβουνου, του λιγνίτη και κυρίως των παραγώγων του πετρελαίου, έχει ως

αποτέλεσμα την έκλυση τεράστιων ποσοτήτων βιομηχανικών αέριων και κυρίως

διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, γεγονός που ενισχύει το φαινόμενο του

θερμοκηπίου.

Τον   τελευταίο αιώνα και ειδικότερα   στη   δεκαετία   του 1890, η μέση

θερμοκρασία της Γης ανερχόταν στους 14,6 οC και κατά την δεκαετία 1980 έφθασε

στους 15,21οC δηλαδή υπήρξε μια μικρή αύξηση   της μέσης πλανητικής

ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας κατά 0,6 οC (Gribbin, 1992). Οι Jones & Hulme (1994)
στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας μελετώντας την εικοσάχρονη περίοδο

1967-1986, διαπίστωσαν άνοδο της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας κατά 0,31οC στο
βόρειο ημισφαίριο και ενώ στο νότιο ημισφαίριο παρατηρήθηκε άνοδος της

θερμοκρασίας κατά 0,23 οC. Tέλος, σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία της IPCC

(2007a) η θερμοκρασιακή άνοδος του πλανήτη έχει ανέλθει στους 0,74ο C.

1.3. Το Ανθρακικό Αποτύπωμα

Το «ανθρακικό αποτύπωμα» είναι η εκτίμηση των εκπομπών των αερίων του

θερμοκηπίου που συνδέεται με ποικίλες  δραστηριότητες,  όπως η παραγωγή ενός

προϊόντος. Σχεδόν κάθε δραστηριότητα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή αερίων του

θερμοκηπίου είτε άμεσα είτε έμμεσα, όπως πχ. η μετάβαση στον τόπο εργασίας. Το

πιο σημαντικό από τα αέρια του θερμοκηπίου, που παράγεται λόγω ανθρώπινης

δραστηριότητας είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Οι κυριότερες πηγές άμεσων
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εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι η καύση ορυκτών καυσίμων για παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση και συγκοινωνία. Από την άλλη, είναι λιγότερο

εμφανές πως η παρασκευή προϊόντων και οι διάφορες υπηρεσίες προκαλούν έμμεσες

εκπομπές κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Συνεπώς, απαιτείται ενέργεια τόσο

για την παραγωγή και τη μεταφορά ενός προϊόντος, όσο και για την απόρριψή του

κατά το τέλος της διάρκειας ζωής του.

1.4. Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Τις τελευταίες δεκαετίες η διεθνής κοινότητα έχει αρχίσει να βιώνει τα

αποτελέσματα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η έννοια

«κλιματική αλλαγή» συνοψίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη διάσταση ενός

από τα σημαντικότερα σύγχρονα προβλήματα του πλανήτη, το οποίο απαιτεί λήψη

μέτρων μέσω του περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο

και περιφερειακό επίπεδο. Σε Ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση σε Εθνικό επίπεδο η

αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, αποτελεί μια εκ των θεμελιωδών

προτεραιοτήτων. Μια εκ των δράσεων που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση

προκειμένου να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά η κλιματική

αλλαγή ήταν η θέσπιση της πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων. Το

«Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελεί ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και

Περιφερειών που έχουν ως στόχο την ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση της

κλιματικής αλλαγής. Βάσει της μεθοδολογίας του Συμφώνου των Δημάρχων οι

συμμετέχοντες στην εν λόγω πρωτοβουλία πρέπει να εκπονούν για το Δήμο τους ένα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), στο οποίο αρχικά γίνεται εκτίμηση

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην συνέχεια καταρτίζονται στοχευμένες και

κοστολογημένες δράσεις τις οποίες ο Δήμος δεσμεύεται να υλοποιήσει σε

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μειώσει τα επίπεδα εκπομπών του.

1.5. Διάρθρωση της Εργασίας

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση και η

αξιολόγηση  του  σχεδιασμού και  της υλοποίησης των  Σχεδίων  Δράσης  Αειφόρου
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Ενέργειας που εκπονούν οι Δήμοι που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του

Συμφώνου των Δημάρχων.

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη πρωτοβουλία του Συμφώνου των

Δημάρχων και στην εξέλιξη της από την αρχή της ως σήμερα. Στη συνέχεια,

παρουσιάζονται τα απαιτούμενα βήματα για την προσχώρηση στην εν λόγω

πρωτοβουλία. Επιπλέον, παρατίθενται οι κριτικές τόσο της ίδιας της ΕΕ όσο και της

επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την πρωτοβουλία του Συμφώνου των

Δημάρχων. Τέλος, παρουσιάζεται το παράδειγμα ενός μεγάλου Δήμου του

εξωτερικού που έχει συμμετάσχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Στο παράδειγμα

γίνεται λόγος για το προπαρασκευαστικό στάδιο πριν τη συμμετοχή του Δήμου στην

πρωτοβουλία, την απόφαση προσχώρησης, τους κύριους άξονες του ΣΔΑΕ που

υλοποίησε και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προέκυπταν από τη συμμετοχή

του στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του

Δήμου Κοζάνης. Στο εν λόγω κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα στάδια προσχώρησης

του Δήμου Κοζάνης στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Αρχικά αναφέρεται η προσαρμογή

των οργανωτικών των δομών του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του ΣΔΑΕ.

Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκπομπών αναφοράς του εν λόγω

Δήμου. Τέλος, γίνεται λόγος για τις σημαντικότερες δράσεις που έχει αναλάβει ο

Δήμος Κοζάνης προκειμένου να μειώσει τα επίπεδα εκπομπών του ως το 2020 και

παρουσιάζεται το πληροφοριακό σύστημα που έχει αναπτύξει ο Δήμος προκειμένου

να παρακολουθεί την πορεία του ΣΔΑΕ του και την υλοποίηση των ενεργειών που

έχει προτείνει.

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη

σχετικά με το ΣΔΑΕ του Δήμου Κοζάνης. Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν άτομα

τόσο αιρετά όσο και μη αιρετά που σχετίζονται με το ΣΔΑΕ του Δήμου, τα οποία

κλήθηκαν να αξιολογήσουν διάφορες πτυχές του συγκεκριμένου Σχεδίου. Τέλος, στο

5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα που

διεξήχθη και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας του

Συμφώνου των Δημάρχων. Δηλαδή, για την αρχική ιδέα και το πώς αυτή εξελίχθηκε

με το χρόνο. Επιπλέον αναφέρονται τα βασικά σημεία για την προσχώρηση στη

συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στη συνέχεια παρατίθεται αξιολόγηση της εν λόγω

πρωτοβουλίας από την ΕΕ και αναφέρονται οι απόψεις της επιστημονικής κοινότητας

σχετικά με το Σύμφωνο των Δημάρχων. Τέλος, παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης

του ΣΔΑΕ ενός μεγάλου Δήμου του εξωτερικού, η οποία περιλαμβάνει το

προπαρασκευαστικό στάδιο μέχρι την απόφαση προσχώρησης, τους στόχους, τις

δράσεις και τα αναμενόμενα οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή σε μια τέτοια

πρωτοβουλία.

2.1. Η Εξέλιξη της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental

panel on Climate Change - IPCC) επιβεβαίωσε στην 4η έκθεσή της ότι η αλλαγή του

κλίματος αποτελεί πραγματικότητα  για την οποία  ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η

χρήση ενέργειας για τις ανθρώπινες δραστηριότητες (ΙPCC, 2007b). Στις 9 Μαρτίου

2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη δέσμη μέτρων «Ενέργεια για ένα

μεταβαλλόμενο κόσμο», αναλαμβάνοντας μονομερή δέσμευση για τη μείωση των

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020, ως

αποτέλεσμα   της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά   20% και του

προσδιορισμού του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας στο  ενεργειακό

μίγμα σε 20%· Επιπλέον, σε αυτή την κατεύθυνση η Επιτροπή των Περιφερειών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε την ανάγκη σύνταξης των τοπικών και

περιφερειακών δυνάμεων δεδομένου ότι η πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση αποτελεί

αποτελεσματικό στοιχείο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων

που πρέπει να αναληφθούν για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Επιπρόσθετα, πλήθος Δήμων  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  οι  οποίοι ακολουθούν τις

συστάσεις του «Χάρτη της Λειψίας για Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις» και τις

δεσμεύσεις του Aalborg στις οποίες στηρίζονται οι εν εξελίξει προσπάθειες αστικής
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βιωσιμότητας καθώς και διαδικασίες της Ατζέντας 21, αναγνώρισαν πως οι τοπικές

αρχές μοιράζονται την ευθύνη για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας

του πλανήτη με τις εθνικές κυβερνήσεις και οφείλουν και αυτές  να λάβουν

δεσμεύσεις ανεξαρτήτως των δεσμεύσεων των ενδιαφερόμενων φορέων. Εξάλλου

έχει αποδειχθεί πως τα αστικά κέντρα και οι πόλεις ευθύνονται άμεσα και έμμεσα

(μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες)

για περισσότερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκύπτουν

από τη χρήση  ενέργειας σχετιζόμενης με την ανθρώπινη  δραστηριότητα. Βάσει

αυτών προκύπτει πως η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να υλοποιηθεί με ενεργή συμμετοχή

των τοπικών αρχών, των πολιτών και των συνεργασιών μεταξύ τους. Η σημασία της

ανάληψης πρωτοβουλίας των τοπικών άρχων έγκειται στο γεγονός πως η ενεργειακή

ζήτηση και η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εμπίπτουν στο πεδίο

αρμοδιότητάς τους και επιπλέον η ανάληψη δράσεων από μέρους τους, όπως πχ. η

διάχυση αποτελεσμάτων προγραμμάτων   ενεργειακής απόδοσης, η υλοποίηση

δράσεων βιώσιμης κινητικότητας και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας κτλ., μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα για τους πολίτες τους. Για

τους προαναφερθέντες λόγους τον Ιανουάριο του 2008 και κατόπιν της υιοθέτηση της

δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020, η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή παρουσίασε το Σύμφωνο των Δημάρχων προς επιδοκιμασία και υποστήριξη

των προσπαθειών που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές αναφορικά με την

υλοποίηση των πολιτικών για τη βιώσιμη ενέργεια.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων συνιστά ένα μοναδικό κίνημα «εκ των κάτω προς

τα άνω» το οποίο πέτυχε την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού τοπικών και

περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης και την κατεύθυνση των

επενδύσεων σε μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Το Σύμφωνο των

Δημάρχων ενώνει τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται οικειοθελώς να

υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ για τη βιώσιμη ενέργεια στην επικράτειά τους.

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας ξεπέρασε γρήγορα τις προσδοκίες και συνέχισε να

προσελκύει νέες τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Το

Σύμφωνο των Δημάρχων είχε ήδη συγκεντρώσει 2.000 πόλεις έως τον Οκτώβριο του

2010, ενθαρρύνοντας την Ευρωπαϊκή επιτροπή να αναπτύξει μια παρόμοια

πρωτοβουλία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ. Η πρωτοβουλία
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του Συμφώνου των Δημάρχων για τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

δρομολογήθηκε το 2011 και έκτοτε άρχισε να λειτουργεί στη Λευκορωσία, την

Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Αρμενία, τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

Το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκτεινε το Σύμφωνο των Δημάρχων στην

περιφέρεια της Νότιας Ευρωπαϊκής Γειτονίας, ξεκινώντας το έργο CES-MED. Το

έργο «Καθαρότερη ενέργεια για την προστασία των πόλεων της Μεσογείου» (CES-

MED) παρείχε υποστήριξη στις πόλεις ώστε να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο των

Δημάρχων και να δεσμευτούν σε φιλόδοξες πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Το

Γραφείο CES-MED λειτουργεί πλέον στην Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την

Ιορδανία, το Λίβανο, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.

Βασιζόμενη στην επιτυχία του Συμφώνου των Δημάρχων, τον Μάρτιο του

2014, η Επίτροπος Connie Hedegaard, αρμόδια για τη «Δράση για το Κλίμα»,

παρουσίασε την πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» (Mayors Adapt) το

οποίο στηρίζεται στο ίδιο μοντέλο διακυβέρνησης, προσκαλώντας τις πόλεις να

αναλάβουν πολιτικές δεσμεύσεις και να λάβουν δράση για να προβλέψουν τις

αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προετοιμαστούν για αυτές.

Η νέα πρωτοβουλία έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην εφαρμογή

μέτρων που αποβλέπουν το μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμένα, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη

στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ή/και να την ενσωματώσουν

στα υφιστάμενα σχέδια δράσης τους. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται η

πραγματοποίηση έκθεσης προόδου ανά διετία. Στην πρωτοβουλία έχουν εκδηλώσει

ενδιαφέρον συμμετοχής τα Τίρανα (AL), το Ομπεργκράφεντορφ (ΑΤ), η Γάνδη (ΒΕ),

το Άλμπερτον (DK), το Τάμπερε (FI), η Λυών (FR), το Βερολίνο (DE), το Μόναχο

(DE), το Αμβούργο (DE), η Βουδαπέστη (HU), το Δουβλίνο (IE), η Μπολόνια (IT), η

Βενετία (IT), η Ρίγα (LV), η Ποντγκόριτσα (ME), το Άρνεμ (NL), το Ναϊμέγκεν

(NL), το Ρότερνταμ (NL), η Ουτρέχτη (NL), το Κασκάις (PT), η Βαρκελώνη (ES), το

Μπέρμιγχαμ (UK) και το Λονδίνο (UK).

Το καλοκαίρι του 2015, με παρότρυνση του Επιτρόπου Miguel Arias Cañete, η

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή και το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων ξεκίνησαν

μια διαδικασία διαβούλευσης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των

Περιφερειών προκειμένου να συλλέξουν τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων

σχετικά με το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων. Η απάντηση ήταν ομόφωνη: το
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97% ζήτησε να τεθεί ένας νέος στόχος που να εκτείνεται χρονικά πέρα από το 2020

ενώ το 80% ζήτησε να τεθεί ένας πιο μακροπρόθεσμος στόχος. Η πλειοψηφία

επιδοκίμασε, επίσης, τους στόχους για το 2030 σχετικά με τη μείωση των εκπομπών

διοξειδίου του άνθρακα/των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% και

υποστήριξε την ενσωμάτωση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της

προσαρμογής σε αυτήν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Επί της ουσίας, οι πρωτοβουλίες

συγχωνεύθηκαν στο νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και

την Ενέργεια, υιοθετώντας τους στόχους της ΕΕ για το 2030 και μια ολοκληρωμένη

προσέγγιση αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την

προσαρμογή σε αυτήν.

Το νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια

παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις  15  Οκτωβρίου 2015 κατά τη

διάρκεια μιας τελετής που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Οι τρεις πυλώνες του ενισχυμένου Συμφώνου, δηλαδή μετριασμός, προσαρμογή και

ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια, εγκρίθηκαν με συμβολικό

τρόπο. Οι υπογράφοντες επιδοκιμάζουν ένα κοινό όραμα  για  το 2050: την

απεξάρτηση της επικράτειάς τους από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,

την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της

κλιματικής αλλαγής και την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να έχουν

πρόσβαση σε ασφαλή,  βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.  Οι πόλεις που

υπέγραψαν το Σύμφωνο δεσμεύονται για τη λήψη δράσεων προκειμένου να

υλοποιηθεί ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%

έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης αναφορικά με τον μετριασμό

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Τον Ιούνιο του 2016, το Σύμφωνο των Δημάρχων μπήκε σε μια σημαντική νέα

φάση της ιστορίας του, όταν επέλεξε να συνενώσει τις δυνάμεις του με μια άλλη

πρωτοβουλία σε επίπεδο πόλεων, τον Συνασπισμό των Δημάρχων. Το «Παγκόσμιο

Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια», το οποίο προέκυψε από

αυτήν τη διαδικασία και σχεδιάστηκε να ξεκινήσει επισήμως τον Ιανουάριο του 2017,

γεγονός που αποτελεί το μεγαλύτερο κίνημα φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης που

δεσμεύονται να υπερβούν τους εθνικούς τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια.

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις

αρχές της κλιματικής δικαιοσύνης, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων θα
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αντιμετωπίσει  τρία κύρια ζητήματα: τον μετριασμό  της κλιματικής αλλαγής, την

προσαρμογή στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παγκόσμια

πρόσβαση σε ασφαλή, καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Επιπρόσθετα, το

Σύμφωνο των Δημάρχων συνεχίζει την παγκόσμια επέκτασή του, με τη δημιουργία

του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων για την Υποσαχάρια Αφρική.

Από τον Ιανουάριο του 2017 έχει ξεκινήσει επίσημα το Παγκόσμιο Σύμφωνο

των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. Αυτό το νέο παγκόσμιο κίνημα έχει

ως στόχο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της φωνής των τοπικών ηγετών στην

πολιτική και τη δράση για το κλίμα διεθνώς και πρόκειται να προβάλει τις συλλογικές

επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, αναμένεται να

δημιουργηθούν τα περιφερειακά γραφεία του Συμφώνου στη Βόρεια Αμερική, τη

Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, την Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία, την

Ινδία και την Ιαπωνία, συμπληρώνοντας τα ήδη υφιστάμενα γραφεία (Εικόνα 1).

Σχήμα 2.1: Υπάρχοντα και μελλοντικά γραφεία Συμφώνου των Δημάρχων (πηγή:
http://www.covenantofmayors.eu/The-Covenant-of-Mayors-going,2332.html)

2.2. Συμμετοχή Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Από το 2008 ως σήμερα η συμμετοχή των Δήμων έχει αυξηθεί σημαντικά

καθώς πλέον ολοένα και περισσότεροι Δήμοι εντάσσονται   στην   εν λόγω

πρωτοβουλία. Οι Δήμοι που εντάσσονται πλέον στην πρωτοβουλία του Συμφώνου

των Δημάρχων δεν είναι πλέον απαραίτητο να προέρχονται από χώρες της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν ενταχθεί ως

τώρα 7.167 Δήμοι από 54 χώρες, στοιχεία που αναφέρονται σε περισσότερους από

223.854.164 κατοίκους. Στην Ελλάδα οι Δήμοι που έχουν συμμετάσχει στην

πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων είναι 136. Ο πρώτος Δήμος που

συμμετείχε στην πρωτοβουλία ήταν ο τότε καποδιστριακός Δήμος Πτολεμαΐδας

(πλέον Δήμος Εορδαίας). Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές με

τους περισσότερους Δήμους που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία του Συμφώνου

των Δημάρχων.

Σχήμα 2.2: Αριθμός Δήμων που έχουν ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων (πηγή:
http://www.covenantofmayors.eu/participation/covenant_map_en.html)

Τα υποβληθέντα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Σχέδια Δράσης

Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος ανέρχονται πλέον σε 5.656, εκ των οποίων τα

5.436 Σχέδια  Δράσης προέρχονται από Δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην

Ελλάδα Σχέδια Δράσης έχουν υποβάλει 105 Δήμοι. Στην εικόνα που ακολουθεί

παρατίθενται οι περιοχές με τους περισσότερους Δήμους που έχουν υποβάλει Σχέδιο

Δράσης.
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Σχήμα 2.3: Περιοχές με υποβληθέντα Σχέδια Δράσης (πηγή:
http://www.covenantofmayors.eu/participation/covenant_map_en.html)

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Σχέδια Δράσης που έχουν

υποβληθεί ανά έτος. Επιπρόσθετα στο Σχήμα 2.5 παρουσιάζονται αθροιστικά τα

Σχέδια Δράσης που έχουν υποβληθεί μέχρι το αντίστοιχο έτος.

Σχήμα 2.4: Υποβληθέντα Σχέδια Δράσης ανά έτος
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Σχήμα 2.5: Σχέδια Δράσης που έχουν υποβληθεί ως το αντίστοιχο έτος

Από τα ανωτέρω στοιχεία γίνεται αντιληπτή η επιτυχία της εν λόγω

πρωτοβουλίας, στην οποία όπως αναφέρθηκε εντάσσονται πλέον και οι Δήμοι χωρών

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.3. Διαδικασία Προσχώρησης στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές με

δημοκρατική σύνθεση αιρετών αντιπροσώπων, ανεξαρτήτως του μεγέθους του

εκάστοτε Δήμου και του σταδίου εφαρμογής των ενεργειακών και κλιματικών

πολιτικών τους. Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους όμορες τοπικές αρχές μπορούν

επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποφασίσουν να συμμετάσχουν ως ομάδα

υπογραφόντων και να υποβάλουν από κοινού ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη

Ενέργεια, δεσμευόμενες είτε μεμονωμένα (1η επιλογή) είτε αθροιστικά (2η επιλογή)

στο στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20%. Προκειμένου να συμμετάσχουν σε

αυτή τη διαρκώς διευρυνόμενη κίνηση, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να ακολουθήσουν

την εξής διαδικασία:

1.   Να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία αναφορικά με το Σύμφωνο των

Δημάρχων στο δημοτικό συμβούλιο.
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2. Μετά τη λήψη επίσημης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο, να

εξουσιοδοτήσουν το δήμαρχο - ή έναν αντίστοιχο εκπρόσωπο του συμβουλίου

– προκειμένου να υπογράψει το έντυπο προσχώρησης στο Σύμφωνο.

3.   Μετά την υπογραφή, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στην

ιστοσελίδα του Συμφώνου των Δημάρχων και να μεταφορτώσουν το δεόντως

υπογεγραμμένο έντυπο προσχώρησής τους.

4.   Να δώσουν προσοχή στα επόμενα βήματα, τα οποία περιγράφονται σε ένα e-

mail επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο συμβούλιο της τοπικής αρχής.

Οι τοπικές αρχές μπορούν να υπογράψουν το Σύμφωνο των Δημάρχων

οποιαδήποτε στιγμή, καθώς δεν υπάρχει προθεσμία. Οι Τελετές του Συμφώνου των

Δημάρχων πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με μεγάλη συμμετοχή των δημάρχων που

επωφελούνται της διεθνούς προβολής υπογράφοντας σε μια δημόσια τελετή.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα για την προσχώρηση στην

πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων.

ΒΗΜΑ 1: Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων

Με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων ο Δήμος δηλώνει τη συμβολή

του στην επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω  του Συμφώνου των  Δημάρχων,  ο  Δήμος συμμετέχει  σε μια κοινότητα σε

επαφή τις τοπικές αρχές με την ίδια δέσμευση. Οι υπογράφοντες του Συμφώνου των

Δημάρχων κάνουν μια εθελοντική και μονομερή δέσμευση ότι θα προχωρήσουν πέρα

από τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2. Οι

υπογράφοντες του Συμφώνου στοχεύουν   στη μείωση   των   εκπομπών CO2

περισσότερο από 20%, ως το 2020, μέσω δράσεων ενεργειακής απόδοσης και χρήσης

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι τοπικές αρχές

δεσμεύονται:

1. Να ετοιμάσουν Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) εντός ενός έτους από

την υπογραφή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων

2.   Να υποβάλουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), το

οποίο θα έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο
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3.   Να δημοσιεύουν τακτικά - κάθε δύο χρόνια μετά την υποβολή του ΣΔΑΕ

τους- εκθέσεις αναφοράς στις οποίες παρουσιάζεται ο βαθμός υλοποίησης του

σχεδίου δράσης και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει

4.   Να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους κινητοποιώντας τους πολίτες τους,

μέσω τακτικών ημερίδων – συνεδρίων (πχ. Τοπική Ημέρα Ενέργειας)

5. Να διαδώσουν το μήνυμα του Συμφώνου των Δημάρχων, ιδίως

ενθαρρύνοντας και άλλες τοπικές αρχές να συμμετάσχουν μέσω διαφόρων

εκδηλώσεων

Η επίσημη πολιτική δέσμευση των υπογραφόντων θα πρέπει να μεταφραστεί σε

συγκεκριμένα μέτρα και έργα. Ως υπογράφων, ο Δήμος δέχεται να αναφέρει και να

παρακολουθεί για την εφαρμογή του ΣΔΑΕ του. Προκειμένου το Σύμφωνο των

Δημάρχων να επιτύχει στο πλαίσιο της τοπικής αρχής, είναι αναγκαία η προσαρμογή

και η βελτιστοποίηση των εσωτερικών διοικητικών δομών του κάθε Δήμου. Δηλαδή

θα πρέπει να δοθούν κατάλληλες αρμοδιότητες σε συγκεκριμένα τμήματα και να

αφιερωθούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι στην εφαρμογή των

δεσμεύσεων του Συμφώνου των Δημάρχων. Η χάραξη μιας πολιτικής για τη βιώσιμη

ενέργεια είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που βρίθει προκλήσεων και η οποία πρέπει

να αποτελέσει αντικείμενο συστηματικού σχεδιασμού και συνεχούς διαχείρισης.

Συνεπώς, απαιτείται συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τμημάτων

της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως των τμημάτων για την προστασία του

περιβάλλοντος, τη χρήση γαιών και το χωροταξικό σχεδιασμό, τις οικονομικές και

κοινωνικές υπηρεσίες, τη διαχείριση κτιρίων και υποδομών, τις μετακινήσεις και τις

μεταφορές, τον προϋπολογισμό, τα οικονομικά, τις προμήθειες, κτλ. Η ενσωμάτωση

της διαχείρισης της αειφόρου ενέργειας στις άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες των

αρμόδιων τμημάτων του Δήμου είναι κρίσιμης σημασίας, και θα πρέπει να

διασφαλιστεί ότι θα αποτελέσει μέρος του συνολικότερου σχεδιασμού της τοπικής

αρχής.

Για τη σύνταξη Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς ή ενός Σχεδίου Δράσης για

την Αειφόρο Ενέργεια απαιτούνται σημαντικοί πόροι. Ο Δήμος, ιδιαίτερα εάν είναι

μικρός, ίσως δε διαθέτει τις δυνατότητες σε ανθρώπινο δυναμικό/ τις οικονομικές

δυνατότητες και την τεχνική εξειδίκευση για να επιτύχει τις φιλοδοξίες του. Ωστόσο,

με τη βοήθεια της περιφέρειας/ διοικητικής δομής ή/και των υφιστάμενων ενώσεων
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τοπικών και περιφερειακών αρχών, αυτές οι προσπάθειες μπορούν να καταμεριστούν

και να δημιουργηθούν συνεργασίες. Ο Δήμος μπορεί επίσης να λάβει από τον τοπικό

ή/και περιφερειακό οργανισμό ενέργειας (εάν υπάρχει στην περιοχή) ποικίλες

συμβουλές σε όλα τα θέματα της ενέργειας, όπως και χρήσιμη τεχνική βοήθεια κατά

την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης του για την Αειφόρο Ενέργεια.

Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί, επίσης, ένα βασικό παράγοντα για την

αλλαγή της κουλτούρας που αφορά θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας

του περιβάλλοντος. Εξάλλου ως υπογράφων το Σύμφωνο, ο Δήμος δεσμεύεται επίσης

να κινητοποιήσει  τους πολίτες  ώστε να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι

στρατηγικές ενημέρωσης, επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και

συντονισμού αποτελούν ένα ζωτικής σημασίας στοιχείο για την επιτυχία του Σχεδίου

Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου.

Η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς ποσοτικοποιεί τις εκπομπές CO2 (ή αερίων

αντίστοιχων του CO2) που οφείλονται στην ενεργειακή κατανάλωση της περιοχής

του υπογράφοντος το Σύμφωνο των Δημάρχων και επίσης, εντοπίζει τις κυριότερες

πηγές εκπομπών του CO2 και τις αντίστοιχες δυνατότητες μείωσής τους.  Η

Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς αποτελεί το σημείο αφετηρίας για την επεξεργασία

του Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια, καθώς παρέχει γνώση για τη φύση των

τομέων που εκπέμπουν CO2 και, έτσι, συμβάλλει στην επιλογή των κατάλληλων

δράσεων.

Η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές CO2 σε τοπικό επίπεδο εξαρτώνται

από πολλούς παράγοντες: την οικονομική δομή, το επίπεδο οικονομικής

δραστηριότητας, τον πληθυσμό, την πυκνότητα, τα χαρακτηριστικά του κτιριακού

δυναμικού, τη χρήση και το επίπεδο ανάπτυξης των διάφορων τρόπων μεταφοράς, τις

συμπεριφορές των πολιτών, το κλίμα, κλπ.

Ορισμένοι παράγοντες μπορούν να επηρεαστούν βραχυπρόθεσμα (όπως η

κουλτούρα των πολιτών), ενώ άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεαστούν μόνο

μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα (ενεργειακή απόδοση του κτιριακού δυναμικού).

Είναι χρήσιμο να γίνει κατανοητή η επιρροή αυτών των παραμέτρων, ο τρόπος με τον

οποίο μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και να καθοριστεί ποιοι από αυτούς

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την τοπική αρχή (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα

και μακροπρόθεσμα).



Θεοδώρα Τοπάλη «Σχεδιασμός & Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)
στην τοπική αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση του Δήμου Κοζάνης»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη & Αυτοδιοίκηση» 16

Το όραμα για ένα μέλλον αειφόρου ενέργειας αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή

για τους υπογράφοντες το Σύμφωνο και λειτουργεί ως η κοινή συνιστώσα στην οποία

μπορούν να ανατρέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (πολιτικοί, πολίτες και ομάδες

συμφερόντων). Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβληθεί η τοπική αρχή

στον υπόλοιπο κόσμο. Το όραμα του Δήμου θα πρέπει να είναι συμβατό με τις

δεσμεύσεις του Συμφώνου των Δημάρχων, δηλαδή θα πρέπει να συνεπάγεται ότι θα

επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020

(τουλάχιστον). Ωστόσο, το όραμα του κάθε Δήμου μπορεί να είναι ακόμα πιο

φιλόδοξο, αν και προτείνεται το όραμα να είναι ρεαλιστικό καθώς θα πρέπει να

αντανακλά μερικές φορές νέες αξίες ή να καταρρίπτει κάποια παλιά όρια που δεν

έχουν πλέον ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. Επί της ουσίας το όραμα του κάθε Δήμου θα

πρέπει να περιγράφει το επιθυμητό μέλλον της πόλης και να εκφράζεται με απτούς

όρους προκειμένου να καθίσταται πιο κατανοητό για τους πολίτες και τους

ενδιαφερόμενους φορείς. Τέλος, αυτό που προτείνεται είναι το όραμα και οι στόχοι

του κάθε Δήμου να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, ρεαλιστικοί και να

υλοποιούνται εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Σε κάθε δήμο υπάρχει πληθώρα

παράλληλων σχεδιασμών και πολιτικών αλλά και πιθανών συνεργιών μεταξύ των

διάφορων τμημάτων. Συνεπώς, ο Δήμος θα πρέπει να εντοπίζει τις υπάρχουσες

δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές, τα σχέδια, τις διαδικασίες και τους

κανονισμούς που αφορούν τα ζητήματα σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα εντός

των πλαισίων της τοπικής αρχής του. Συνίσταται δε, όλοι οι σχετικοί φορείς και τα

ενδιαφερόμενα μέρη να προσκαλούνται σε ανοιχτή συζήτηση προκειμένου να

εντοπίζονται οι πιθανές συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και για συνέργιες. Επιπλέον, θα

πρέπει ο Δήμος να εντοπίζει τους οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη και

εφαρμογή της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, συμπεριλαμβανομένων των κύριων

κονδυλίων που (επανα)επιμερίζονται στο δημοτικό προϋπολογισμό, το αντίστοιχο

χρονικό πλαίσιο και τις πιθανές εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης (π.χ. ευρωπαϊκά/

εθνικά/ περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης, Εταιρείες Ενεργειακών

Υπηρεσιών (ΕΕΥ), συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κτλ.).

Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια είναι ένα στρατηγικό και

επιχειρησιακό έγγραφο που καθορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους στόχους

του 2020. Χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς του

κάθε Δήμου για να εντοπίσει τα καλύτερα πεδία δράσης και τις ευκαιρίες για την
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επίτευξη του στόχου της τοπικής αρχής αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών CO2.

Καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα μείωσης μαζί με χρονοδιαγράμματα και ανατεθείσες

ευθύνες, τα  οποία μετατρέπουν  τη μακροπρόθεσμη  στρατηγική  σε δράση. Κάθε

Δήμος μπορεί να επιλέξει τη μορφή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

(ιδιαίτερα εάν έχει ήδη εκπονήσει ένα παρόμοιο σχέδιο δράσης στο παρελθόν).

Ωστόσο, θα πρέπει ο Δήμος να βεβαιώνει ότι το σχέδιο δράσης του συνάδει με τις

γενικές αρχές που καθορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό Σχεδίου

Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Ο οδηγός αυτός παρέχει στο Δήμο αναλυτικές

πληροφορίες, συγκεκριμένα παραδείγματα και πρακτικές συστάσεις σχετικά με το

πώς να αναπτύξει το Σχέδιο Δράσης του για την Αειφόρο Ενέργεια.

ΒΗΜΑ 2: Υποβολή Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια

Ως υπογράφων το Σύμφωνο των Δημάρχων, ο Δήμος δεσμεύεται ότι θα

υποβάλει το Σχέδιο Δράσης του για την Αειφόρο Ενέργεια στο οποίο θα

αιτιολογούνται οι στόχοι του Συμφώνου και τα μέτρα για την επίτευξή τους εντός

ενός έτους από την ένταξή του στο Σύμφωνο.

Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια πρέπει να  εγκριθεί από το

δημοτικό συμβούλιο και να μεταφορτωθεί στο Διαδίκτυο στην εθνική γλώσσα του

εκάστοτε  Δήμου (ή στα αγγλικά) χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα

υποβολής που παρέχεται μέσω του συνδέσμου «Το Σύμφωνό μου» (είσοδος με

κωδικό πρόσβασης). Ταυτόχρονα, θα χρειαστεί να συμπληρώσει ο κάθε Δήμος το

υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στα αγγλικά. Στο υπόδειγμα

επιτρέπεται ο κάθε Δήμος να συνοψίσει τα αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών

Αναφοράς του και τα βασικά στοιχεία του Σχεδίου Δράσης του για την Αειφόρο

Ενέργεια. Μετά την υποβολή του, το υπόδειγμα ελέγχεται για την ορθότητα των

δεδομένων του από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Μόλις εγκριθεί το υπόδειγμα Σχεδίου

Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, τα καλύτερα σημεία του δημοσιεύονται στον

ιστότοπο  του Συμφώνου των Δημάρχων,  στο προφίλ του Δήμου.  Τέλος,  ο κάθε

Δήμος θα μπορεί να συγκρίνει τις δράσεις και την πρόοδό του με εκείνες των άλλων

υπογραφόντων.

Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια απαιτεί σίγουρα

μεγάλο χρονικό διάστημα, προσπάθειες και οικονομικά μέσα. Κατά τη διάρκεια της
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φάσης  εφαρμογής,  η διασφάλιση καλής  εσωτερικής και  εξωτερικής  επικοινωνίας

είναι ουσιώδους σημασίας. Η διοργάνωση «Τοπικών Ημερίδων για την Ενέργεια»

μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για να ενημερωθούν οι πολίτες του εκάστοτε

Δήμου για  την πρωτοβουλία  του Συμφώνου των Δημάρχων. Η συμμετοχή  των

πολιτών μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκθέσεων, ξεναγήσεων, ειδικών εκστρατειών

κ.λπ. Η ευρεία συμμετοχή των πολιτών εξασφαλίζει και ευρεία υποστήριξη στη

συνολική διαδικασία εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και

συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και στην αλλαγή της κουλτούρας

των πολιτών. Τέλος, η παρακολούθηση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της

διαδικασίας των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια καθώς η τακτική

αξιολόγησή τους που ακολουθείται από την επαρκή προσαρμογή του σχεδίου δράσης

επιτρέπει τη διαρκή βελτίωση της διαδικασίας.

ΒΗΜΑ 3: Τακτική υποβολή εκθέσεων εφαρμογής

Κάθε δύο έτη από την υποβολή  του Σχεδίου Δράσης για  την  Αειφόρου

Ενέργεια, ο Δήμος θα πρέπει να υποβάλλει μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του

Σχεδίου Δράσης του. Αυτές οι εκθέσεις εφαρμογής έχουν στόχο να ελέγξουν τη

συμμόρφωση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων με τους προβλεπόμενους στόχους σε

σχέση με τα μέτρα που εφαρμόζονται και τις μειώσεις εκπομπών CO2. Η διαδικασία

υποβολής εκθέσεων θα διευκολύνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού υποδείγματος που

σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το υπάρχον υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης για την

Αειφόρο Ενέργεια. Τα κύρια επιτεύγματα του κάθε Δήμου δημοσιεύονται στον

ιστότοπο του Συμφώνου, στο προφίλ του, προκειμένου να παρουσιάζουν συνοπτικά

την πρόοδο που σημειώθηκε από την εκάστοτε τοπική αρχή.

2.4. Αξιολόγηση της ΕΕ για το Σύμφωνο των Δημάρχων

Πέντε χρόνια μετά την ίδρυση του Συμφώνου των Δημάρχων το Κοινό Κέντρο

Ερευνών  (Joint  Research Centre) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχημάτισε ομάδα

εργασίας προκειμένου να αξιολογήσει την πρόοδο της πρωτοβουλίας του Συμφώνου

των Δημάρχων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάστηκαν στην έκθεση με
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τίτλο “The Covenant of Mayors in Figures - 5 Year Assessment” (2013). Tα κύρια

συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έκθεση είναι τα ακόλουθα:

«Μέχρι και τα μέσα Μαρτίου του 2013, 5.049 δήμοι υπέγραψαν το Σύμφωνο, το

οποίο αφορά 160.490.000 κατοίκους στην ΕΕ-27 (που αντιστοιχεί σε περισσότερο

από το 42% του αστικού πληθυσμού της ΕΕ-27) και συνολικά 187.560.000 κατοίκους

που αντιστοιχεί στο 34%  του αστικού πληθυσμού του συνόλου  των χωρών που

συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Επιπλέον, 24 δήμοι με περισσότερους από ένα

εκατομμύριο κατοίκους έχουν υπογράψει το Σύμφωνο. Μεταξύ αυτών, 2.600 Δήμοι

έχουν ήδη υποβάλλει Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) και

αντίστοιχα Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς, με αποτέλεσμα 1.100 ΣΔΑΕ να έχουν

γίνει αποδεκτά, που αναφέρονται σε 45.328.879 κατοίκους. Παρά το γεγονός ότι η

ελάχιστη δέσμευση ήταν να μειωθούν κατά 20% οι παρούσες εκπομπές CO2, 699

υπογράφοντες δεσμεύτηκαν να τις μειώσουν περισσότερο, γεγονός που αναμένεται

να οδηγήσει σε πιθανή μείωση εκπομπών κατά 97.197 ktCO2-eq μέχρι το 2020 (με

αβεβαιότητα ± 1.796 ktCO2-eq). Επιπρόσθετα η εξοικονόμηση ενέργειας το 2020

εκτιμάται ότι θα ανέλθει στις 49.764 GWh σε συνδυασμό με την αύξηση της

παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κατά 10.352 GWh. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται

αξιόπιστα καθώς αναφέρονται σε έρευνα σε λιγότερο από το ένα τέταρτο του

αναμενόμενου αριθμού  ΣΔΑΕ που θα εκπονηθούν, σύμφωνα με τον αριθμό των

υπογραφόντων. Επιπλέον, αυτοί οι αριθμοί αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία

καθώς είναι αποτέλεσμα της εθελοντικής απόφασης των Δημάρχων και της ενίσχυσής

τους από τους πολίτες για την εφαρμογή δράσεων για την προστασία του

περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Βάσει αυτών,   θεωρείται πως η

πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων έχει ξεκινήσει ιδιαιτέρως θετικά. Η

πρωτοβουλία είναι πολύ δημοφιλής στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στην

Ιταλία και την Ισπανία. Στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες η πρωτοβουλία δεν κέρδισε

τη δημοτικότητα που αναμενόταν. Παρόλο που ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία και

η Ιταλία, η δημοτικότητα της πρωτοβουλίας είναι δεδομένη, η πραγματική μείωση

των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μόλις τώρα ξεκινάει. Από την πλευρά

των Δημάρχων απαιτούνται πολλές προσπάθειες και ενεργή συμμετοχή προκειμένου

να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις. Εξάλλου, η εφαρμογή των διαφόρων

δράσεων για μείωση αερίων του θερμοκηπίου απαιτεί αρκετό χρόνο. Τέλος, με την
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επέκταση της πρωτοβουλίας σε ανατολικές χώρες και σε χώρες στο βόρειο τμήμα της

Αφρικής (γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα), η ΕΕ-27 μπορεί να αποτελέσει

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μείωσης των  εκπομπών  των αερίων  του

θερμοκηπίου».

2.5. Κριτική Επιστημονικής Κοινότητας για το Σύμφωνο των

Δημάρχων

Εκτός από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αντιμετωπίζει την

πρωτοβουλία  του Συμφώνου των  Δημάρχων ως επιτυχή, τα  τελευταία χρόνια η

διεθνής βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί αρκετά με την εν λόγω πρωτοβουλία. Για

παράδειγμα, στην εργασία των Christoforidis et al. (2013) παρουσιάζεται η

πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων, αναλύεται η μεθοδολογία της και

εισάγονται κατάλληλοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Επιπλέον, διεξήχθη έρευνα σχετικά με τα εμπόδια εμποδίζουν την αποτελεσματική

υλοποίηση της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα. Τα κυριότερα εμπόδια αφορούσαν τη

χρηματοδότηση που διαθέτουν οι Δήμοι της Ελλάδας για την υλοποίηση της

πρωτοβουλίας καθώς επίσης και τις οργανωτικές τους δομές.   Επιπρόσθετα,

σημαντικό εμπόδιο για την αποτελεσματική υλοποίηση της πρωτοβουλίας ήταν η

ελλιπής ενημέρωση των πολιτών και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την

υπογραφή της. Ωστόσο, από τη στιγμή που οι πολίτες λαμβάνουν ορθή ενημέρωση

σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία, γίνεται εύκολα η αποδοχή της και δεσμεύονται

να συμβάλλουν στην υλοποίησή της σε μεγάλο βαθμό. Βάσει της έρευνας που

διεξήχθη, προέκυψε πως η αποτελεσματική υλοποίηση της πρωτοβουλίας μπορεί να

επηρεάσει την ψήφο ενός σημαντικού ποσοστού των πολιτών. Σύμφωνα με την

έρευνα, το ποσοστό των ατόμων που είχαν λάβει ορθή ενημέρωση, σε συντριπτικό

ποσοστό αξιολόγησαν θετικά την εν λόγω πρωτοβουλία και επιπλέον θεώρησαν πως

η αποτελεσματική της υλοποίηση δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας  νέων θέσεων

εργασίας.  Στην εργασία του  ο Amorim (2014) αναφέρει πως πολλοί ευρωπαϊκοί

Δήμοι και ιδίως εκείνοι οι οποίοι έχουν μικρότερο πληθυσμό ή εξαρτώνται από τη

γεωργία, συναντούν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τα χαμηλά επίπεδα

εισοδήματος, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, τη βραδύτερη ανάπτυξη του τριτογενούς

τομέα, τις αδυναμίες όσον αφορά τις δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο, την
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έλλειψη ευκαιριών για τους νέους, την έλλειψη τεχνικών ικανοτήτων και πόρων οι

οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με πρωτοβουλίες όπως αυτή

του Συμφώνου των Δημάρχων. Στην εργασία τους οι Sanseverino et al. (2014)

εκπόνησαν μελέτη σκοπιμότητας για λήψη πολιτικών αποφάσεων που σχετίζονται με

την αναβάθμιση της νήσου Pantelleria. Στη μελέτη αυτή γίνεται αναφορά στο

Σύμφωνο των Δημάρχων το οποίο οι συγγραφείς θεωρούν πως αποτελεί ευκαιρία για

την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης

και πως δύναται να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Πράσινης

Οικονομίας και να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην

εφαρμογή των ενεργειακών τους πολιτικών. Οι Pablo Romero et al. (2016) στην

εργασία τους μελέτησαν το κατά πόσο η συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων

μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των

Δήμων και ως εκ τούτου και στις εκπομπές CO2. Για το σκοπό αυτό, εξετάστηκε η

εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο των νοικοκυριών και των

κτιρίων-εξοπλισμού της δημόσιας διοίκησης την περίοδο 2001-2012. Η έρευνα

διεξήχθη στους Δήμους της Ανδαλουσίας, δηλαδή την περιοχή της Ισπανίας όπου

υπάρχουν οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των

Δημάρχων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η συμμετοχή στο Σύμφωνο

των Δημάρχων συνέβαλε σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής

ενέργειας και τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής

ενέργειας σημειώθηκαν μετά την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων. Ως εκ

τούτου, στην εν λόγω εργασία θεωρείται σκόπιμη η προώθηση πολιτικών που

παρέχουν κίνητρα στους Δήμους να ενταχθούν στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των

Δημάρχων και να αναπτύξουν τα Σχέδια Δράσης τους. Ωστόσο, το μόνο σημείο που

σημειώνουν αμφιβολία σχετικά με την μεθοδολογία του Συμφώνου των Δημάρχων

είναι πως σε περίοδο οικονομικής κρίσης, λόγω της προσπάθειας εξοικονόμησης

πόρων, υπάρχει μείωση στις ηλεκτρικές καταναλώσεις. Η μείωση αυτή δεν προκύπτει

από την ένταξη στην πρωτοβουλία και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με

αυτή, γεγονός που αποτελεί μεθοδολογικό σφάλμα του Συμφώνου των Δημάρχων.

Θετική άποψη για την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων εκφράζουν οι

Comodi et al. (2012), όπου στην εργασία τους κάνουν λόγο για τη σημασία της

ανάληψης πρωτοβουλιών από τις τοπικές αρχές προκειμένου να επιτευχθεί μείωση

των εκπομπών CO2. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω εργασία, η ιταλική κυβέρνηση
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ήδη από το 1991 είχε ζητήσει από τις τοπικές αρχές πόλεων με περισσότερους από

50.000 κατοίκους την εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ενέργεια. Οι Lombardi et al.

(2016) αναφέρουν πως η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων είναι το

σπουδαιότερο ευρωπαϊκό κίνημα στο οποίο συμμετέχουν οι τοπικές αρχές με στόχο

τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των αστικών περιοχών και ως εκ

τούτου, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των

περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, κάνουν λόγο για τη

σημασία της εν λόγω πρωτοβουλίας στην επίτευξη των στόχων της Ιταλίας, στην

οποία το Σύμφωνο των Δημάρχων έχει τύχει θερμής αποδοχής. Στην εργασία των

Margaritis et al. (2016) επιλέγεται η μεθοδολογία του Συμφώνου των Δημάρχων για

να γίνει εκτίμηση των εκπομπών CO2 της πόλης της Πτολεμαΐδας, χρησιμοποιώντας

κατάλληλους συντελεστές εκπομπών. Τα αποτελέσματα της εργασίας

χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την εύρεση κατάλληλων δράσεων που θα

οδηγήσουν στη μείωση εκπομπών CO2 της πόλης της Πτολεμαΐδας. Επιπρόσθετα, η

μεθοδολογία του  Συμφώνου  των Δημάρχων εφαρμόζεται από  τους Fiaschi et al.

(2012) προκειμένου να εκτιμηθούν οι ενεργειακές καταναλώσεις των δημόσιων

κτιρίων και των εγκαταστάσεων της περιοχής Certaldo, μέσω των οποίων θα μπορούν

να παρθούν  οι βέλτιστες αποφάσεις για  εξοικονόμηση  ενέργειας. Εκτός από τις

μικρές σε πληθυσμό περιοχές η μεθοδολογία του Συμφώνου των Δημάρχων

επιλέγεται για εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών CO2

δημοτικών κτιρίων μεγάλων πόλεων όπως πχ. της Βαρκελώνης (Oliver-Solà et al.,

2013). Οι Dall’ O et al. (2012) ωθούμενοι από την πρωτοβουλία του Συμφώνου των

Δημάρχων προτείνουν στην εργασία τους μεθοδολογία για την αξιολόγηση της

εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του οικιακού τομέα, τα οποία έχουν

μετασκευαστεί. Οι Monni & Syri (2011) αναφέρουν πως οι τοπικές αρχές πρέπει να

έχουν έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τις εκπομπές CO2 και των αιτιών τους, ώστε

να είναι δυνατό να γίνεται σύγκριση με άλλους δήμους προκειμένου να μπορούν να

ενημερώνουν τους πολίτες τους. Στην εργασία τους παρουσιάζουν ένα εβδομαδιαίο

σύστημα υπολογισμού των εκπομπών CO2, το οποίο βασίζει ορισμένα σημεία του

στη μεθοδολογία του Συμφώνου των Δημάρχων (πχ. τηλεθέρμανση και ηλεκτρικές

καταναλώσεις), μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα γρήγορης ενημέρωσης των

πολιτών και των τοπικών φορέων για λήψη αποφάσεων σε ευθέτω χρόνο, εν

συγκρίσει με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των εκπομπών, τα οποία
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δημοσιοποιούνται σε ετήσια βάσει μετά από ένα με δύο χρόνια. Στην ίδια

κατεύθυνση κινείται και η εργασία των Azevedo et al. (2013), στην οποία αναφέρεται

η σημασία των δράσεων των πολιτών κατά τη μετάβαση προς ένα μέλλον χαμηλών

εκπομπών CO2 στην Ευρώπη και πως αυτές μπορούν να είναι σαφώς περισσότερο

στοχευμένες και αποτελεσματικές όταν οργανώνονται από ένα κατάλληλο θεσμικό

πλαίσιο, όπως η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων. Η προσχώρηση στο

Σύμφωνο των Δημάρχων μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για υλοποίηση δράσεων,

όπως συνέβη στην περίπτωση της πόλης Rijeka της Κροατίας, όπου σχεδιάστηκε

ενεργειακά αποδοτικό σύστημα διαχείρισης του δημόσιου φωτισμού (Radulovic et

al., 2011). Οι Doukas et al. (2012) αναφέρονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων ως ένα

ιδιαίτερα σημαντικό μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη διείσδυση των

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, στην Ιταλία γίνεται

προσπάθεια δημιουργίας προκαταρκτικού πολυδιάστατου πλαισίου για την

εναρμόνιση των δράσεων χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μητροπολιτικό

επίπεδο, μέσω της σύγκρισης στην εφαρμογή του Συμφώνου των Δημάρχων τριών

μεγάλων πόλεων (Berghi, 2016). Οι Cellura et al. (2013) κάνουν χρήση των

εκτιμήσεων εκπομπών CO2 που προέκυψαν από το Σύμφωνο των Δημάρχων

προκειμένου να αναδείξουν τη σημασία του οικιακού τομέα της Ιταλίας στην έκλυση

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η μεθοδολογία του Συμφώνου των Δημάρχων

προτείνεται ως ένα εκ των εργαλείων βάσει των οποίων μπορούν εξεταστούν οι

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από χώρους υγειονομικής ταφής και να συγκριθούν τα

αποτελέσματά  τους με αυτά  της καύσης των απορριμμάτων (Monni, 2012). Οι

Famoso et al. (2015) αναφέρονται στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων

ως μια σπουδαία καινοτομία στον τομέα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που

ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Στην εργασία τους αναφέρουν

πως από το 2012, οι τοπικές αρχές της Σικελίας ακολουθούν την πρωτοβουλία του

Συμφώνου των Δημάρχων θεσπίζοντας τεχνικές, επιστημονικές και οργανωτικές

δομές που προωθούν πολιτιστικές δραστηριότητες παρέχοντας ενημέρωση στους

δημότες της Σικελίας, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των ενεργειακών

τους καταναλώσεών και κατά συνέπεια στη μείωση των εκπομπών CO2. Στην εργασία

των Campos et al. (2017) γίνεται λόγος για την έρευνα που διεξήχθη στην Πορτογαλία

σχετικά με την ευαισθητοποίηση των κατοίκων διαφόρων περιοχών σε ζητήματα που

αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και



Θεοδώρα Τοπάλη «Σχεδιασμός & Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)
στην τοπική αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση του Δήμου Κοζάνης»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη & Αυτοδιοίκηση» 24

λοιπών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν πως οι

κάτοικοι περιοχών που συμμετέχουν   στην πρωτοβουλία   του Συμφώνου των

Δημάρχων είναι σαφώς πιο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι στα

προαναφερθέντα ζητήματα και προβαίνουν σε ενέργειες που συμβάλλουν στην

αντιμετώπισή τους. Ένα εκ των βασικών συμπερασμάτων της εν λόγω εργασίας είναι

πως παρόμοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε

παρόμοια ζητήματα και αυξάνουν    τη συμμετοχή τους στην προσπάθεια

αντιμετώπισής τους. Στο ίδιο κλίμα βρίσκεται και η εργασία των Pablo-Romero et al.

(2015), η οποία αναφέρεται στο Σύμφωνο των Δημάρχων ως σημαντικό μέσο για την

κατανόηση των στόχων για τη μείωση των εκπομπών από τους πολίτες. Ο Tocchi

(2016) αναφέρει πως η ύπαρξη ουσιαστικού διαλόγου με δημόσιους και ιδιωτικούς

φορείς για τη διαμόρφωση μιας κοινής, διαφανούς και βιώσιμης στρατηγικής για την

ενέργεια μπορεί να επιτευχθεί μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων, το οποίο μπορεί

να συμβάλλει στις προσπάθειες επίτευξης στόχων σε τοπικό επίπεδο μέσω της

προετοιμασία των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). Ενθαρρυντικά

σχόλια για την προσχώρηση στο Σύμφωνο των Δημάρχων αναφέρονται και στην

εργασία των Delponte et al. (2017), οι οποίοι επισημαίνουν πως η εν λόγω

πρωτοβουλία συνεισφέρει στη σταδιακή και αποτελεσματική επίτευξη των στόχων

της εξοικονόμησης ενέργειας, παραλληλίζοντας την εν λόγω δράση με σύστημα

Διασφάλισης Ποιότητας καθώς σε αυτή εφαρμόζεται διαρκής παρακολούθηση και

αξιολόγηση. Στην εργασία των Bjelic & Ciric (2014) γίνεται αναφορά στην

πρωτοβουλία του Σύμφωνο των Δημάρχων στην οποία εισχώρησαν ορισμένες πόλεις

της Σερβίας και η  οποία αποτέλεσε το έναυσμα  για  την πρόταση βέλτιστου

σχεδιασμού για την κατανομή ενέργειας σε τοπικό επίπεδο με χρήση ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας.

Από την άλλη, οι Larsen et al. (2012) αναφέρουν πως η πρωτοβουλία του

Συμφώνου των Δημάρχων, παρά το ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την

αντιμετώπιση της κλιματικής δε θα πρέπει να εφησυχάζει τις τοπικές αρχές, αλλά

αυτές με τις σειρά τους θα πρέπει να χαράσσουν λεπτομερείς στρατηγικές

περιβαλλοντικής αποτίμησης και να  εφαρμόζουν  τα μέτρα που προκύπτουν από

αυτές. Σκεπτικοί απέναντι στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων είναι οι

Damsø et al.  (2016),  όπου συγκρίνουν διάφορες περιοχές  της  Δανίας που έχουν

σχέδια δράσης για την κλιματική αλλαγή, οι μισές εκ των οποίων δεν έχουν ενταχθεί
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στην πρωτοβουλία. Στην εργασία τους καταλήγουν στο ότι η ένταξη σε ανάλογες

πρωτοβουλίες δεν αποτελεί την κινητήρια δύναμη για ανάληψη δράσεων από την

τοπική αρχή. Θεωρούν επίσης, πως παρά την επιτυχία του Σύμφωνου των Δημάρχων

στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και την ανάληψη ανάλογων δράσεων

σε όλη την Ευρώπη, η πρωτοβουλία δεν είναι από μόνη της ικανή διαμόρφωση

ενεργειακών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο και παραμένουν σκεπτικοί απέναντι στην

ιδέα πως το Σύμφωνο των Δημάρχων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την

υλοποίηση ενός αποκεντρωμένου σχεδιασμού που θα έχει ως στόχο τη μείωση των

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκετοί επιστήμονες κάνουν χρήση της

μεθοδολογίας τους Συμφώνου των Δημάρχων. Για παράδειγμα, στη διεθνή

βιβλιογραφία υπάρχουν σημαντικές αναφορές για την Κίνα καθώς αποτελεί τη

μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), παρά το γεγονός ότι οι

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αντιστοιχούν ανά κάτοικό της είναι σημαντικά

μικρότερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Προκειμένου να εκτιμηθούν οι εκπομπές

CO2 τεσσάρων πόλεων της ανατολικής Κίνας, έγινε χρήση της μεθοδολογίας του

Συμφώνου  των Δημάρχων στην εργασία των Yu et al. (2012). Η εν λόγω

μεθοδολογία επιλέχθηκε διότι επιτρέπει τη δυνατότητα καλών εκτιμήσεων για το CO2

που εκπέμπουν οι συγκεκριμένες πόλεις και για το γεγονός πως οι εκπομπές

χωρίζονται σε τομείς ανθρωπογενών ενεργειών (κτιριακός τομέας, μεταφορές κτλ.).

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της εν λόγω μεθοδολογίας είναι πως τα αποτελέσματα

που προκύπτουν μπορούν να είναι συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα άλλων πόλεων

παγκοσμίως που την εφαρμόζουν και δίδεται η δυνατότητα   σύγκρισης της

οικονομικής ανάπτυξης σε σχέση με τη διακύμανση των εκπομπών CO2. Τα

συμπεράσματα που προέκυψαν στη συγκεκριμένη εργασία ήταν ότι οι εκπομπές CO2

και των τεσσάρων πόλεων εξακολουθούσαν να αυξάνονται όσο οι περιοχές

αναπτύσσονταν και ότι οι βιομηχανίες εκπέμπουν το μεγαλύτερο ποσοστό CO2 σε

αυτές τις πόλεις. Τέλος, αναφορά σχετικά με την πρωτοβουλία του Συμφώνου των

Δημάρχων κάνουν στην εργασία τους οι Kennedy & Sgouridis (2011), την οποία

θεωρούν ως ένα βασική μέθοδο για την επίτευξη στόχων μηδενικού ανθρακικού

αποτυπώματος και ως σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει στο βιώσιμο αστικό

σχεδιασμό.
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Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως υπάρχει σημαντική ενασχόληση

σχετικά με την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων σε ερευνητικό επίπεδο.

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών φαίνεται πως η εν λόγω πρωτοβουλία έχει

θετικό αντίκτυπο. Επιπλέον, φαίνεται πως το Σύμφωνο των Δημάρχων απασχολεί

μόνο ερευνητές εντός της ΕΕ, αλλά και ερευνητές εκτός ΕΕ. Τέλος, σε ένα μικρό

ποσοστό των εργασιών υπάρχει κριτική αμφισβήτηση σχετικά με την εν λόγω

πρωτοβουλία καθώς ορισμένοι ερευνητές θεωρούν πως η  ένταξη  σε παρόμοιες

δράσεις δεν δύναται να παρακινήσουν τις τοπικές κοινωνίες για ανάληψη δράσεων

που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

2.6. Σχέδιο Δράσης Μεγάλο Δήμου του Εξωτερικού: Παράδειγμα του

Παρισιού

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την κλιματική αλλαγή του Παρισιού εγκρίθηκε

ομόφωνα από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, βάσει του οποίου αποφασίστηκε να

πραγματοποιηθεί μια πρωτοβουλία τολμηρή, καινοτόμα και οριζόντιου χαρακτήρα,

στην οποία εξετάζονται βασικοί άξονες, όπως οι μεταφορές ο περιβαλλοντικός

σχεδιασμός κτιρίων και χρήσεων γης και εν γένει οι συνθήκες διαβίωσης των

πολιτών. Το εν λόγω σχέδιο βασίστηκε στον «παράγοντα 4», μια προσέγγιση που

αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση ως 75% των αερίων του θερμοκηπίου έως το

2050, σε σύγκριση με  τα επίπεδα του 2004. Ως εκ τούτου, για το Παρίσι ο

σχεδιασμός αναμένεται να ξεπεράσει τους ευρωπαϊκούς στόχους, καθώς αναμένεται

να επιτευχθεί μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που παράγονται από

τις τοπικές δραστηριότητες, κατά 25% πριν από το έτος 2020.

Στο Παρίσι υπήρχε από αρκετό καιρό πριν η πεποίθηση πως για να επιτευχθεί

σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα έπρεπε να

εμπλακεί η κοινωνία στο σύνολό της. Δηλαδή, βασικό στοιχείο για την επίτευξη του

όλου εγχειρήματος ήταν   η   συμμετοχή   των ιδρυμάτων,   της επιχειρηματικής

κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών (πολίτες που ζουν ή εργάζονται στο

Παρίσι) σε μια καινοτόμο προσπάθεια, τα αποτελέσματα της οποίας θα

παρουσιάζονταν σε Λευκή Βίβλο. Εξάλλου η σκέψη για την εκπόνηση Σχεδίου

Δράσης για την κλιματική υπήρχε ήδη από το 2005.
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Για την επίτευξη της φιλόδοξης αυτής πρωτοβουλίας σχεδιάστηκαν διάφορες

δράσεις. Αρχικά διενεργήθηκαν οι ακόλουθες εκστρατείες που είχαν ενημερωτικό και

συμβουλευτικό χαρακτήρα για την όλη προσπάθεια:

1. Από τον Ιούνιο έως Οκτώβριο του 2006, μια εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης

πραγματοποιήθηκε υπό τη μορφή δημόσιας έκθεσης στους κήπους Bagatelle, με τίτλο

“Énergies mode d’emploi : le Paris du 21esiècle”. Η έκθεση, προσέλκυσε περίπου

100.000 επισκέπτες και παρουσίασε συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της

πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής.

2. Το φθινόπωρο του 2006, ένα τμήμα για την κλιματική αλλαγή προστέθηκε στο

website της πόλης του Παρισιού. Σχεδόν 250 εκθέσεις είχαν ληφθεί, με ιδέες σχετικά

με την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Και οι οποίες αποτέλεσαν το

έναυσμα την έναρξη διαβουλεύσεων. Οι τοπικές αρχές (Conseils de quartier) και

διάφορες ενώσεις είχαν επίσης την ευκαιρία να εργαστούν εθελοντικά,

συνεισφέροντας τις ιδέες τους στο δικτυακό τόπο της πόλης του Παρισιού.

3. Από τον Ιούνιο του 2006 έως τον Ιανουάριο του 2007, έλαβαν χώρα διαλέξεις και

δημόσιοι διάλογοι στα δημοτικά καταστήματα του Παρισιού. Πάνω από χίλιοι

άνθρωποι κατέληξαν να προτείνουν και να συζητήσουν προτάσεις για την

καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια

οργανώθηκαν διάφορα εργαστήρια διαβούλευσης που αποτέλεσαν τη θεματική βάση

της Λευκής Βίβλου.

4.   Το   φθινόπωρο   του 2006,   η διοίκηση της πόλης οργάνωσε εργαστήρια

διαβούλευσης σε οκτώ σημαντικούς τομείς με άμεσο αντίκτυπο στην αλλαγή του

κλίματος, δηλαδή τα κτίρια, την οικονομική δραστηριότητα, τις μεταφορές επιβατών

και εμπορευμάτων, τις δημόσιες προμήθειες, την κατανάλωση και τα απορρίμματα,

τη συνεργασία, την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, την ευαισθητοποίηση

και την εκπαίδευση. Στα εργαστήρια δόθηκαν ποσοτικά στοιχεία των εκπομπών

αερίων του θερμοκηπίου για κάθε τομέα, που προέκυψαν από τους ελέγχους που

πραγματοποίησε η τοπική αρχή το 2006. Τα εν λόγω εργαστήρια είχαν τη συμμετοχή

234 ατόμων και περίπου εκατό πολίτες συμμετείχαν εθελοντικά, οι οποίοι είχαν

εγγραφεί μέσω της ιστοσελίδας της πόλης. Επιπλέον συμμετείχαν τα βασικά στελέχη

από τους τοπικούς φορείς και εκπροσώπους του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο του

Παρισιού για την πόλη του Παρισιού και της ευρύτερης Περιφέρειας του Παρισιού),

μέλη των υπηρεσιών του Παρισιού και της επιχειρηματικής κοινότητας. Συνολικά, τα
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εργαστήρια διήρκησαν περίπου εκατό ώρες ανά ομάδα εργασίας, κατά τη διάρκεια

των οποίων οι συμμετέχοντες εξέτασαν και συζήτησαν όλα τα δυνατά μέσα για την

επίτευξη του στόχου που έθεσε η Διοικητική Πράξη του Ιούλιο του 2005 για τη

Γαλλία, δηλαδή η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Γαλλίας

σύμφωνα με τον «παράγοντα 4» ως το 2050. Κατά την καταληκτική συνεδρίαση στις

15 Ιανουαρίου του 2007, οι συμμετέχοντες ετοίμασαν για το Δήμο, αναφορές σχετικά

με τις δραστηριότητες και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν. Καθ’ όλη τη

διαδικασία διαβούλευσης, οι αναφορές που προέκυπταν από τα εργαστήρια και οι

περιλήψεις των όσων συζητούνταν αναρτιόνταν στην ιστοσελίδα της πόλης.

Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της ευρύτερης διαβούλευσης ήταν η σύνταξη και

δημοσίευση της Λευκής Βίβλου των Παριζιάνων για το κλίμα, που αποτέλεσε και το

πρώτο βήμα στη διαδικασία εύρεσης υποστήριξης για την καταπολέμηση της

κλιματικής αλλαγής. Η Λευκή Βίβλος των Παριζιάνων για το κλίμα καθόρισε ένα

κοινό όραμα των τομέων που θα αναλάμβαναν δράση. Το Σχέδιο Δράσης για την

κλιματική αλλαγή αντανακλά τη δέσμευση της διοίκησης της πόλης σε όλες αυτές τις

απόψεις που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες. Σαφώς, δεν ήταν δυνατό να

ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις, καθώς ορισμένες εξ αυτών απαιτούσαν περαιτέρω

ανάπτυξη και κατόπιν περαιτέρω ανάλυση και διαβουλεύσεις με τους διάφορους

τοπικούς φορείς. Οι νεότερες και πλέον καινοτόμες ιδέες θα εξετάζονταν σε

μεταγενέστερο στάδιο.

Τέλος, συστάθηκε ένα μικρότερο σώμα, γνωστή ως Λέσχη για το κλίμα η οποία

θα οργάνωσε  τακτικές  συναντήσεις με  τους  διάφορους  φορείς που στήριξαν την

διοίκηση της πόλης στις προαναφερθείσες διαδικασίες (δημόσια ιδρύματα,

οργανισμούς μεταφορών, τράπεζες, την οικοδόμηση επαγγελματίες του κλάδου,

κοκ.).

Στο Σχέδιο Δράσης για την κλιματική αλλαγή, η τοπική αρχή καθορίζει τις

πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει για το δικό της τομέα, απαντώντας στην

απαίτηση που προέκυψε από τη Λευκή Βίβλο και η οποία ήταν: «η τοπική αρχή

αναλαμβάνει υποδειγματικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Στο

Σχέδιο Δράσης καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση της

περιοχής της δικαιοδοσίας τοπικής αρχής και των τοπικών φορέων που θα

συμμετάσχουν. Το σχέδιο περιλαμβάνει εν εξελίξει πρωτοβουλίες στους τομείς των

μεταφορών, των απορριμμάτων και της ποιότητας του περιβάλλοντος, που έχουν ήδη
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αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου.  Το  Σχέδιο  Δράσης  για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι  είναι  το

πρώτο στάδιο μιας μακράς διαδικασίας, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής που

προκύπτει από τον «παράγοντα 4». Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης αποτελεί ένα

φιλόδοξο έγγραφο, που καθορίζει το όραμα, τους στόχους και τις προϋποθέσεις για

την επιτυχία της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η τοπική αρχή

της πόλης έχει δεσμευτεί για υλοποίηση δράσεων όχι μόνο στους τομείς της

δικαιοδοσίας της, αλλά και να παίξει το ρόλο του οργανωτή δράσεων σε τομείς εκτός

της δικαιοδοσίας της. Το Σχέδιο Δράσης κατά συνέπεια καθορίζει μια σειρά από

πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν και από άλλους φορείς (επιχειρήσεις, θεσμικούς

φορείς, πολίτες, κτλ), οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του στόχου

«παράγοντας 4». Πιο αναλυτικά οι στόχοι που τέθηκαν στο σχέδιο δράσης του

Παρισιού ήταν οι ακόλουθοι:

1.   25% λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο Παρίσι

2.   25% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας στο Παρίσι

3.   25% της ενεργειακής κατανάλωσης του Παρισιού να προέρχεται από ΑΠΕ

4. μείωση κατά 30% στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας των δημοτικών

υπηρεσιών και του οδοφωτισμού

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου ιδρύθηκε ο

Παριζιάνικος Οργανισμός Κλίματος ο οποίος αποτελεί σύμβουλο και πλατφόρμα

ενημέρωσης και ανάπτυξης  του  Δήμου, και έχει  ως βασικό ρόλο τη δημιουργία

συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του Παρισιού οι οποίοι θα

προτείνουν και  θα υλοποιούν δράσεις για την επίτευξη των στόχων.  Ο εν λόγω

οργανισμός ενσωματώνει τα υπάρχοντα κέντρα πληροφόρησης για θέματα ενέργειας

τα οποία αναλάβουν την υποστήριξη και την προώθηση του Σχεδίου Δράσης. Για την

πόλη επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι κύριοι στόχοι:

 μέγιστη επιτρεπτή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (θέρμανση, ΖΝΧ,

φωτισμό, αερισμό και κλιματισμού) ως 50 kWh/m2 για νεόδμητα κτίρια - νέες
κατασκευές
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 μέγιστη επιτρεπτή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας έως 80 kWh/ m2 για

ανακαινισμένα κτίρια μεγάλης κλίμακας

Προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω ο Δήμος αποφάσισε:

 να διενεργήσει ελέγχους για τη θέρμανση 3.000 δημόσιων εγκαταστάσεων

εντός τριών ετών

 να σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράμματα για ανακαινίσεις του κτιριακού

αποθέματος, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής αναβάθμισης των κτιρίων,

της ανανέωσης του εξοπλισμού θέρμανσης και αερισμού, της μείωση της

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, της αναβάθμισης του συστήματος

οδοφωτισμού και της αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην κατανάλωση

ενέργειας. Με τις προαναφερθείσες ενέργειες ο Δήμος αναμένεται να επιτύχει

μείωση κατά 39% των εκπομπών που οφείλονται σε δικές του δραστηριότητες

ως το 2020, εξαιρουμένων των μεταφορών

Παράλληλα με την προσπάθεια αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των

νεόδμητων οικιών, ο Δήμος θα ξεκινήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης

των υφιστάμενων οικιών. Ο στόχοι του προγράμματος είναι η μείωση κατά 30% των

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020. Επίσης, βασικός στόχος είναι να

αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα το κτιριακό απόθεμα των κατοικιών που

καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια. Για να   επιτευχθεί αυτό απαιτείται

συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου

να βρεθούν διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Επίσης, ο Δήμος προσπαθεί επίσης να

επιτύχει την ανακαίνιση 100.000 κτιρίων μέχρι το 2050. Η εφαρμογή της εν λόγω

δράσης στα επόμενα δύο χρόνια θα βασιστεί σε πιλοτικό έργο που αφορά 300 κτίρια

και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Παρισιού μαζί με το Σχέδιο Δράσης.

Εκτός από τις πρωτοβουλίες που προγραμματίζονται για το κτιριακό απόθεμα

και τον οδοφωτισμό, ο Δήμος σκοπεύει να συνεργαστεί με τους διάφορους παρόχους

ενέργειας, προκειμένου να επιτύχει τη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και την

αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ. Τα δίκτυα παροχής ενέργειας που εξετάζονται είναι:

η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, η τηλεθέρμανση και η τηλεψύξη. Επίσης,

αναμένεται να δημιουργήσει διαχειριστικό ταμείο ενεργειακής βοήθειας για την
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καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχιας, εκτός από το ταμείο κοινωνικής στέγασης.

Επιπλέον, ο Δήμος δεσμεύεται να εφαρμόσει τους γενικούς στόχους του Σχεδίου

Δράσης σε όλες τις δραστηριότητές του και έχει ήδη θέσει ως στόχο την επίτευξη του

ανθρακικά ουδέτερου για τις μεγάλες αναπτυξιακές του δράσης (περιβαλλοντικός

σχεδιασμός χρήσεων γης). Πέραν αυτών, το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει

πρωτοβουλίες που θα επιφέρουν μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις

μεταφορές και συγκοινωνίες εντός της πόλης.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος έχει αποφασίσει την αγορά προϊόντων, φιλικών προς το

περιβάλλον για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες του, έχει δεσμευτεί για τη

διαχείριση των αποθεμάτων του και του εξοπλισμού με το βέλτιστο τρόπο προς

αποφυγή σπαταλών και βλαβών και έχει ξεκινήσει δράσεις ενημέρωσης που θα

παρέχουν συμβουλές για βιώσιμες πρακτικές στις υπηρεσίες, το προσωπικό και τους

εκλεγμένους αντιπροσώπους του.

Παράλληλα, ο Δήμος έχει αναπτύξει σύστημα βέλτιστης διαλογής

απορριμμάτων, που στοχεύει στη μείωση κατά 15% του όγκου των απορριμμάτων

έως το 2020. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την αλλαγή της κουλτούρας των

καταναλωτών, τη διαλογή των απορριμμάτων και την προώθηση κουλτούρας

επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων.

Σε συνεργασία με τους οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς του

Παρισιού, ο Δήμος θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και τη δημιουργία

θέσεων απασχόλησης που θα έχουν ως κύριο μέλημα την καταπολέμηση της

κλιματικής αλλαγής. Για να το επιτύχει αυτό θα συνάψει συμφωνίες με τις εταιρίες

του κατασκευαστικού κλάδου, προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση καινοτόμων

κατασκευών και διαχείρισης ενέργειας, δημιουργία φυτωρίου επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Δήμος

προτείνει τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό,

στις μεταφορές και στην εστίαση προκειμένου εργαστούν προς την κατεύθυνση της

αειφόρου τουρισμού.

Ο Δήμος σχεδιάζει να αλλάξει τις ενεργειακές συνήθειες και την ανάπτυξη

συνείδησης φιλικής προς το περιβάλλον των 46.000 εργαζομένων του, αλλά κυρίως

των πολιτών του, χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει η πόλη.

Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, ο Δήμος προτίθεται να καταρτίσει χάρτη

βέλτιστων πρακτικών, με τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να περιορίσουν τις
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εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, επιτρέποντας το αγοραστικό κοινό να εντοπίσει

τις επιχειρήσει που λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το βραβείο Αειφόρου Ανάπτυξη - Τμήμα Εταιρικής, δημιουργήθηκε το 2007 για τις

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και περιλαμβάνει τα κριτήρια που πρέπει αυτές να

ικανοποιούν σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, ο Δήμος

έχει αποφασίσει τη θέσπιση  βραβείου που θα  έχει ως στόχο την επιβράβευση

ιδιαίτερα αποτελεσματικών επιτευγμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΔΑΕ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

του  Δήμου Κοζάνης, το  οποίο υποβλήθηκε στο  Γραφείο  του  Συμφώνου  των

Δημάρχων. Αρχικά, παρουσιάζεται ο Δήμος Κοζάνης από άποψη πληθυσμιακή,

γεωγραφική και διοικητική. Στη συνέχεια αναφέρεται η πορεία που ακολούθησε ο

συγκεκριμένος Δήμος μέχρι την τελική υποβολή του Σχεδίου Δράσης του. Στη

συνέχεια παρατίθενται οι μετατροπές των διοικητικών δομών του Δήμου που έγιναν

προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση του ΣΔΑΕ. Ακολούθως, παρουσιάζεται

η Απογραφή Εκπομπών Αερίου του θερμοκηπίου που εκπονήθηκε για συγκεκριμένο

έτος αναφοράς. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι κυριότερες δράσεις που θα αναλάβει ο

Δήμος και οι οποίες θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική μείωση των εκπομπών

CO2. Τέλος, γίνεται λόγος για το πληροφοριακό σύστημα που ανέπτυξε ο Δήμος

προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του ΣΔΑΕ του.

3.1. Ο Δήμος Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης εντάσσεται διοικητικά και γεωπολιτικά στην Περιφερειακή

Ενότητα   Κοζάνης και στην Αποκεντρωμένη   Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής

Μακεδονίας. Αποτελείται από τέσσερις Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.), τη Δ.Ε. Κοζάνης,

τη Δ.Ε. Αιανής, τη Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, τη Δ.Ε. Ελίμειας και τη Δ.Ε

Ελλησπόντου. Ο Δήμος Κοζάνης είναι ο 35ος σε πληθυσμό Δήμος της χώρας με

συνολικό πληθυσμό 71.388 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) του 2011, ενώ η έκτασή του ξεπερνάει το 1.000.000

στρέμματα.

Η Δημοτική Ενότητα Κοζάνης βρίσκεται ανάμεσα στις οροσειρές του Βερμίου,

του Μπούρινου και των Πιερίων, 15 km βορειοδυτικά της τεχνητής λίμνης του

Πολυφύτου σε υψόμετρο 720 m από την επιφάνεια της θάλασσας. Τη Δημοτική

Ενότητα Κοζάνης απαρτίζουν η πόλη της Κοζάνης και άλλες είκοσι (20) Τοπικές

Κοινότητες.

Η έκταση που καταλαμβάνει είναι 366.018 στρέμματα και ο πληθυσμός της

ανέρχεται σε 53.880 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Η θέση της πόλης είναι σε τέτοιο
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σημείο που την καθιστά συγκοινωνιακό κόμβο, καθώς συνδέει την Μακεδονία με την

Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Η κατασκευή της Εγνατίας οδού μείωσε την απόσταση

προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και διευκόλυνε την πρόσβαση επισκεπτών και

επενδυτών, ακόμη και από τις Βαλκανικές χώρες, ενδυναμώνοντας τη δυναμική της

περιοχής. Επιπλέον, η εγγύτητά της στις χώρες της Βαλκανικής την καθιστά

σημαντικό παράγοντα οικονομικής και επιχειρηματικής επικοινωνίας της Ελλάδας με

τις χώρες αυτές και την τοποθετεί στο προσκήνιο των εξελίξεων που αναμένεται να

διαδραματιστούν στην περιοχή, λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς

τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η Δημοτική Ενότητα Αιανής βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και αποτελείται από 7 Τοπικές Ενότητες. Η

συνολική έκταση του Δήμου είναι 153.153 στρέμματα και ο συνολικός πληθυσμός

είναι  3.429 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ,  2011).  Το μεγαλύτερο μέρος της Δημοτικής

Ενότητας εκτείνεται σε τμήμα πεδινής έκτασης στο νότιο τμήμα της Κοζάνης.

Η Δημοτική Ενότητα Δημητρίου Υψηλάντη βρίσκεται μεταξύ των δύο μεγάλων

Δημοτικών Ενοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Κοζάνης και της

Πτολεμαΐδας. Η έκταση της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη ανέρχεται

112.346 στρέμματα, περιλαμβάνει τέσσερις (4) Τοπικές Κοινότητες και ο συνολικός

πληθυσμός ανέρχεται σε 2.335 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).

Η Δημοτική Ενότητα Ελίμειας εκτείνεται στο βόρειο τμήμα της λεκάνης

Κοζάνης – Σερβίων που αποτελεί σχετικά μεγάλο τεκτονικό βύθισμα και βόρεια της

τεχνητής λίμνης Πολυφύτου που αποτελεί το χαμηλότερο τμήμα της λεκάνης. Η

διοικητική έκταση του Δήμου ανέρχεται σε 100.702 στρέμματα, περιλαμβάνει 8

Τοπικές Κοινότητες και ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται σε 5.910 κατοίκους

(ΕΛΣΤΑΤ, 2011).

Η Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου εκτείνεται στο κεντροανατολικό τμήμα της

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου καταλαμβάνει

έκταση 337.576 στρέμματα, περιλαμβάνει 12 Τοπικές Κοινότητες και ο συνολικός

πληθυσμός ανέρχεται σε 5.834 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).
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3.2. Σύμφωνο Δημάρχων & Δήμος Κοζάνης

Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Κοζάνης έχει αναπτύξει πρωτοποριακές για τη χώρα

ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, όπως η εγκατάσταση και λειτουργία

ενός συστήματος τηλεθέρμανσης, εφαρμογή συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων

και ανακύκλωσης, για το   οποίο απέσπασε βραβείο ανακύκλωσης για   την

Ανακύκλωση και τη Διαχείριση των απορριμμάτων στα πλαίσια της «Γιορτής

Ανακύκλωσης 2009» (Βραβείο «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2010»). Επιπλέον, στο Δήμο υπάρχει

σημαντική δραστηριοποίηση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, βιοκλιματικών

εφαρμογών κλπ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Δήμος Κοζάνης πρωτοπόρος στα θέματα

περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας, αποφάσισε να προχωρήσει δυναμικά στον

τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας

προκειμένου να συμβάλλει έμπρακτα στη σταδιακή απεξάρτηση της

ηλεκτροπαραγωγής από τον λιγνίτη και στην επίτευξη του εθνικού στόχου με κωδικό

«20-20-20» δηλαδή, 20% μείωση των αερίων θερμοκηπίου, 20% αύξηση ενεργειακής

αποδοτικότητας και επιπλέον αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

στο 20% έως το 2020.

Προκειμένου να υλοποιήσει τους ανωτέρω στόχους, ο Δήμος Κοζάνης

προσχώρησε στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων. Προσχωρώντας στο

«Σύμφωνο των Δημάρχων», ο Δήμος Κοζάνης προσπαθεί να αναδείξει την

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε κεντρικό άξονα της πολιτικής του, καθώς κρίνει

ότι:

 ο περιορισμός των ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

εξασφαλίζει ένα καθαρότερο περιβάλλον διαβίωσης, συμβάλλει στη βελτίωση

της ποιότητας ζωής των δημοτών και δημιουργεί συνθήκες οικονομικής και

πολιτιστικής ανάπτυξης

 η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στις μεταφορές εγγυάται άμεσα

οικονομικά οφέλη για τους δημότες και απελευθέρωση οικονομικών πόρων

για το Δήμο
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 η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συμβάλλει στην

απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Η ανάπτυξη καινοτόμων

έργων και δράσεων αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο Κοζάνης

Το οργανωτικό πλαίσιο που αναμένεται να προκύψει ως απόρροια της ανάγκης

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και υλοποίησης των μέτρων που προβλέπονται στο

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και την ένταξη των

προτεινόμενων μέτρων σε ποικίλα προγράμματα  οικονομικής ενίσχυσης,

προκειμένου να υλοποιηθούν στοχευμένα έργα εναρμονισμένα με την κεντρική

περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική του Δήμου.

3.3. Προσχώρηση στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Αρχικά, ο Δήμος Κοζάνης και κατόπιν έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο,

προσχώρησε στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων στις 29/12/2011. Ο

Δήμος λόγω υψηλού φόρτου εργασίας δεν πρόλαβε να υποβάλλει το Σχέδιο Δράσης

του ως την προβλεπόμενη ημερομηνία και κατά συνέπεια αιτήθηκε την παράταση του

χρόνου υλοποίησης στις 28/12/2012.  Το  Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων

έκανε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου και έδωσε παράταση εννέα μηνών για την

εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης. Πριν από την τελική υποβολή του Σχεδίου Δράσης

για την Αειφόρο Ενέργεια, στις 23/4/2013 ο Δήμος διοργάνωσε ανοικτή ημερίδα

σχετικά με το  Σχέδιο Δράσης για  την  Αειφόρο Ενέργεια που είχε σκοπό να

ενημερώσει τους πολίτες για την εν λόγω πρωτοβουλία. Η ημερίδα είχε θέμα

«ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΚΟΖΑΝΗΣ».  Στη συνέχεια,  στις  23/9/2013,  ο

Δήμος παρουσίασε το Σύμφωνο των Δημάρχων στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο

ενέκρινε την υποβολή και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσεις για την Αειφόρο Ενέργεια.

Τέλος, στις 29/9/2013 ο Δήμος υπέβαλε το Σχέδιο Δράσης του στο Γραφείο του

Συμφώνου των Δημάρχων. Έκτοτε, και κατόπιν των παρατηρήσεων που ελήφθησαν

από το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων, οι οποίες διορθώθηκαν άμεσα, ο

Δήμος Κοζάνης βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία παρακολούθησης των δράσεων που

έχει σχεδιάσει.
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Για την εκπόνηση του ΣΔΑΕ ο Δήμος Κοζάνης είχε την υποστήριξη του

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που

δραστηριοποιείται σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αρχικά, ο Δήμος

προχώρησε στην αποτύπωση των ενεργειακών δεδομένων του Δήμου και των κύριων

πηγών εκπομπών CO2 χρησιμοποιώντας ως έτος αναφοράς το 2010. Ακολούθως

προσδιορίστηκε η ενεργειακή πολιτική του Δήμου μέχρι το έτος 2020, μέσα από μία

σειρά συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων που κοστολογήθηκαν και οριοθετήθηκαν

χρονικά για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Η προαναφερθείσα απογραφή

εκπομπών CO2 και ο ενεργειακός οδικός χάρτης του Δήμου Κοζάνης

συμπεριλήφθηκαν στο παρόν Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.

Η δέσμευση που ανέλαβε ο Δήμος με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο των

Δημάρχων  είναι να περιορίσει  στην περιοχή ευθύνης  του την έκλυση CO2 κατά

21,4% ως το 2020, από τα επίπεδα του 2010. Πιο αναλυτικά, η παρακολούθηση της

πορείας επίτευξης αυτού του στόχου συμπεριλαμβάνει:

1.   Καταγραφή των εκπομπών CO2 του έτους αναφοράς (2010)

2.   Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)

3. Έκθεση αξιολόγησης προόδου σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων και των

δράσεων ανά διετία (σύμφωνα με το Σύμφωνο των Δημάρχων).

Οι τομείς εφαρμογής δράσεων για την επίτευξη του στόχου περιλαμβάνουν:

1.   τα δημοτικά κτίρια και τις εγκαταστάσεις

2.   το δημοτικό φωτισμό

3.   το δημοτικό στόλο οχημάτων

4.   τις δημόσιες μεταφορές στα όρια του Δήμου

5.   τα ιδιωτικά κτίρια κατοικιών και τριτογενούς τομέα

6.   τις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές στα γεωγραφικά όρια του Δήμου

7.   τον αγροτικό τομέα

8.   την τοπική παραγωγή ενέργειας

9.   τον πολεοδομικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό χρήσεων γης

10. τις προδιαγραφές των δημοσίων συμβάσεων

11. την ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων και μεμονωμένων πολιτών.
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3.4. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Κοζάνης

Το «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας» (2013) του Δήμου Κοζάνης

περιγράφει αναλυτικά την υφιστάμενη ενεργειακή κατάστασή του κατά το έτος

απογραφής (2010) καθώς επίσης και τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που μπορούν

να προγραμματιστούν, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις δεδομένες δυνατότητες

άντλησης πόρων, και να υλοποιηθούν μέχρι το έτος 2020 έτσι ώστε ο Δήμος να

επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που έθεσε, συνεισφέροντας έτσι στον

γενικότερο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο ΣΔΑΕ επιπλέον αναφέρονται οι δομές του Δήμου που έχουν αναλάβει τη

σχεδίαση και την υλοποίηση των προβλεπομένων δράσεων, οι πιθανές πηγές

χρηματοδότησης, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και οι τρόποι

παρακολούθησης της προόδου και επαλήθευσης των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

3.5. Οργανωτικές Δομές Δήμου Κοζάνης

Στο πρώτο στάδιο του Σχεδίου Δράσης γίνεται λόγος για την προσαρμογή των

οργανωτικών δομών, η οποία θα οδηγήσει στο βέλτιστο σχεδιασμό και την

αποτελεσματική υλοποίηση/εφαρμογή του ΣΔΑΕ με τη συμμετοχή και συνεργασία

των διαφόρων τμημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος

Κοζάνης αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας Αειφόρου Ενέργειας για τον

προγραμματισμό, υλοποίηση και ενημέρωση που αφορά στις δράσεις στο πλαίσιο του

Συμφώνου των Δημάρχων, στην οποία συμμετέχουν πρόσωπα της Δημοτικής Αρχής,

αλλά και εκπρόσωποι των διαφόρων τμημάτων του τυπικού οργανογράμματος του

Δήμου, που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΣΔΑΕ. Καθοριστικό ρόλο στην Ομάδα

Αειφόρου Ενέργειας έχει η Κατευθυντήρια Επιτροπή (Steering Committee) που έχει

την ευθύνη της χάραξης στρατηγικής και πολιτικών για την υλοποίηση των στόχων

του ΣΔΑΕ. Η συμμετοχή μελών της Δημοτικής Αρχής στην Ομάδα Αειφόρου

Ενέργειας θέτει τις στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Δήμου, παρέχει την

απαραίτητη πολιτική στήριξη  στην διαδικασία  επιλογής δράσεων και

δραστηριοτήτων, του Σχεδίου Δράσης. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων των

τμημάτων του Δήμου δίνει τεχνικό χαρακτήρα στην Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας.

Ιδιαίτερα, η αντιπροσώπευση πολλών τμημάτων του Δήμου συμβάλλει στο να
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διαχέονται πληροφορίες και υλικό για όλες τις δράσεις που σχετίζονται με το Σχέδιο

Δράσης και να συζητούνται σφαιρικά (από τεχνικής, οικονομικής και επικοινωνιακής

άποψης), ιδέες και προτάσεις για νέες δράσεις, χρηματοδοτήσεις, συνεργασίες,

εκστρατείες ενημέρωσης κλπ. Επιπλέον, προσφέρει εξοικείωση όλων των

εμπλεκομένων, καθώς το Σύμφωνο των Δημάρχων επηρεάζει ένα μεγάλο εύρος

δημοτικών λειτουργιών (κτίρια, φωτισμό, μεταφορές, προμήθειες, αστική ανάπτυξη,

ενημέρωση κοινού κλπ). Εκτελεστικό ρόλο στην Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας έχει ο

Συντονιστής του έργου. Ο Συντονιστής είναι ο Υπεύθυνος Ενέργειας του Δήμου, ο

οποίος έχει συνολικά την ευθύνη για την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και

αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Ομάδας

Αειφόρου Ενέργειας, καθώς μεταφέρει προς μεν την Δημοτική Αρχή τεχνικές

πληροφορίες, αποτελέσματα δράσεων και τεχνογνωσία, προς δε την Ομάδα Αειφόρου

Ενέργειας πολιτικές κατευθύνσεις και αποφάσεις της Διοίκησης. Υποστηρικτικό ρόλο

έχει η Ομάδα Συλλογής Στοιχείων και Παρακολούθησης εφαρμογής του ΣΔΑΕ και η

Ομάδα Επικοινωνίας και Διασύνδεσης. Και οι δύο ομάδες απαρτίζονται από

κατάλληλα επιλεγμένους υπαλλήλους του Δήμου.

3.6. Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς Δήμου Κοζάνης

Το δεύτερο στάδιο του Σχεδίου Δράσης αποτελεί την Απογραφή Εκπομπών

Αερίων, στην οποία εκτιμώνται για συγκεκριμένο έτος (έτος βάσης) οι εκπομπές του

διοξειδίου του άνθρακα που αντιστοιχούν στους διάφορους τομείς του Δήμου. Ως

έτος αναφοράς για την «Απογραφή Εκπομπών Αερίων» του Δήμου Κοζάνης

επιλέχθηκε το έτος 2010 και ως μονάδα αναφοράς οι «εκπομπές CO2».  Για τον

υπολογισμό των εκπομπών CO2 χρησιμοποιήθηκαν οι «πρότυποι» συντελεστές

εκπομπών (Standard Emission Factors) σύμφωνα με τις αρχές της IPCC

(Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή). Οι συντελεστές αυτοί,

καλύπτουν όλες τις εκπομπές CO2, που παράγονται είτε άμεσα λόγω   της

κατανάλωσης ενέργειας εντός των ορίων του Δήμου, είτε έμμεσα λόγω της

κατανάλωσης - εντός του Δήμου- ηλεκτρικής ενέργειας που όμως παράγεται εκτός

των ορίων αυτού.  Οι πρότυποι  συντελεστές  εκπομπών  βασίζονται στην

περιεκτικότητα σε άνθρακα κάθε καυσίμου και ακολουθούν τη μεθοδολογία που

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα
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Τύπος Κατανάλωσης Κατανάλωση Ενέργειας (MWh) Εκπομπές (tn CO2)

Κτίρια

Δημοτικά κτίρια – Ηλεκτρισμός 1.954 2.245

Δημοτικά κτίρια – Τηλεθέρμανση 9.577 2.863

Δημοτικά κτίρια – Πετρέλαιο 3.768 1.006

Ιδιωτικά κτίρια – Ηλεκτρισμός 89.903 103.298

Ιδιωτικά κτίρια – Τηλεθέρμανση 213.814 63.930

Ιδιωτικά κτίρια – Πετρέλαιο 144.120 38.480

Φωτισμός

Δημοτικός Φωτισμός 3.367 3.869

ΦΟΠ 4.458 5.123

Μεταφορές

Δημοτικός Στόλος – Βενζίνη 431 107

Δημοτικός Στόλος – Πετρέλαιο 2.577 654

Δημόσιες Μεταφορές – Πετρέλαιο 14.322 3.632

Ιδιωτικές Μεταφορές – Βενζίνη 95.726 23.835

Ιδιωτικές Μεταφορές – Πετρέλαιο 147.748 37.476

Τριτογενής Τομέας

Ηλεκτρική Ενέργεια 73.174 84.077

Τηλεθέρμανση 40.727 12.177

Πετρέλαιο Θέρμανσης 152.288 40.661

Αγροτικός Τομέας

Ηλεκτρική ενέργεια 14.310 16.442

Βιομηχανικός Τομέας

Ηλεκτρική Ενέργεια 15.247 17.519

πλαίσια της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή

(UNFCCC) και του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Με βάση αυτήν την προσέγγιση, το

CO2 θεωρείται το σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου και ο υπολογισμός των

εκπομπών CH4 και N2O είναι δυνατόν να παραλειφθεί. Επιπλέον, οι εκπομπές CO2

από τη χρήση ενέργειας και καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές θεωρούνται μηδενικές.

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας για τον Δήμο Κοζάνης το έτος 2010,

υπολογίστηκε ίση με 1.027.510MWh και οι αντίστοιχες εκπομπές εκτιμήθηκαν σε

459.368 tn CO2. Η κατανάλωση ενέργειας για κάθε μια από τις δραστηριότητες που

λαμβάνουν χώρα στα όρια του Δήμου, όπως επίσης και οι εκπομπές CO2 που

αντιστοιχούν σε αυτές παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 3.1: Κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές CO2 διαφόρων τομέων Δ. Κοζάνης
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Η συνεισφορά δε, του κάθε τομέα ενεργειακής κατανάλωσης στις συνολικές

εκπομπές της παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Σχήμα 3.1: Συνεισφορά τομέων στις συνολικές εκπομπές CO2 του Δ. Κοζάνης ( έτος 2010)

Από τον παραπάνω Πίνακα και από το Σχήμα 3.1, προκύπτει πως ο ιδιωτικός

τομέας είναι αυτός που παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην κατανάλωση ενέργειας

και στην έκλυση εκπομπών CO2. Αν τα συνολικά δεδομένα του Πίνακα 3.1 αναχθούν

σε επίπεδο πληθυσμού του Δήμου (πληθυσμός Δήμου Κοζάνης 71.388 κάτοικοι

σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 2011) η κατανάλωση ενέργειας ανά κάτοικο

ετησίως είναι ίση με 14,4MWh/κάτοικο και οι αντίστοιχες εκπομπές ετησίως είναι

ίσες με 6,4 tn  CO2/κάτοικο. Για τον συσχετισμό των επιπέδων κατανάλωσης

ενέργειας και εκπομπών ανά κάτοικο του Δήμου Κοζάνης σε σχέση με άλλους

ελληνικούς Δήμους και πόλεις που έχουν εκπονήσει ΣΔΑΕ, παρατίθεται ο παρακάτω

Πίνακας, στον οποίο παρουσιάζονται οι ανά κάτοικο καταναλώσεις και εκπομπές

άλλων ελληνικών Δήμων/πόλεων σύμφωνα με τα όσα έχουν εκτιμηθεί στα ΣΔΑΕ

τους.
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Πίνακας 3.2: Σύγκριση κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών CO2 ελληνικών Δήμων

Πληθυσμός Κατανάλωση ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΔΗΜΟΣ/ΠΟΛΗ Ενέργειας(MWh/άτομο) (tn CO2/άτομο)

Φαιστός

Οία

Λουτράκι – Περαχώρα

Άγιος Στέφανος

Αμύνταιο Αμαρούσιο

Ίος

Ποσειδωνία

Διόνυσος

Θερμαϊκός

Σκύρος

Καβάλα

Αιγάλεω

Μινώα - Πεδιάδα

Κέα

24.360 17,8 12,6

1.230 17,3 11,5

15.077 17,6 10,4

10.200 18,0 9,2

16.890 18,3 8,2

72.480 10,1 8,1

1.838 17,3 8,0

3.006 12,2 7,7

40.193 19,5 7,6

50.100 13,7 7,6

2.602 12,2 7,0

74.120 13,1 6,9

74.046 12,9 6,8

20.332 14,3 6,8

2.417 15,5 6,7

Κοζάνη 71.388 14,4 6,4

Βριλήσσια

Αλεξανδρούπολη

Κόρθιο

Μούρδος

Έδεσσα

30.660 13,3 6,3

72.750 12,7 6,0

2.500 11,1 5,9

4.824 13,4 5,9

29.030 16,3 5,7
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Αγία Βαρβάρα

Νέα Σμύρνη

Αγιάς

Ρέθυμνο

73.090 11,7 5,3

11.440 9,7 5,1

31.687 7,8 5,1

26.490 14,7 5,5

Σε σύγκριση με τους άλλους Δήμους, ο Δήμος Κοζάνης βρίσκεται σε αρκετά

ικανοποιητικά επίπεδα καταναλώσεων ενέργειας και εκπομπών. Για παράδειγμα, ο

Δήμος Καβάλας με πληθυσμό (74.120 κατοίκους) συγκρίσιμο με αυτόν του Δήμου

Κοζάνης, παρουσιάζει κατανάλωση 13,1MWh/κάτοικο και αντίστοιχες εκπομπές ίσες

με 6,9 tn CO2/κάτοικο. Από την άλλη ένας Δήμος μικρότερου πληθυσμού, με

κλιματολογικές συνθήκες σχετικά όμοιες με αυτές του Δήμου Κοζάνης, όπως για

παράδειγμα ο Δήμος Αμυνταίου, καταναλώνει  18,3MWh/κάτοικο και  έχει εκλύει

εκπομπές ίσες με 8,2 tn CO2/κάτοικο.

3.7. Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης ΣΔΑΕ

Μέχρι πρόσφατα η πληροφορία δεν υπολογιζόταν ως σημαντικό κομμάτι μιας

επιχείρησης-οργανισμού και η διεργασία  του μάνατζμεντ αποτελούσε ατομική

τεχνική προσωπικών επαφών και όχι μια συνολική διεργασία συντονισμού δράσεων.

Στις μέρες μας ο ρόλος των συστημάτων πληροφοριών αναγνωρίζονται ως μείζονος

σημασίας, καθώς οι επιχειρήσεις/οργανισμοί έχουν ανάγκη τη διαχείριση της

πληροφορίας προκειμένου να βελτιώνονται διαρκώς.

Στα πλαίσια υλοποίησης του ΣΔΑΕ του Δ. Κοζάνης αναπτύχθηκε κατάλληλο

Πληροφοριακό Σύστημα για τη συλλογή στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας και

εκπομπών, το οποίο θα παρέχει στατιστικά στοιχεία για την πορεία υλοποίησής του.

Πιο συγκεκριμένα στο εν λόγω σύστημα μπορούν να εισέλθουν με κωδικούς μόνο

συγκεκριμένα μέλη της ομάδας εργασίας που είναι υπεύθυνα  για τη συλλογή

στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας που σχετίζονται με τα κτίρια/εγκαταστάσεις, το

φωτισμό και τα οχήματα του Δήμου. Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος συλλογής

στοιχείων για το φωτισμό της πόλης λαμβάνει υπόψη του τον κωδικό κάθε στύλου

οδοφωτισμού και εισάγει μηνιαίως τα δεδομένα ηλεκτρικών καταναλώσεων για το
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συγκεκριμένο στύλο. Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτή η λεπτομερέστερη

παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων και επιπρόσθετα επιτρέπεται ο

εντοπισμός πιθανών βλαβών και δίνεται η δυνατότητα αποτελεσματικής και έγκαιρης

αντιμετώπισης αυτών. Τέλος, τα εξουσιοδοτημένα μέλη μπορούν να εισάγουν

οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις δράσεις και στοιχεία κέρδους που προκύπτουν

από την υλοποίηση αυτών των δράσεων.

Σχήμα 3.2: Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης ΣΔΑΕ Δ. Κοζάνης

Αφού εισαχθούν τα δεδομένα των ενεργειακών καταναλώσεων μετατρέπονται

σε εκπομπές CO2, προκειμένου να παρακολουθούνται διαρκώς οι μειώσεις

εκπομπών, μετά την υλοποίηση των δράσεων που έχουν αναφερθεί στο ΣΔΑΕ.

Γραφική απεικόνιση της μείωσης των εκπομπών παρουσιάζεται στο παρακάτω

σχήμα.

Σχήμα 3.3: Εξέλιξη εκπομπών CO2 Δ. Κοζάνης
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Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα δεδομένα που εισάγονται, η

εξέλιξη   των ενεργειακών καταναλώσεων κάθε είδους δραστηριότητας και η

μετατροπή αυτών σε εκπομπές CO2.

Σχήμα 3.4: Δεδομένα ενεργειακών καταναλώσεων Δ. Κοζάνης
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Σχήμα 3.5: Εξέλιξη καταναλώσεων & εκπομπών CO2 διαφόρων τομεών Δ. Κοζάνης
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΔΑΕ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, η πρωτοβουλία

του Συμφώνου των Δημάρχων έχει λάβει κυρίως θετικές κριτικές από την ΕΕ, από

φορείς που   εντάχθηκαν   σε αυτή, καθώς επίσης και στην πλειοψηφία   των

περιπτώσεων από τον επιστημονικό κόσμο. Εξάλλου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η

διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή των Δήμων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Σημαντικό ωστόσο είναι να υπάρχει διαρκής αξιολόγηση και μετάδοση των

εμπειριών  του κάθε  οργανισμού που προσχωρεί  στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία,

καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στην

προώθηση και στην υλοποίησή της. Στον παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια

αποτύπωσης των εμπειριών του Δ. Κοζάνης από τη συμμετοχή   του στην

πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων και διεξάγεται αξιολόγηση της ως τώρα

πορείας του ΣΔΑΕ που ανέπτυξε ο εν λόγω Δήμος.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία του Σχεδίου Δράσης το οποίο εκπόνησε

ο Δήμος Κοζάνης στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων

διεξήχθη έρευνα σε: α) μέλη της Τοπικής Αρχής (αιρετό προσωπικό), β) μέλη της

ομάδας εκπόνησης και παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης, γ) μέλη της τοπικής

αρχής που σχετίζονται με την υλοποίηση  του Σχεδίου Δράσης (υπάλληλοι Δ.

Κοζάνης) και δ) εμπειρογνώμονες που ασχολούνται ενεργά με θέματα αειφορίας

ή/και έχουν συμμετάσχει σε ανάλογες πρωτοβουλίες. Στην έρευνα διανεμήθηκαν

ερωτηματολόγια όπως αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημα, τα οποία συμπλήρωσαν

και απέστειλαν 32 άτομα.

4.1. Δημογραφικά Στοιχεία Έρευνας

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην έρευνα που διεξήχθη απάντησαν 32

άτομα εκ των οποίων το 66% ήταν άνδρες και το 34% γυναίκες. Η ηλικιακή

κατανομή των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν η ακόλουθη: α) 4 άτομα

είχαν ηλικία μεταξύ 25-35 έτη, β) 10 άτομα βρίσκονταν στην ηλικιακή κατηγορία

μεταξύ 35-45, γ) ίδιος αριθμός ατόμων με την προηγούμενη ηλικιακή κλάση άνηκε

στην κατηγορία μεταξύ 45-55 ετών και δ) 8 άτομα είχαν ηλικία μεγαλύτερη των 55
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ετών.  Το  επίπεδο εκπαίδευσης όλων των ατόμων ανήκε στην ανώτερη  ή  στην

ανώτατη εκπαίδευση, ενώ τα μισά περίπου άτομα εξ αυτών κατείχαν τίτλους

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (13 μεταπτυχιακοί και 4 διδακτορικοί τίτλοι σπουδών).

Επίσης, έγινε διαχωρισμός ανά τομέα εργασίας (ιδιωτικός – δημόσιος) και ανά έτη

προϋπηρεσίας. Οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα είχαν μέσο όρο 7,16 έτη

προϋπηρεσίας, ενώ οι υπάλληλοι του Δήμου είχαν σχεδόν το διπλάσιο μέσο όρο

ηλικίας. Η κατανομή των ετών προϋπηρεσίας ανά τομέα εργασίας παρουσιάζεται στο

σχήμα που ακολουθεί. Επιπλέον, τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα

κατηγοριοποιήθηκαν ανά θέση εργασίας και τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν

πως: α)   το   47% κατείχε θέση υπαλλήλου, β)   το   37% αποτελούνταν από

προϊσταμένους και γ) το 16% κατείχε διευθυντική θέση. Τέλος, οι συμμετέχοντες

στην έρευνα διαχωρίστηκαν σε αιρετό και μη αιρετό προσωπικό, όπου οι μεν πρώτοι

αποτελούσαν το 22% και οι δε δεύτεροι το υπόλοιπο 78%. Σχηματική απεικόνιση των

όσων αναφέρθηκαν παρουσιάζεται κατωτέρω.

Σχήμα 4.1: Φύλο συμμετεχόντων

Σχήμα 4.2: Ηλικιακή κατανομή συμμετεχόντων
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Σχήμα 4.3: Επίπεδο εκπαίδευσης συμμετεχόντων

Σχήμα 4.4: Έτη προϋπηρεσίας ανά τομέα εργασίας συμμετεχόντων

Σχήμα 4.5: Θέση εργασίας συμμετεχόντων
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Σχήμα 4.6: Κατηγοριοποίηση συμμετεχόντων σε αιρετούς και μη αιρετούς

4.2. Αποτελέσματα Έρευνας

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει των

απαντήσεων που ελήφθησαν από τους 32 συμμετέχοντες. Στις περισσότερες εκ των

ερωτήσεων που τέθηκαν, οι απαντήσεις είχαν διαβάθμιση σχετικά με το αν οι

συμμετέχοντες συμφωνούσαν: α) απόλυτα, β) πολύ, γ) μερικώς, δ) λίγο και ε)

καθόλου. Επίσης, υπήρχε ένα ερώτημα στο οποίο οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να

απαντήσουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Ένα ερώτημα ήταν ανοικτού τύπου, στο

οποίο οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δώσουν την προσωπική τους άποψη. Τέλος,

υπήρχε ερώτημα στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε

διάφορες απαντήσεις ή να συνεισφέρουν με την προσωπική τους άποψη.

4.2.1. Λόγοι ένταξης στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Το πρώτο ζητούμενο της έρευνας αφορούσε τους λόγους που παρακινεί τους

ΟΤΑ να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα ΣΔΑΕ. Οι περισσότεροι εκ των

συμμετεχόντων θεώρησαν πως είναι λίγο σημαντικός ως και μέτρια σημαντικός ως

λόγος η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των Δήμων (Σχήμα 4.7α).
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Αντιθέτως, η προσέλκυση χρηματοδοτικών εργαλείων φαίνεται πως αποτελεί τον

κυριότερο λόγο για ένα Δήμο να ξεκινήσει διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης

ενός ΣΔΑΕ   (Σχήμα 4.7β). Επίσης, αρκετά έως πολύ σημαντικός ως λόγος

παρακίνησης για την ένταξη στην εν λόγω πρωτοβουλία θεωρήθηκε η βελτίωση του

επιπέδου ανταγωνιστικότητας του ΟΤΑ από τη συντριπτική πλειοψηφία των

συμμετεχόντων (Σχήμα 4.7γ). Τέλος, η μεγαλύτερη διασπορά των απαντήσεων

αφορούσε την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την αειφόρο ενέργεια ως μέσο

παρακίνησης, καθώς οι απαντήσεις κατανεμήθηκαν σχεδόν ισόποσα σε πολύ

σημαντική, αρκετά σημαντική και μετρίως σημαντική (Σχήμα 4.7δ).

α β

γ δ

Σχήμα 4.7: Λόγοι παρακίνησης για σχεδιασμό & υλοποίηση ΣΔΑΕ
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4.2.2. Δυνατότητα εφαρμογής ΣΔΑΕ στο Δ. Κοζάνης

Στη συνέχεια εξετάστηκε η δυνατότητα εφαρμογής ενός ΣΔΑΕ σε έναν ΟΤΑ

όπως ο Δ. Κοζάνης. Οι περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων θεώρησαν πως είναι

πολύ εύκολα εφαρμόσιμο ένα ΣΔΑΕ στο Δ. Κοζάνης (ποσοστό 53%) και επίσης το

19%  των συμμετεχόντων αισιοδοξεί πως είναι απόλυτα  εφαρμόσιμο ένα  ΣΔΑΕ

(Σχήμα 4.8). Ωστόσο, το   28% των   συμμετεχόντων φάνηκε περισσότερο

συγκρατημένο καθώς θεώρησε πως ένα ΣΔΑΕ μπορεί να εφαρμοστεί μερικώς στο Δ.

Κοζάνης. Τέλος, κανένας εκ των συμμετεχόντων δεν είχε αρνητική άποψη για το εν

λόγω ζητούμενο.

Σχήμα 4.8: Δυνατότητα εφαρμογής ΣΔΑΕ στο Δ. Κοζάνης
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4.2.3. Ανταπόκριση Δήμου στην υλοποίηση του ΣΔΑΕ

Το επόμενο ερώτημα αφορούσε στο αν η τοπική αυτοδιοίκηση του Δ. Κοζάνης

μπορεί να ανταποκριθεί στην υλοποίηση ενός ΣΔΑΕ. Στην περίπτωση αυτή υπήρχε

μια πιο μετριοπαθής στάση καθώς οι περισσότεροι απάντησαν πως η τοπική

αυτοδιοίκηση του Δ. Κοζάνης μπορεί να ανταποκριθεί μερικώς (ποσοστό 50%) και

πολύ (ποσοστό 35%) στην υλοποίηση ΣΔΑΕ (Σχήμα 4.9). Οι πλέον αισιόδοξες και

απαισιόδοξες απαντήσεις ήταν σε συγκρίσιμο ποσοστό 9% απόλυτα και 6% ελάχιστα,

ενώ ουδείς εκ των ερωτηθέντων δε θεώρησε αδύνατη την υλοποίηση ΣΔΑΕ από το

Δήμο Κοζάνης.

Σχήμα 4.9: Δυνατότητα υλοποίησης ΣΔΑΕ από ΟΤΑ
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4.2.4. Επάρκεια διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων

Στη συνέχεια,  εξετάστηκε αν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία του Δ.

Κοζάνης επαρκούν  για την υλοποίηση  του ΣΔΑΕ. Οι απαντήσεις ήταν  στην

περίπτωση αυτή λιγότερο αισιόδοξες καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει πως τα

χρηματοδοτικά εργαλεία επαρκούν μερικώς (69%) και ελάχιστα (22%) για την

υλοποίηση του ΣΔΑΕ (Σχήμα 4.10). Αντίθετα μόνο ένα 9% πιστεύει πως τα

χρηματοδοτικά εργαλεία επαρκούν πολύ (6%) και απόλυτα (3%) για την υλοποίηση

του ΣΔΑΕ της Κοζάνης.

Σχήμα 4.10: Επάρκεια διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για υλοποίηση ΣΔΑΕ
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4.2.5. Ικανότητα προσωπικού Δήμου στην υλοποίηση ΣΔΑΕ

Ακολούθως, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για την ύπαρξη κατάλληλου

προσωπικού στο Δ. Κοζάνης για την υλοποίηση του ΣΔΑΕ. Το μεγαλύτερο ποσοστό

των συμμετεχόντων (41%) έκρινε πως το προσωπικό του Δ. Κοζάνης είναι μερικώς

ικανό για την υλοποίηση του ΣΔΑΕ, το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό (34%) πιστεύει

πως το προσωπικό είναι ελάχιστα ικανό για την υλοποίηση του σχεδίου, αντίθετα το

22% θεωρεί πως το προσωπικό είναι κατάλληλο κατά πολύ για αυτή την εργασία

(Σχήμα 4.11). Τέλος, μόλις ένα άτομο, δηλαδή το 3% των ερωτηθέντων έχει την

πεποίθηση πως οι υπάλληλοι του Δ. Κοζάνης είναι απόλυτα κατάλληλοι για την

υλοποίηση του ΣΔΑΕ.

Σχήμα 4.11: Επάρκεια προσωπικού Δ. Κοζάνης στην υλοποίηση ΣΔΑΕ
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4.2.6. Δυνατότητα επίτευξης στόχων ΣΔΑΕ

Επιπρόσθετα, εξετάστηκε το αν είναι δυνατή εν τέλει η επίτευξη του στόχου

του ΣΔΑΕ που έθεσε ο Δ. Κοζάνης, βάσει του σχεδιασμού και της ως τώρα πορείας

υλοποίησης. Το 75% των ερωτηθέντων πιστεύει πως ως το 2020 ο στόχος για μείωση

εκπομπών CO2 στο Δ. Κοζάνης, κατά 21,4% σε σχέση με τα επίπεδα του 2010, είναι

δυνατό να επιτευχθεί (Σχήμα 4.12). Το υπόλοιπο 25% θεωρεί πως η επίτευξη του

προαναφερθέντος στόχου είναι αδύνατο να επιτευχθεί.

Σχήμα 4.12: Δυνατότητα επίτευξης στόχου ΣΔΑΕ

Οι λόγοι για τη μη επίτευξη των στόχων αφορούν την έλλειψη κυρίως

οικονομικών πόρων και επαρκούς αριθμού του προσωπικού που ασχολείται με την

εφαρμογή του ΣΔΑΕ. Άλλοι λόγοι για την αποτυχία επίτευξης του στόχου που έχει

τεθεί έχουν να κάνουν με αδυναμία ωρίμανσης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας στο

Δήμο, την έλλειψη τεχνογνωσίας από το προσωπικό και αδυναμία στην

παρακολούθηση του ΣΔΑΕ λόγω φόρτου εργασίας των υπαλλήλων. Επίσης, υπάρχει

η πεποίθηση πως το ΣΔΑΕ δε μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από έναν φορέα ή

εξολοκλήρου από τον ΟΤΑ, αλλά είναι ευθύνη και των πολιτών. Ορισμένοι εξ αυτών

που κάνουν λόγο για μη δυνατότητα επίτευξης του στόχου, θεωρούν πως δεν έχουν

γίνει κατάλληλες ενέργειες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των πολιτών και

προσπάθεια αλλαγής της ενεργειακής/περιβαλλοντικής τους κουλτούρας, γεγονός που

θα συνέβαλλε δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, η τοπική αυτοδιοίκηση

είναι υπεύθυνη για ένα πολύ μικρό ποσοστό των εκπομπών CO2, σε αντίθεση με τις

εκπομπές που οφείλονται στους πολίτες τους Δήμου. Τέλος, ο ελάχιστος χρόνος που

έχει στη διάθεσή του ο Δήμος, καθώς επίσης και η μη ύπαρξη κινήτρων αποτελούν
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λόγους που ένα ποσοστό των συμμετεχόντων πιστεύει πως οι στόχοι που τέθηκαν

είναι αδύνατο να επιτευχθούν.

4.2.7. Χρησιμότητα πληροφοριακού συστήματος

Επιπλέον, εξετάστηκε αν το πληροφοριακό σύστημα που ανέπτυξε ο Δ.

Κοζάνης μπορεί να συμβάλλει στην παρακολούθηση του ΣΔΑΕ. Ένας εκ των 32

ερωτηθέντων δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη του εν λόγω συστήματος. Από τους

υπόλοιπους που απάντησαν το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί πως είναι πολύ (32%) και

απόλυτα (32%) χρήσιμο εργαλείο για παρακολούθηση του ΣΔΑΕ (Σχήμα 4.13). Το

29% θεωρεί πως το συγκεκριμένο εργαλείο είναι μερικώς χρήσιμο, ενώ μόλις το 7%

πιστεύει πως είναι ελάχιστα χρήσιμο.

Σχήμα 4.13: Χρησιμότητα πληροφοριακού συστήματος στην παρακολούθηση ΣΔΑΕ
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4.2.8. Διάθεση συμμετοχής στην υλοποίηση ΣΔΑΕ

Σε ό,τι αφορά στη διάθεση για συμμετοχή προκειμένου να υλοποιηθεί το ΣΔΑΕ

του Δ. Κοζάνης, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι πολύ

(56%) και απόλυτα (28%) πρόθυμο να συμβάλλει στο ΣΔΑΕ του Δ. Κοζάνης (Σχήμα

4.14). Ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης του 16% είναι μερικώς διατεθειμένο να

συμβάλλει στην υλοποίηση του ΣΔΑΕ, ενώ ουδείς δείχνει αδιαφορία.

Σχήμα 4.14: Διάθεση για συμμετοχή στην υλοποίηση του ΣΔΑΕ
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4.2.9. Προτάσεις για αποτελεσματικότερη υλοποίηση ΣΔΑΕ

Στη συνέχεια έγιναν διάφορες προτάσεις για αποτελεσματικότερη υλοποίηση

του ΣΔΑΕ. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 28 άτομα πιστεύουν πως πρέπει να

εκπαιδευτεί καλύτερα το προσωπικό του Δήμου και 25 άτομα θεωρούν πως η εύρεση

εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα σημαντική (Σχήμα 4.15).

Επιπλέον, 19 εκ των συμμετεχόντων απάντησαν πως η εμπλοκή μεγαλύτεροι αριθμού

των μελών  του προσωπικού του Δήμου θα  βοηθούσε στην αποτελεσματική

υλοποίηση του ΣΔΑΕ. Τέλος, μόλις 10 άτομα πιστεύουν πως ο Δήμος θα πρέπει να

αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες. Πέραν αυτών, ορισμένοι πιστεύουν πως θα

πρέπει ο Δήμος: α) να προσλάβει νέο προσωπικό, β) να εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο

που να περιλαμβάνει συνδυαστικές δράσεις/παρεμβάσεις, γ) να προσπαθήσει μέσω

δικτύων να συνεργαστεί με άλλους Δήμους και δ) να πάρει το ρίσκο και να υποβάλει

προτάσεις για χρηματοδότηση σε μηχανισμούς όπως πχ. το πρόγραμμα ELENA.

Σχήμα 4.15: Προτάσεις για αποτελεσματικότερη υλοποίηση ΣΔΑΕ

4.2.10. Συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη

Επιπλέον, στην έρευνα εξετάστηκε το αν είναι απαραίτητη η συνεργασία του Δ.

Κοζάνης με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες όπως πχ. το Πανεπιστήμιο Δ.

Μακεδονίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό (44%) πιστεύει πως είναι απαραίτητη σε

μεγάλο βαθμό η δημιουργία διαύλου συνεργασίας με εξειδικευμένο φορέα, ενώ το
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28% θεωρεί πως είναι επιβεβλημένη η επισύναψη συνεργασίας (Σχήμα 4.16). Μόλις

το 6% έχει την πεποίθηση πως ελάχιστη σημασία θα είχε η συνεργασία με

εξειδικευμένο φορέα και το 22% πιστεύει πως ένας εξειδικευμένος φορέας θα

συνέβαλλε μερικώς στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΣΔΑΕ.

Σχήμα 4.16: Σπουδαιότητα συνεργασίας Δ. Κοζάνης με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη

4.2.11. Συμβολή ΣΔΑΕ στην ευαισθητοποίηση πολιτών

Η τελευταία ερώτηση είχε να κάνει με το αν με την προσχώρησή του στην

πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων ο Δ. Κοζάνης κατάφερε να

ευαισθητοποιήσει τους πολίτες του σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και

αειφορίας. Ένας εκ των 32 συμμετεχόντων δήλωσε αδυναμία να απαντήσει καθώς
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δεν είχε εικόνα για τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που υλοποίησε ο

Δήμος. Ο ίδιος θεωρεί πως η προσχώρηση στην πρωτοβουλία χωρίς τις

προαναφερθείσες δράσεις ελάχιστη σημασία μπορεί να έχει στην ευαισθητοποίηση

των πολιτών. Αρνητική άποψη είχε και το μεγαλύτερο ποσοστό καθώς πιστεύει πως

ελάχιστα (39%) και καθόλου (16%) δεν ευαισθητοποιήθηκαν οι πολίτες του Δ.

Κοζάνης με την ένταξή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων (Σχήμα 4.17). Αντιθέτως,

το 35% των ερωτηθέντων θεωρεί πως υπάρχει μερικώς ευαισθητοποίηση  των

πολιτών και  το 10% έχει  την πεποίθηση πως οι πολίτες  ευαισθητοποιήθηκαν σε

μεγάλο βαθμό.

Σχήμα 4.17: Ευαισθητοποίηση πολιτών από τη συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των
Δημάρχων
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ένα από το σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης είναι η

κλιματική αλλαγή η οποία οφείλεται στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Η ΕΕ προκειμένου  να συμβάλλει  στην αντιμετώπιση των εν λόγω

περιβαλλοντικών προβλημάτων και θεωρώντας πως η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί εν

γένει να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, θέσπισε την πρωτοβουλία

του Συμφώνου των   Δημάρχων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά στην

εθελοντική συμμετοχή των Δήμων στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2

τους που οφείλονται στις δραστηριότητές τους. Ο σχεδιασμός για τη μείωση των

εκπομπών CO2 καταγράφεται για τον εκάστοτε Δήμο στο Σχέδιο Δράσης για την

Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) που οφείλει να εκπονήσει και να καταθέσει στο Γραφείο

του Συμφώνου των Δημάρχων. Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για  το

σχεδιασμό και την υλοποίηση ΣΔΑΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Αρχικά, συλλέχθηκαν οι αξιολογήσεις της εν λόγω πρωτοβουλίας, όπως

προέκυψαν από εργασίες τόσο της ΕΕ, όσο και διαφόρων επιστημονικών εργασιών.

Η θέση της ΕΕ σχετικά με την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων είναι πως

αποτελεί  έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό,  στον οποίο προσχωρούν ολοένα και

περισσότεροι Δήμοι, είτε εντός είτε εκτός ΕΕ. Αυτός είναι και ο λόγος που πλέον η εν

λόγω πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2017 να λαμβάνει διαστάσεις

παγκόσμιες. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της επιστημονικής

κοινότητας έχει θετικά σχόλια για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, καθώς μέσω της

εφαρμογής της δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης των ενεργειακών δομών των Δήμων

και ενισχύεται η προσπάθειας αντιμετώπισης των διαφόρων περιβαλλοντικών

προβλημάτων. Πέραν αυτών, αρκετοί θεωρούν πως η πρωτοβουλία του Συμφώνου

των Δημάρχων αποτελεί και ευκαιρία ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών σε θέματα

όπως πχ. η αύξηση θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι

εργασίες σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία δεν προέρχονται αποκλειστικά από

χώρες τις ΕΕ, αλλά αντιθέτως υπάρχουν ερευνητές και άλλων χωρών που

διαπιστώνουν τη σημαντικότητά της. Ωστόσο, δεν κινούνται όλες οι εργασίες στο ίδιο

κλίμα, καθώς υπάρχουν ορισμένοι που αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το Σύμφωνο

των Δημάρχων,  είτε  γιατί  θεωρούν πως δεν είναι από μόνο του αρκετό για την
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αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είτε γιατί πιστεύουν πως μέσω της

πρωτοβουλίας αυτής πολλοί ΟΤΑ εφησυχάζουν και δεν προσπαθούν περισσότερο για

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε συνοπτικά, ως παράδειγμα,  το  Σχέδιο Δράσης της

πόλης του Παρισιού. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έντονο ενδιαφέρον είχε η

προεργασία που έγινε προκειμένου ο Δήμος  να αποφασίσει την εκπόνηση ενός

Σχεδίου Δράσης. Ως παράδειγμα καλής πρακτικής θα πρέπει να θεωρούνται όλες οι

διαδικασίες που έλαβαν χώρα στο εν λόγω σχέδιο προκειμένου να αφυπνίσουν τους

πολίτες να συμμετάσχουν τόσο στη λήψη απόφασης για την εκπόνηση του Σχεδίου

Δράσης, όσο και στην εφαρμογή του.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το ΣΔΑΕ του Δήμου Κοζάνης. Προκειμένου να

αξιολογηθούν οι διάφορες πτυχές του σχεδιασμού και της εφαρμογής του

διενεργήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου στην οποία συμμετείχαν 32 άτομα

τα οποία σχετίζονται με το ΣΔΑΕ του Δήμου Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα οι

συμμετέχοντες στην έρευνα είναι: α) μέλη της Τοπικής Αρχής (αιρετό προσωπικό), β)

μέλη της ομάδας εκπόνησης και παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης, γ) μέλη της

τοπικής αρχής που σχετίζονται με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης (υπάλληλοι Δ.

Κοζάνης) και δ) εμπειρογνώμονες που ασχολούνται ενεργά με θέματα αειφορίας

ή/και έχουν συμμετάσχει σε ανάλογες πρωτοβουλίες. Από τις απαντήσεις τους

προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 Η συμμετοχή σε μια πρωτοβουλία όπως η εξεταζόμενη γίνεται κυρίως

για λόγους προσέλκυσης πηγών χρηματοδότησης και αύξησης της

ανταγωνιστικότητας του εκάστοτε ΟΤΑ και σε μικρότερο βαθμό για

την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των Δήμων ή για την

απόκτηση γνώσης σε θέματα αειφορίας.

 Υπάρχει έντονη πεποίθηση πως η εφαρμογή ενός ΣΔΑΕ είναι δυνατό

να επιτευχθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ο Δήμος Κοζάνης.

 Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να ανταποκριθεί μερικώς στην

υλοποίηση ΣΔΑΕ και άρα χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω ενέργειες

ώστε να είναι δυνατό να επιτευχθούν οι στόχοι του ΣΔΑΕ.



Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη & Αυτοδιοίκηση» 65

Θεοδώρα Τοπάλη «Σχεδιασμός & Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)
στην τοπική αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση του Δήμου Κοζάνης»

 Οι υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης είναι ελλιπείς για την

υλοποίηση ενός ΣΔΑΕ, συνεπώς απαιτείται η εύρεση εναλλακτικών

χρηματοδοτικών εργαλείων.

 Το προσωπικό του Δήμου θεωρείται πως δεν είναι από μόνο του

κατάλληλο ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός

ΣΔΑΕ.

 Υπάρχει έντονη πεποίθηση πως ο Δ. Κοζάνης βάσει του ως τώρα

σχεδιασμού και της πορείας υλοποίησης του ΣΔΑΕ θα είναι σε θέση να

επιτύχει τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2.

 Οι βασικοί παράγοντες για τη μη επίτευξη των στόχων ενός ΣΔΑΕ

είναι: α)  η έλλειψη  οικονομικών πόρων, β)  η έλλειψη επαρκούς

αριθμού του προσωπικού γ) η έλλειψη τεχνογνωσίας δ) η μη εφαρμογή

κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των πολιτών και

η προσπάθεια αλλαγής της ενεργειακής/περιβαλλοντικής τους

κουλτούρας, ε) έλλειψη κινήτρων και στ) ο περιορισμένος χρονικός

ορίζοντας για την υλοποίηση όλων των δράσεων.

 Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος όπως

αυτό του Δ. Κοζάνης είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την

παρακολούθηση της πορείας του ΣΔΑΕ.

 Έγινε αντιληπτό πως υπάρχει καλή διάθεση από τους περισσότερους να

συμβάλλουν στην υλοποίηση του ΣΔΑΕ.

 Υπάρχει η πεποίθηση πως η συνεργασία με εξωτερικό εξειδικευμένο

συνεργάτη μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο σχεδιασμό και την

εφαρμογή του ΣΔΑΕ.

 Οι βασικότεροι παράγοντες για την υλοποίηση του ΣΔΑΕ είναι το

προσωπικό και οι πηγές χρηματοδότησης. Συνεπώς, για την

αποτελεσματικότερη υλοποίηση ενός ΣΔΑΕ θα πρέπει αφενός να

υπάρχει διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού στα εν λόγω θέματα

και αφετέρου να βρεθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

 Τέλος, υπάρχει η αίσθηση πως η προσχώρηση στην πρωτοβουλία του

Συμφώνου των Δημάρχων δεν είναι από μόνη της ικανή για να

ευαισθητοποιήσει τους  δημότες να αλλάξουν ενεργειακές συνήθειες

και να αποκτήσουν κουλτούρα για την προστασία του περιβάλλοντος,
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αλλά χρειάζεται να υλοποιηθούν περαιτέρω και πιο στοχευμένες

δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης από την πλευρά του Δήμου

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω και στην κατεύθυνση της βελτίωσης του

σχεδιασμού και της υλοποίησης των Σχεδίων  Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

προτείνεται:

 Να διενεργηθεί αντίστοιχη έρευνα σε άλλους Δήμους της Ελλάδας,

προκειμένου να εξεταστούν οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην

υλοποίηση τους και να παρουσιαστούν ως καλές πρακτικές.

 Να συλλεχθούν τα προβληματικά σημεία τα οποία απέτρεψαν ή

αποτέλεσαν τροχοπέδη στην υλοποίηση των ΣΔΑΕ από τους ΟΤΑ, να

αξιολογηθούν και εν συνεχεία  να ενταχθούν σε οδηγούς υλοποίησης

ΣΔΑΕ.

 Να γίνει έρευνα σε Δήμους του εξωτερικού προκειμένου να υπάρχει η

δυνατότητα συγκρίσεων της εφαρμογής ΣΔΑΕ με τους Δήμους της

Ελλάδας, γεγονός που θα έχει ως στόχο και την ανταλλαγή εμπειριών.

 Να γίνει αντίστοιχη έρευνα κατά τις φάσεις σχεδιασμού, υλοποίησης-

παρακολούθησης και λήξης  του  ΣΔΑΕ, γεγονός που θα επιτρέπει την

αξιολόγηση του ΣΔΑΕ καθ’ όλη την πορεία υλοποίησής του.
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Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

2. ΗΛΙΚΙΑ: <25 25-35 35-45 45-55 >55

4. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

5.ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

6. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

7. ΕΙΣΤΕ ΑΙΡΕΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ;

ΝΑΙ ΟΧΙ
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Παρακίνηση είναι η προθυμία ενός µέλους μίας οργάνω σης
να καταβάλλει προσπάθεια για  την  επίτευξη των  στόχων της.

Β. ΤΙ ΠΑΡΑΚΙΝΕΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΧΕΔΙ ΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙ ΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙ ΟΥ
ΔΡΑΣΗΣ
ΑΕΙ ΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ (ΣΔΑΕ) ;

Σημειώστε ένα Χ δίπλα στον αριθμό που σας εκπροσωπεί για κάθε πρόταση ως
εξής :

1=Ασήμαντο
2=Λίγοσημαντικό
3=Μετρίωςσημαντικό
4=Πολύσημαντικό
5=Εξαιρετικάσημαντικό

1) Σχέσεις συνεργασίας που μπορούν να αναπτύξουν οι Δήμοι μεταξύ τους

1 2 3 4 5


2) Ανάπτυξη νέων μοντέλων και νέας γνώσης στα πλαίσια της Αειφόρου Ενέργειας

1 2 3 4 5


3) Ευκαιρία για προσέλκυση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων

1 2 3 4 5


4) Να είναι ανταγωνιστική η ΤΑ από τους άλλους

1 2 3 4 5





1. ΠΙΣΤΕΥΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΔΑΕ) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ;

Καθόλου  Ελάχιστα  Μερικώς  Πολύ  Απόλυτα 





2. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΔΑΕ;

Καθόλου  Ελάχιστα  Μερικώς  Πολύ  Απόλυτα 
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στην τοπική αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση του Δήμου Κοζάνης»



3. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΤΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΔΑΕ;

Καθόλου  Ελάχιστα  Μερικώς  Πολύ  Απόλυτα 





4. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΔΑΕ;

Καθόλου  Ελάχιστα  Μερικώς  Πολύ  Απόλυτα 





5. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΣ

ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΔΑΕ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2);

Ναι Όχι





Αν όχι, ποιοι λόγοι πιστεύετε πως δυσχεραίνουν την επίτευξη του στόχου που τέθηκε
στο ΣΔΑΕ;

6. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΕ Ο

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΔΑΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ;

Καθόλου  Ελάχιστα  Μερικώς  Πολύ  Απόλυτα 





7. ΠΟΣΟ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΔΑΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ;

Καθόλου  Ελάχιστα  Μερικώς  Πολύ  Απόλυτα 
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Θεοδώρα Τοπάλη «Σχεδιασμός & Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)
στην τοπική αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση του Δήμου Κοζάνης»



8. ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΔΑΕ;

Εκπαίδευση του προσωπικού

Εμπλοκή περισσότερων μελών του προσωπικού

Εύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης

Ανάληψη πρωτοβουλιών (πχ. Προσπάθεια)

Άλλο; …………………………………………………

9. ΚΡΙΝΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(πχ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΕΙ κλπ);

Καθόλου  Ελάχιστα  Μερικώς  Πολύ  Απόλυτα 





10. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ;

Καθόλου  Ελάχιστα  Μερικώς  Πολύ  Απόλυτα 










Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στην  έρευνα !
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Θεοδώρα Τοπάλη «Σχεδιασμός & Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)
στην τοπική αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση του Δ. Κοζάνης»


