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Ειδικοί στόχοι προγράμματος Α

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης:

o Να συντονίζουν και να επιβλέπουν την υλοποίηση Σχεδίων 
Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια.

o Να συλλέγουν και να αξιολογούν πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του οργανισμού.

o Να εντοπίζουν τις ειδικές ανάγκες του οργανισμού.



Περιεχόμενα
o Το έργο BEAST και το έργο SMILEGOV
o Εισαγωγή
o Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης και παραδείγματα
o Το Σύμφωνο των Δημάρχων
o Βήμα 1ο: Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων
o Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής δομής
o Βήμα 3ο: Συλλογή στοιχείων και δημιουργία του έτους αναφοράς
o Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης και καθορισμός του στόχου
o Βήμα 5ο: Έγκριση Ενεργειακού Σχεδίου από Δημοτικό Συμβούλιου
o Βήμα 6ο: Υποβολή Σχεδίου στη Γραμματεία του Συμφώνου των Δημάρχων για έγκριση
o Βήμα 7ο: Προϋπολογισμός δράσεων και έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου
o Βήμα 8ο: Παρακολούθηση προόδου του Σχεδίου, ετοιμασία εκθέσεων, και αναθεώρηση



Το έργο BEAST
Το έργο «BEAST» θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη
γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει μεταξύ της
εκπόνησης ενός Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια
(ΣΔΒΕ) και της εφαρμογής του. Το έργο «BEAST» θα
δημιουργήσει επίσης τις δομές για την αποτελεσματική
υλοποίηση των ΣΔΒΕ, τον εντοπισμό και την προετοιμασία
23 βιώσιμων οικονομικά έργων και την εφαρμογή των
δράσεων που οδηγούν σε μετρήσιμη εξοικονόμηση
ενέργειας ή/και στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Μέσω της υλοποίησης του έργου
«BEAST» αναμένεται να κινητοποιηθούν επενδύσεις ύψους
45 εκατομμυρίων ευρώ.



Το έργο BEAST
Οι τοπικοί φορείς σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, θα καθοδηγούνται
και θα υποστηρίζονται στην καθημερινή τους εργασία, από την
πρακτική «μάθηση μέσω της πράξης», έτσι ώστε να ενισχυθεί η
εφαρμογή των ΣΔΒΕ. Οι δράσεις που προσδιορίστηκαν μέσω
των ΣΔΒΕ, διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, αντικατοπτρίζοντας
έτσι την πολυπλοκότητα και την καθημερινή πραγματικότητα
που οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν να
αντιμετωπίσουν. Η ανταλλαγή εμπειριών στους τρόπους
μάθησης και οι καλύτερες πρακτικές μέθοδοι και διαδικασίες
εφαρμογής θα πραγματοποιηθούν μέσω θεματικών ομάδων:
μεταξύ των οργανισμών και φορέων που συμμετέχουν στο
«BEAST» και των ομάδων-στόχων στις 9 χώρες απ’ όλη την
Ευρώπη.



Το έργο Smilegov
Στρατηγικό στόχος του έργου είναι η δημιουργία των προοπτικών μείωσης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα περισσότερο από 20% μέχρι το 2020 σε 
Ευρωπαϊκά Νησιά. Επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

o η δημιουργία συμπλεγμάτων νησιών για τη διάδοση του Συμφώνου των Νησιών,
o τη δημιουργία δομών επικοινωνίας στα συμπλέγματα,
o να αναπτυχθούν οι ικανότητες των Τοπικών Αρχών στα Νησιά στη δημιουργία και 

υλοποίηση Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που προκύπτουν

o ανάπτυξη δυνατοτήτων σε όλα τα νησιώτικα συμπλέγματα για συνεργασία σε όλα τα 
επίπεδα διοίκησης,

o η προώθηση της ανάπτυξης και υλοποίησης ΣΔΒΕ σε όλα τα Ευρωπαϊκά Νησιά,
o η προώθηση έργων  ενεργειακής αποδοτικότητας, βιώσιμων μεταφορών και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
o η ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό, Περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

για την υλοποίηση ΣΔΒΕ σε Ευρωπαϊκά Νησιά.



20% μείωση των 
εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου

20% μερίδιο 
ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας

20% βελτίωση της 
ενεργειακής 

αποδοτικότητας

μέχρι το

2020



Εισαγωγή

• Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 
• Εσωτερική αγορά ενέργειας 
• Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη 
• Ενεργειακή αποδοτικότητα 
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
• Φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων 
• Πυρηνική ενέργεια 
• Διευρωπαϊκά δίκτυα Ενέργειας  
• Συνεργασία με τρίτες χώρες 

o Θέματα που αφορούν το κεφάλαιο της ενέργειας στο κοινοτικό δίκαιο



Εισαγωγή

o Γενικός στόχος:
• μείωση της ανόδου της θερμοκρασίας στους 2οC σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα
• Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ και μείωση της 

εξάρτησης από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου
– Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μαρτίου 2007= 20/20/20% το 2020
– Υιοθέτηση του πακέτου ενέργειας και κλιματικής αλλαγής από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στις 23 Ιανουαρίου 2008
– Υιοθέτηση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων στις 17 Δεκεμβρίου 2008

Το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή



Εισαγωγή

• Οδηγία για την προώθηση της Ενέργειας που παράγεται από 
ΑΠΕ (2009/28/ΕΚ)

• Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση κατά την τελική χρήση 
(2012/27/ΕΕ)

• Οδηγία για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού 
(2009/125/ΕΚ)

• Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ)
• Οδηγία για τους κανόνες εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας (2009/72/ΕΚ)

Ευρωπαϊκές οδηγίες



Για την περίπτωση της 
Κύπρου, η Οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
2009/28/EK, καθορίζει ως 
δεσμευτικό στόχο, το 13% της 
τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης να προέρχεται 
από ΑΠΕ έως το 2020.



Εισαγωγή
o Εθνικοί στόχοι για το μερίδιο ΑΠΕ στην Κύπρο ανά τομέα
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Εισαγωγή
o Ευρωπαϊκές Στατιστικές για την Ενέργεια

Ενεργειακές ροές EU-28 - 2012
Source: EU Energy figures statistical pocketbook 2012
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Εισαγωγή
o Ευρωπαϊκές Στατιστικές για την Ενέργεια

Ενεργειακό Μείγμα EU-28 - 2012
Source: EU Energy figures statistical pocketbook 2012



Εισαγωγή

o Πακέτο κλίμα και ενέργεια
o http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm

o Ευρωπαϊκή νομοθεσία
o http://eur-lex.europa.eu/

o Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών
o http://ec.europa.eu/energy/

o Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
o http://www.cea.org.cy/Legislation.html

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι



Νομοθεσία-πηγές
www.cea.org.cy



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης

• Ο χωροταξικός σχεδιασμός έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανάλωση 
ενέργειας τόσο στις μεταφορές όσο και στον κατασκευαστικό τομέα. 

• Οι στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν την αστική ανάπτυξη, όπως είναι η 
αποφυγή της άτακτης εξάπλωσης της αστικής περιοχής, επηρεάζουν τη 
χρήση ενέργειας στις αστικές περιοχές και μειώνουν την ενεργειακή ένταση 
των μεταφορών. 

• Η συμπαγής πόλη μπορεί να συμβάλλει σε πιο οικονομικές και ενεργειακά 
αποδοτικές δημόσιες μεταφορές. 



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
• Η εξισορρόπηση μεταξύ της στέγασης, των υπηρεσιών και των ευκαιριών 

εργασίας (μικτή χρήση) στον πολεοδομικό σχεδιασμό έχει σαφή επίδραση 
στους τρόπους κινητικότητας των πολιτών και στην ενεργειακή τους 
κατανάλωση. 

• Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να αναπτύξουν σχέδια 
αειφόρας κινητικότητας και να ενθαρρύνουν τη στροφή προς πιο βιώσιμους 
τρόπους μεταφοράς. 



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
• Το σχήμα και ο προσανατολισμός των κτιρίων διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο από πλευράς θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού. Ο σωστός 
προσανατολισμός και η διάταξη των κτιρίων και των δομημένων περιοχών 
καθιστούν δυνατή τη μείωση της χρήσης συμβατικού κλιματισμού. 

• Η δενδροφύτευση γύρω από κτίρια για τη σκίαση των αστικών επιφανειών 
και οι πράσινες στέγες για τη μείωση της θερμοκρασίας αυτών των 
επιφανειών, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση 
ενέργειας για κλιματισμό. Η αναλογία μεταξύ πλάτους, μήκους και ύψους, 
καθώς και ο συνδυασμός της με τον προσανατολισμό και την αναλογία 
γυάλινων επιφανειών θα πρέπει να μελετηθούν λεπτομερώς όταν 
κατατίθενται προτάσεις για νέα αστική ανάπτυξη. 



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
• Επιπλέον, οι επαρκείς χώροι πρασίνου και η φύτευση δένδρων κοντά σε 

κτίρια μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των ενεργειακών αναγκών και εν 
συνεχεία στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου.

• Ανάπτυξη οικισμών χωρίς CO2 ή ακόμη «ελεύθεροι από ορυκτά καύσιμα». 
Η δημιουργία οικισμών χωρίς CO2 προϋποθέτει την εκ νέου διαμόρφωση 
περιοχών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κατανάλωση ορυκτών 
καυσίμων.  



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράμετροι Θετικές επιπτώσεις Αρνητικές επιπτώσεις

Μεταφορές 
Προώθηση δημόσιων μεταφορών και μείωση 
της ανάγκης και της διάρκειας μετακινήσεων με 
ιδιωτικά οχήματα

Η συμφόρηση στις αστικές περιοχές 
μειώνει την αποδοτικότητα των καυσίμων 
των οχημάτων

Υποδομές

Η μείωση του μήκους των έργων υποδομής, 
όπως της παροχής νερού και των γραμμών 
αποχέτευσης, μειώνει την ενέργεια που 
απαιτείται για την άντληση  

Κάθετα 
συστήματα 
μεταφοράς

-

Τα πολυώροφα κτίρια απαιτούν 
ανελκυστήρες, αυξάνοντας έτσι την 
ανάγκη ηλεκτρικής ενέργειας για τα κάθετα 
συστήματα μεταφοράς 

Αερισμός -
Η συγκέντρωση πολυώροφων και 
μεγάλων κτιρίων μπορεί να αποτελέσει 
εμπόδιο στις συνθήκες αερισμού

Θερμική 
απόδοση

Τα κτίρια πολλαπλών μονάδων μπορούν να 
μειώσουν τη συνολική έκταση του κελύφους 
του κτιρίου και την απώλεια θερμότητας από τα 
κτίρια. Η σκίαση μεταξύ των κτιρίων μπορεί να 
μειώσει την έκθεση των κτιρίων στον ήλιο κατά 
τη θερινή περίοδο 

-

Συμπαγής πόλεις



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης

Παράμετροι Θετικές επιπτώσεις Αρνητικές επιπτώσεις

Αστική θερμική 
νησίδα -

Η θερμότητα η οποία απελευθερώνεται και παγιδεύεται 
σε αστικές περιοχές μπορεί να αυξήσει την ανάγκη για 
κλιματισμό

Η δυνατότητα για φυσικό φωτισμό γενικά μειώνεται σε 
περιοχές υψηλής πυκνότητας αυξάνοντας την ανάγκη 
για ηλεκτρικό φωτισμό καθώς και το ψυκτικό φορτίο για 
την απομάκρυνση της θερμότητας που παράγεται από 
τον ηλεκτρικό φωτισμό

Ενεργειακά 
συστήματα 

Τα συστήματα τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης, τα οποία συνήθως έχουν 
μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, είναι 
περισσότερο εφικτά όταν η πυκνότητα 
είναι υψηλότερη

-

Χρήση ηλιακής 
ενέργειας - Οι στέγες και οι εκτεθειμένες επιφάνειες για τη συλλογή 

ηλιακής ενέργειας είναι περιορισμένες

Ενεργειακή 
κατανάλωση 
για αερισμό

Μια επιθυμητή ροή αέρα γύρω από τα 
κτίρια μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
σωστής διάταξης των πολυώροφων 
δομικών μονάδων

-

Συμπαγής πόλεις



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης

• Από τη δεκαετία του 1960, ο Δήμος Γκρόνινγκεν είχε ήδη προχωρήσει σε 
σχέδια κυκλοφορίας και πολιτικές χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και την 
εφαρμογή αστικών πολιτικών, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα ένα αστικό 
κέντρο χωρίς αυτοκίνητα και έναν μικτών χρήσεων δημόσιο χώρο, με όλες τις 
περιοχές να είναι εύκολα προσβάσιμες με ποδήλατο.  

• Η βασική έννοια που χρησιμοποιήθηκε στον πολεοδομικό σχεδιασμένο 
βασίστηκε στο όραμα της «συμπαγούς πόλης», η οποία έθεσε υψηλά στην 
ημερήσια διάταξη του Δήμου το ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών. 

• Ο βασικός στόχος ήταν να διατηρηθεί σχετικά μικρή απόσταση ανάμεσα στο 
σπίτι και την εργασία, ή το σπίτι και το σχολείο, ώστε η χρήση των δημόσιων 
μεταφορών να προσφέρει μια καλή εναλλακτική λύση έναντι του ιδιωτικού 
οχήματος από πλευράς χρόνου μετακίνησης. Οι κάτοικοι πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ψωνίζουν για τις καθημερινές τους ανάγκες στις γειτονιές τους, 
ενώ το κέντρο της πόλης πρέπει να χρησιμεύει ως κύριο εμπορικό κέντρο.

Παράδειγμα Γκρόνιγκεν Ολλανδία



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης

• Έχει αναπτυχθεί μια σειρά υγιών πολιτικών μεταφοράς που ευνοούν το 
περπάτημα, τις δημόσιες μεταφορές και κατά κύριο λόγο την ποδηλασία. 

• Ένα σχέδιο κυκλοφοριακής ρύθμισης χωρίζει το κέντρο της πόλης σε τέσσερα 
τμήματα και κατασκευάστηκε ένας οδικός δακτύλιος, ο οποίος περιβάλλει την 
πόλη και μειώνει την πρόσβαση των οχημάτων στο κέντρο. 

• Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 1990 υπήρχε αυστηρή εφαρμογή 
μιας πολιτικής στάθμευσης. Καθιερώθηκαν χώροι στάθμευσης με χρονικό 
περιορισμό σε μια ευρεία ακτίνα γύρω από το κέντρο της πόλης. 

• Δημιουργήθηκαν περιφερειακοί σταθμοί ανταποκρίσεως με δημοτικά 
λεωφορεία και άλλες υψηλής ποιότητας δημόσιες μεταφορές. 

Παράδειγμα Γκρόνιγκεν Ολλανδία



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης

• Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στις υποδομές ποδηλασίας για την επέκταση 
του δικτύου των ποδηλατοδρόμων, βελτιώνοντας τα πεζοδρόμια και τις 
γέφυρες για τους ποδηλάτες, δημιουργώντας πολλές περισσότερες 
εγκαταστάσεις στάθμευσης ποδηλάτων κλπ. 

• Σε διάφορες δράσεις ζητήθηκε η συνεργασία και η συμμετοχή του τοπικού 
πληθυσμού ή συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. 

• Επιπλέον, έχει συνταχθεί μια επέκταση της πολιτικής διαχείρισης 
μετακινήσεων, που βασίζεται σε ένα περιφερειακό σχέδιο κινητικότητας σε 
συνεργασία με περιφερειακούς και εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων. 

• Το αποτέλεσμα είναι ένα αστικό κέντρο το οποίο είναι εντελώς κλειστό στα 
αυτοκίνητα, όπου η μόνη δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ τομέων είναι με τα 
πόδια, το ποδήλατο ή τις δημόσιες μεταφορές.     

Παράδειγμα Γκρόνιγκεν Ολλανδία



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας

Μονοδρομήσεις Λεωφορειολωρίδες



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης

Πολυκεντρικό Σύστημα Δημόσιων Μεταφορών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας

(36 Γραμμές)

Σταθμοί 

Μετεπιβίβασης:

ØΠλατεία Σολωμού

ØΜακάρειο Στάδιο

ØΓενικό Νοσοκομείο

ØΠανεπιστήμιο Κύπρου

ØΔημαρχείο Στροβόλου

ØΠανεπιστήμιο 

Λευκωσίας



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας

Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας

•Πεζοδρομήσεις
•Σύστημα μικρών λεωφορείων
•Προτεραιότητα στου ς πεζούς
•Σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας
Δίκτυο ΤΡΑΜ



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα του Λονδίνου

•Congestion Charge•Congestion Charge

•Low Emission Zones•Low Emission Zones



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα του Λονδίνου

•Πράσινοι Πνεύμονες•Πράσινοι Πνεύμονες



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα της Στοκχόλμης Η χρήση βίο-αερίου στο στόλο 

οχημάτων της πόλης
Η χρήση βίο-αερίου στο στόλο 

οχημάτων της πόλης
130 λεωφορεία130 λεωφορεία 130 φορτηγά σκουπιδιών130 φορτηγά σκουπιδιών



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα Μάλαγας



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα Μάλαγας

Μικρές εφαρμογές ΑΠΕΑποδοτικός δημόσιος φωτισμός



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα Μάλαγας

Βάση παρακολούθησης έξυπνων δικτύων



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα Μάλαγας

Παρακολούθηση έξυπνων δικτύων



Παρακολούθηση έξυπνων δικτύων

Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα Μάλαγας



Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα Μάλαγας



Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων/ Διαχείριση μέγιστης ζήτησης

Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα Μάλαγας



Παρακολούθηση ζήτησης σε πραγματικό χρόνο

Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα Μάλαγας



Παρακολούθηση ζήτησης σε πραγματικό χρόνο

Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα Μάλαγας



Εφαρμογές ΑΠΕ

Βιώσιμες πόλεις – Βασικές αρχές ανάπτυξης
Παράδειγμα Μάλαγας



Το Σύμφωνο των Δημάρχων 

• Τι είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων;

– Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου 
συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Δήμων 
κατά της Κλιματικής Αλλαγής. Υπογραφή 
Επίσημης Δεσμευτικής Διακήρυξης

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

– Όλες οι ευρωπαϊκές ΤΑ ανεξάρτητα μεγέθους και της 
έως τώρα ενεργειακής, περιβαλλοντικής, κλιματικής 
πολιτικής τους (αρκεί η δέσμευσή τους μέσω τεχνικών 
εγγράφων)

Ποιες είναι οι Δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι 
συμμετέχοντες Δήμοι;

– Υπέρβαση των στόχων της Ε.Ε. για μείωση εκπομπών 
Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στις επικράτειές τους σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 20% μέσω μέτρων 
προώθησης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 





6,298 πόλεις έχουν υπογράψει

Μέχρι σήμερα >199 εκατομμύρια πολίτες
4611 
Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη 
ενέργεια έχουν υποβληθεί



Στην Κύπρο:



Το Σύμφωνο των Δημάρχων 

o Βασικό έγγραφο που περιγράφει πως μία Τοπική Αρχή θα επιτύχει τις 
δεσμεύσεις της για το 2020 και το όραμα της για ένα αειφόρο μέλλον.

o Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσης;
– Βασική απογραφή εκπομπών (Που βρίσκεστε;)
– Στόχος για το 2020 (Που θέλετε να φτάσετε;)
– Κατάλογος δράσεων (Πως θα φτάσετε στο στόχο;)

o Τι είναι το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια;





Το Σύμφωνο των Δημάρχων 

• Διαρκής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
• Διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος
• Βελτιστοποίηση των εσωτερικών δομών και διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο. 
• Βελτίωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων
• Δυνατότητα σύγκρισης και ανταλλαγής εμπειριών
• Δυνατότητα διαρκούς ελέγχου και αναφοράς επιτευγμάτων. 
• Επίσημη αναγνώριση των τοπικών προσπαθειών
• Πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.
• Βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις.
• Δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής για τους πολίτες.

o Τι μπορεί να πετύχει μία Τοπική Αρχή με το ΣΔΒΕ;



Βήματα του 
ΣτΔ



Το Σύμφωνο των Δημάρχων 

Βήμα 1ο: Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων

Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Βήμα 3ο: Συλλογή στοιχείων και δημιουργία του 
έτους αναφοράς

Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης 
και καθορισμός του στόχου



Το Σύμφωνο των Δημάρχων 
Βήμα 5ο: Έγκριση Ενεργειακού Σχεδίου από Δημοτικό 
Συμβούλιου

Βήμα 6ο: Υποβολή Σχεδίου στη Γραμματεία του 
Συμφώνου των Δημάρχων για έγκριση

Βήμα 7ο: Προϋπολογισμός δράσεων και έναρξη 
υλοποίησης του Σχεδίου

Βήμα 8ο: Παρακολούθηση προόδου του Σχεδίου, 
ετοιμασία εκθέσεων, και αναθεώρηση



Βήμα 1ο: Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων



Βήμα 1ο: Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Προκειμένου το Σύμφωνο των Δημάρχων να επιτύχει 
στο πλαίσιο της τοπικής αρχής σας, είναι αναγκαία η 
προσαρμογή και η βελτιστοποίηση των εσωτερικών 
διοικητικών δομών σας. 

Πρέπει να δοθούν κατάλληλες αρμοδιότητες σε 
συγκεκριμένα τμήματα και να αφιερωθούν επαρκείς 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι στην εφαρμογή των 
δεσμεύσεων του Συμφώνου των Δημάρχων. 



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

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.

Απαιτείται συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως των τμημάτων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη χρήση γης και το χωροταξικό σχεδιασμό, τις οικονομικές και 
κοινωνικές υποθέσεις, τη διαχείριση κτιρίων και υποδομών, τις μετακινήσεις και 
τις μεταφορές, τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά, τις προμήθειες, κ.τ.λ.



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Η ενσωμάτωση της διαχείρισης της βιώσιμης 
ενέργειας στις άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες των 
αρμόδιων τμημάτων του δήμου σας είναι κρίσιμης 
σημασίας, ενώ πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα 
αποτελέσει μέρος του συνολικότερου σχεδιασμού της 
τοπικής αρχής σας.



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:

Ενεργειακή Ομάδα Θέση στο Δήμο Καθήκοντα

Επικεφαλής Δήμαρχος ή/και Δημοτικός 
Γραμματέας

Επίβλεψη και Λήψη Αποφάσεων

Υπεύθυνος Λειτουργός Συντονισμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και 
επικοινωνία

Μέλος 1 Λειτουργός Υποστήριξη
Μέλος 2 Τεχνικός Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα
Μέλος 3 Δημοτικός Σύμβουλος Εκπροσώπηση Δημ. Συμβουλίου. Συμμετοχή 

σε συναντήσεις.
Μέλος 4 Δημότης Εκπρόσωπος Δημοτών. Συμμετοχή σε 

συναντήσεις



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Δημοτικός 
Γραμματέας Δήμαρχος

Λειτουργός Τεχνικός Υποστήριξη Δημοτικός 
Σύμβουλος Δημότης

Υπεύθυνος 
Λειτουργός

Προσωπικό 
του Δήμου

Αιρετοί

Πολίτης



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Δήμαρχος ή/και Δημοτικός Γραμματέας
• Στελεχώνει την Ενεργειακή Ομάδα 
• Αναθέτει στα κατάλληλα άτομα τα ανάλογα καθήκοντα
• Επίβλεψη της προόδου των εργασιών
• Αναθέτει νέα καθήκοντα στα μέλη της ενεργειακής ομάδας
• Συμμετέχει στις περισσότερες συναντήσεις της ενεργειακής ομάδας 
και σε συναντήσεις με τρίτα πρόσωπα.
• Καθοδηγεί τις εργασίες ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς 
πόρους και τις δυνατότητες του Δήμου
• Εγκρίνει εισηγήσεις της ενεργειακής ομάδας και τρίτων και τα 
προωθεί προς τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Υπεύθυνος Λειτουργός
• Εκτελεί τις εντολές του Δημάρχου ή/και Δημοτικού Γραμματέα
• Συντονίζει τις εργασίες της ενεργειακής ομάδας
• Αναθέτει στα μέλη της ομάδας επιμέρους εργασίες
• Συλλέγει από την ενεργειακή ομάδα τις επιμέρους πληροφορίες και 
εργασίες
• Επικοινωνεί με τους ενεργειακούς συμβούλους
• Συμμετέχει και οργανώνει  τις συναντήσει της ενεργειακής ομάδας
• Ενημερώνει το Δήμαρχο/Δημοτικό Γραμματέα
• Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία μεταξύ Δήμου και της Γρ. ΣτΔ
• Παρακολούθηση προόδου εργασιών

Απαιτούμενα 
προσόντα:

Συντονιστικές 
ικανότητες

Δραστήριος
Συνεπής



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Λειτουργός 1
• Εκτελεί τις εργασίες που του ανατίθενται από το 
Δημάρχου/Δημοτικό Γραμματέα και τον Υπεύθυνο Λειτουργό
• Υποστηρίζει το έργο της Ενεργειακής ομάδας παρέχοντας 
εξειδικευμένη γνώση
• Αναλαμβάνει τις εργασίες που σχετίζονται με τις ικανότητες του
• Συμμετέχει στις Συναντήσεις της Ενεργειακής Ομάδας
• Επικοινωνεί με τους ενεργειακούς συμβούλους όπου απαιτείται
• Συμμετοχή στην ετοιμασία εκθέσεων, έντυπα προσφορών κλπ

Απαιτούμενα προσόντα:
Γνώσεις σε θέματα 

συναφή με το 
περιβάλλον και την 

ενέργεια
Δραστήριος

Συνεπής



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Τεχνικός
• Εκτελεί τις εργασίες που του ανατίθενται από το 
Δημάρχου/Δημοτικό Γραμματέα και τον Υπεύθυνο Λειτουργό
• Υποστηρίζει το έργο της Ενεργειακής ομάδας παρέχοντας γνώση 
σε τεχνικά θέματα 
• Ενημερώνει την ενεργειακή ομάδα για την υφιστάμενη 
κατάσταση τεχνικών έργων του Δήμου
• Εντοπίζει αδυναμίες και δυνατότητες τεχνικών λύσεων
• Συλλέγει τεχνικές πληροφορίες που αφορούν το Δήμο
• Συμμετέχει στις Συναντήσεις της Ενεργειακής Ομάδας
• Επικοινωνεί με τους ενεργειακούς συμβούλους όπου απαιτείται

Απαιτούμενα προσόντα:
Τεχνικές γνώσεις

Δραστήριος
Συνεπής



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Προσωπικό Υποστήριξης
• Εκτελεί τις εργασίες που του ανατίθενται από το 
Δημάρχου/Δημοτικό Γραμματέα και τον Υπεύθυνο Λειτουργό
• Υποστηρίζει το έργο της Ενεργειακής ομάδας βοηθώντας στην 
ετοιμασία συναντήσεων, εκδηλώσεων κλπ
• Βοηθά στη συλλογή στοιχείων από διάφορα τμήματα του Δήμου 
πχ. λογιστήριο 
• Συμμετέχει στις Συναντήσεις της Ενεργειακής Ομάδας
• Επικοινωνεί με τους ενεργειακούς συμβούλους όπου απαιτείται

Απαιτούμενα 
προσόντα:

Οργανωτικές 
δυνατότητες
Κοινωνικός
Δραστήριος

Συνεπής



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Δημοτικός Σύμβουλος
• Εκπροσωπεί το Δημοτικό Συμβούλιο στην Ενεργειακή Ομάδα
• Συμμετέχει στις Συναντήσεις της Ενεργειακής Ομάδας
• Μεταφέρει της απόψεις του στην Ενεργειακή Ομάδα
• Προετοιμάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων
• Υποστηρίζει της εισηγήσεις της Ενεργειακής Ομάδας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο
• Συμμετέχει στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ενεργειακή 
Ομάδα

Απαιτούμενα προσόντα:
Εκλεγμένος

Συμμετοχή σε σχετικές 
επιτροπές

Θετικός σε νέες ιδέες



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Δημότης
• Εκπροσωπεί τους Δημότες στην Ενεργειακή Ομάδα
• Συμμετέχει στις Συναντήσεις της Ενεργειακής Ομάδας
• Μεταφέρει της απόψεις του στην Ενεργειακή Ομάδα
• Ενημερώνεται για τις εξελίξεις των Ενεργειακών Σχεδιασμών
• Υποστηρίζει τις δράσεις της Ενεργειακής Ομάδας
• Συμμετέχει στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ενεργειακή 
Ομάδα Απαιτούμενα προσόντα:

Δραστήριος
Κοινωνικός

Θετικός



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Η Ενεργειακή Ομάδα θα πρέπει να τυγχάνει πολιτικής 
και διοικητικής στήριξης μέσα στο ΔΗΜΟ ώστε να 
είναι διακριτός ο ρόλος της περιορίζοντας τα εμπόδια 
που είναι δυνατόν να προκύψουν.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Η ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Η Ενεργειακή Ομάδα θα πρέπει να ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΕ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Η ΤΟΝ 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ



Αφιερώστε 5 Λεπτά και σκεφτείτε από 
ποιους θα απαρτιζόταν η Ενεργειακή Ομάδα 

του δικού σας Δήμου



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

Εάν μια τοπική αρχή δεν έχει την τεχνική δυνατότητα ή τους πόρους για 
να ετοιμάσει το σχέδιο δράσης του δήμου, πρέπει να λάβει υποστήριξη 
από οργανισμούς που έχουν τέτοιες δυνατότητας π.χ. τις Δομές 
Υποστήριξης. 

Δομές υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων στην Κύπρο είναι η 
Ένωση Κοινοτήτων και η  Ένωση Δήμων Κύπρου, οι οποίες έχουν 
διορίσει  το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ως τον εκτελεστικό 
οργανισμό για την προώθηση του Συμφώνου στην Κύπρο. 

Επίσης το Ενεργειακό Γραφείο είναι επίσημος Υποστηρικτής και 
Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων στην Κύπρο



Βήμα 2ο: Δημιουργία της κατάλληλης διοικητικής 
δομής

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
• Παροχή τεχνικής βοήθειας στην προετοιμασία και 

παρακολούθηση των Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης

• Διοργάνωση των ημερίδων ενημέρωσης /πληροφόρησης των 
δημοτών

• Βοήθεια στην υλοποίηση 

• Βοήθεια στην προετοιμασία προτάσεων για επιχορήγηση από 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Ιnvestment Βank, 
EIB)



Βασική απογραφή (που βρίσκεστε;)
o Έτος Αναφοράς. Ως έτος αναφοράς ορίζεται το έτος βάσει του οποίου θα συγκριθούν τα 

αποτελέσματα στη μείωση καταναλώσεων ενέργειας. 

1. Τι στοιχεία χρειαζόμαστε για τη Βασική Απογραφή;

2. Που μπορούμε να βρούμε αξιόπιστα δεδομένα;

3. Πως θα εκτιμήσουμε σε ποια κατάσταση θα είναι ο Δήμος το 2020;

Βήμα 3ο: Συλλογή στοιχείων και δημιουργία του 
έτους αναφοράς



Βήμα 3ο: Συλλογή στοιχείων και δημιουργία του 
έτους αναφοράς

Στατιστική 
Υπηρεσία

Υπηρεσία 
Ενέργειας

Ενεργειακό 
Γραφείο

Eurostat

Τμήμα 
Περιβάλλοντος

Δημοτική 
υπηρεσία

Ρυθμιστική 
Αρχή 
Ενέργειας

Εμπλεκόμενοι 
φορείς

Υπουργείο 
Επικοινωνιών 
και ΈργωνΕυρωπαϊκή Επιτροπή



Βήμα 3ο: Συλλογή στοιχείων και δημιουργία του 
έτους αναφοράς

Κατανάλωση ενέργειας Δημόσια κτίρια (πετρέλαιο+ηλεκτρισμός) Τοπική αρχή

Κατανάλωση καυσίμων στόλος Δήμου Τοπική αρχή

Οδικός φωτισμός (κατανάλωση σε kWh) Τοπική αρχή

Άδειες Οικοδομής – Αριθμός νοικοκυριών Τοπική αρχή

Στοιχεία οδικής κυκλοφορίας Τοπική αρχή

Στοιχεία για απορρίμματα και ανακύκλωση Τοπική αρχή

Στοιχεία για προγραμματιζόμενα έργα Τοπική αρχή

Στοιχεία για παλαιότερες μελέτες Τοπική αρχή

Στοιχεία κατανάλωσης στα νοικοκυριά Εν. Γραφείο

Στοιχεία κατανάλωσης στη βιομηχανία Εν. Γραφείο

Στοιχεία για υπηρεσίες (ξενοδοχεία, καταστήματα,..) Εν. Γραφείο

Στοιχεία για τις Μεταφορές Εν. Γραφείο



Εργασία 2. Εκτιμήστε σε ποσοστό επί της 100 την 
κατανάλωση ενέργειας στην τοπική αρχή σας ανά τομέα;

%
Πρωτογενής τομέας (αλιεία, γεωργία..)
Δευτερογενής τομέας (βιομηχανία..)
Τριτογενής τομέας (εμπορικός, υπηρεσίες..)
Οικιακός τομέας
Δημόσιος φωτισμός
Μεταφορές



4,497 κάτοικοι

1,499 νοικοκυριά

83 βιομηχανία, 
μεταποίηση

268 εμπορικές 
δραστηριότητες 

326,000 kWh
1,455 μεμονωμένες 
κατοικίες

175 εφαπτόμενες 
ή διπλοκατοικίες

57κατοικίες σε 
συνεχόμενη δόμηση

19 κατοικίες με 
αυλή

46 διαμερίσματα

19 άλλοι τύποι

Βήμα 3ο: Συλλογή στοιχείων και δημιουργία του 
έτους αναφοράς



Αποτύπωμα 
διοξειδίου του 
άνθρακα 

23,893
τόνους/έτος

Αποτύπωμα 
διοξειδίου του 
άνθρακα ανά 
κάτοικο

5.3 
τόνους/έτος

21,517 MWh/έτος

11.8 MWh/έτος

Βήμα 3ο: Συλλογή στοιχείων και δημιουργία του 
έτους αναφοράς
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Δημοτικά κτίρια
Καταρχήν, η ΤΑ. θα πρέπει να είναι σε θέση να συλλέγει 
ακριβή και συνολικά δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης 
που σχετίζονται με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις που 
τελούν υπό τη διαχείρισή του. Οι πιο αναπτυγμένες ΤΑ. 
διαθέτουν ήδη ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταμέτρησης 
της ενέργειας. 

Βήμα 3ο: Συλλογή στοιχείων και δημιουργία του 
έτους αναφοράς



Λογισμικό για κτίρια της ΤΑ
o Εργαλείο παρακολούθησης καταναλώσεων δημοτικών κτιρίων.
o Σε μορφή excel
o Ένα φύλο εργασίας για κάθε κτίριο
o Αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων
o Αυτόματος υπολογισμός ενεργειακών δεικτών
o Δυνατότητα σύγκρισης διαφορετικών χρόνων
o Προγραμματισμός ενεργειακών επεμβάσεων
o Παρακολούθηση προόδου και επίτευξης στόχων 
o Εξαγωγή γραφημάτων

Δημοτικά ΚτίριαΒήμα 3ο: Συλλογή στοιχείων και δημιουργία του 
έτους αναφοράς



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

– Στόχος για το 2020 (Που θέλετε να φτάσετε;)
– Κατάλογος δράσεων (Πως θα φτάσετε στο στόχο;)



Στόχος για το 2020 (Που θέλετε να φτάσετε;)
o Συγκεκριμένοι (ξεκάθαροι, στοχευμένοι, λεπτομερείς και 

χειροπιαστοί). 
o Μετρήσιμοι (kWh, χρόνος, κόστος, %, κτλ.). 
o Εφικτοί (επιτεύξιμοι, υλοποιήσιμοι)
o Ρεαλιστικοί (στο πλαίσιο των πόρων που μπορούν να διατεθούν)
o Χρονικά προσδιορισμένοι (καθορισμένη προθεσμία ή 

χρονοδιάγραμμα)

Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου



Στόχος για το 2020 (Που θέλετε να φτάσετε;)
o Καθορίστε τους στόχους που θέλετε να πετύχετε και διασφαλίστε ότι αυτοί θα τυγχάνουν 

της έγκρισης και στήριξης των πολιτικών προϊσταμένων. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι 
π.χ.
– Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30% σε όλα τα δημοτικά κτίρια
– Εξοικονόμηση ενεργειακών δαπανών σε όλα τα δημοτικά κτίρια κατά 25%
– Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%
– Δημιουργία κτιρίου «καλό παράδειγμα» για τους δημότες. π.χ. Δημοτικό Μέγαρο με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
– Βελτίωση συνθηκών θερμικής άνεσης εργαζομένων
– Βελτίωση ενεργειακής συνείδησης εργαζομένων

Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου



Κατάλογος δράσεων (Πως θα φτάσετε στο στόχο;)
o Θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος δράσεων οι οποίοι θα οδηγούν 

στην επίτευξη και την παρακολούθηση των στόχων

o Μη ξεχνάτε ότι οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, 
εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι.

Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου
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Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Ρυθμίσεις για νέα κτίρια:
• Υποχρεωτικές πρόνοιες για εγκατάσταση χώρων στάθμευσης για 

ποδήλατα

o Προώθηση νομοθεσιών σε Εθνικό επίπεδο:
• Αυστηρή εφαρμογή του περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

νόμο
• Συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή για διενέργεια δειγματοληπτικών 

ελέγχων σε οικοδομές
• Απαίτηση ύπαρξης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στα 

ενοικιαστήρια ή πωλητήρια συμβόλαια του Δήμου.



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Προώθηση επιτυχημένων παραδειγμάτων:
• Ανάρτηση βέλτιστων πρακτικών στην ιστοσελίδα του Δήμου και να 

δίνεται η κατάλληλη δημοσιότητα. Προώθηση του «Μάθε ότι»

o Αύξηση ρυθμού ενεργειακών ανακαινίσεων:
• Ταχύτερες αδειοδοτικές διαδικασίες
• Παροχή κινήτρων ή διευκολύνσεων
• Γραφείο εξυπηρέτησης δημοτών για ενεργειακές συμβουλές

o Προώθηση ενεργειακών ελέγχων:
• Μικροί Επιθεωρητές
• Ενεργειακοί επισκέπτες



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Κτίρια Δήμου το καλό παράδειγμα:
• Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων του Δήμου
• Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτιρίων του Δήμου
• Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ
• Προώθηση κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
• Αντικατάσταση μη αποδοτικών κλιματιστικών/θερμάνσεων



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Οδικός φωτισμός:
• Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του οδικού 

φωτισμού
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με ενεργειακά αποδοτικότερα
• Βελτιστοποίηση του ωραρίου λειτουργίας

o Φανάρια τροχαίας:
• Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με αποδοτικότερους 

λαμπτήρες



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Φωτισμός πάρκων και Δημόσιων χώρων:
• Αντικατάσταση με αποδοτικότερους λαμπτήρες
• Βελτιστοποίηση του ωραρίου λειτουργίας με  βάση το βαθμό 

χρήσης
• Αισθητήρες κίνησης ή φωτεινότητας

o Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος:
• Χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων
• Μείωση ωρών και ημερών λειτουργίας



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Στόλος οχημάτων Δήμου:
• Σταδιακή ανανέωση στόλου Δήμου με αποδοτικότερα 

οχήματα χαμηλών εκπομπών
• Δημιουργία «Γραφείου Κινήσεως» για αποδοτικότερη 

αξιοποίηση και έλεγχου των οχημάτων του Δήμου

o Δημόσιες Μεταφορές:
• Προώθηση και εφαρμογή του μέσου σταθερής τροχιάς 

(ΤΡΑΜ) στην Λευκωσία με βάση τα πορίσματα των μελετών
• Σύστημα «μικρών λεωφορείων» για εξυπηρέτηση των 

μετακινήσεων εντός των τειχών
• Συνδυασμός των πιο πάνω με την επιλογή “Park and Ride”



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Κίνητρα και υποδομές:
• Ενίσχυση του συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων
• Υλοποίηση προνοιών Τοπικού Σχεδίου για Ποδηλατοδρόμους
• Δημιουργία  θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
• Προνόμια στάθμευσης για οικολογικά οχήματα
• Θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων (Πλατείες, Χώρους στάθμευσης)

o Διαφύλαξη χώρου για τους πεζούς:
• Προγραμματισμένες πεζοδρομήσεις δρόμων (π.χ. γιορτές και ΣΚ)
• Αυστηρότερη επίβλεψη από τη Δημοτική Αστυνομία για παράνομη 

στάθμευση (αυστηρότερα πρόστιμα)
• Τοποθέτηση στύλων για τον περιορισμό της στάθμευσης σε πεζοδρόμια
• Δημιουργία ζωνών 30 km σε πολυσύχναστους χώρους  με κυρτώματα



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Σύστημα Μεταφορών Ανταποκρινόμενο στη Ζήτηση:
• Ανάπτυξη συνεργασίας με ιδιοκτήτες taxi και Minibus για 

εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών με σύντομες διαδρομές σε 
χαμηλά τέλη.

o Εξυπηρέτηση ατόμων με περιορισμένες ικανότητες 
μετακίνησης:
• Ράμπες αναπήρων
• Πρόνοιες για τυφλούς
• Παγκάκια
• Οργανωμένες μετακινήσεις από λέσχες ηλικιωμένων κλπ.
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Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Φωτοβολταϊκά συστήματα σε Δημοτικά Κτίρια:
• Εγκατάσταση Δημοτικά Κτήρια
• Δημιουργία καλυμμένων χώρων στάθμευσης με ΦΒ

o Χωροθέτηση ηλιακών συστημάτων:
• Κατευθυντήριες γραμμές προς ενδιαφερόμενους για τις βέλτιστες πρακτικές 

αισθητικής ένταξης φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε οροφές κτιρίων. 
Περιορισμοί σε επίπεδο άδειας οικοδομής.

o Προώθηση της Αξιοποίησης ΑΠΕ στον οικιακό τομέα:
• Προώθηση καλών παραδειγμάτων όπως ηλιακά, ΦΒ, γεωθερμία, εν. τζάκια
• Υποστήριξη της τοπικής παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ
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o Μείωση όγκου αστικών απορριμμάτων:
• Αύξηση ανακύκλωσης
• Εκστρατείες Ενημέρωσης
• Αναβάθμιση ενημερωτικού υλικού και παρουσιάσεις
• Ενίσχυση δικτύου κάδων συλλογής

o Πράσινα απόβλητα:
• Ενθάρρυνση οικιακής κομποστοποίησης
• Συλλογή κλαδεμάτων
• Συνεργασία με άλλες Τοπικές Αρχές η εταιρείες για την 

ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων

Συλλογή απορριμμάτων:
• Εκπόνηση μελέτης για τη 

βελτιστοποίηση των 
δρομολογίων  συλλογής και 
μεταφοράς απορριμμάτων



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις:
• Αυστηρή εφαρμογή των προνοιών

o Συνεργασία μεταξύ Τοπικών Αρχών:
• Προκήρυξη κοινών διαγωνισμών και ανάπτυξη συνεργασιών

o Καθορισμός Περιβαλλοντικών κριτηρίων:
• Αξιολόγηση προσφορών με προκαθορισμένα κριτήρια φιλικότητας προς 

το περιβάλλον

o Καθορισμός κριτηρίων Ενεργειακής Απόδοσης
• Αξιολόγηση προσφορών με προκαθορισμένα κριτήρια αποδοτικότητας 



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Επικοινωνιακή Πολιτική:
• Ετήσιο Σεμινάριο για ΑΠΕ
• Ετήσιο Σεμινάριο για ΕΞΕ
• Ημέρα ΑΠΕ και ΕΞΕ
• Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε μαθητές
• Ημέρα χωρίς φωτισμό
• Παροχή πληροφόρησης μέσω ιστοσελίδας και εφημερίδας του Δήμου
• Διοργάνωση ημέρας ποδηλατοκίνησης
• Ημέρα οικολογικού αυτοκινήτου
• Έντυπα και ενημερωτικά μηνύματα



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Συνεργασία με άλλες τοπικές αρχές:
• Αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων
• Εφαρμογή κοινών λύσεων
• Υλοποίηση κοινών έργων
• Οικονομία κλίμακας

o Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς και οργανώσεις:
• Ανταλλαγή απόψεων
• Συνεισφορά στην υλοποίηση δράσεων



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Συνεργασία με αρμόδια κυβερνητικά τμήματα:
• Συνεισφορά στην υλοποίηση δράσεων

o Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα:
• Ανάπτυξη συνεργασιών
• Εκπόνηση μελετών
• Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου

o Ελκυστικό Αστικό Περιβάλλον:
• Συνεισφορά στην υλοποίηση δράσεων

o Ανάπτυξη χώρων πρασίνου:
• Δεντροφύτευση
• Συντήρηση χώρων πρασίνου
• Συνεργασία με Σχολεία, Προσκόπους, Εθελοντές κλπ
• Συνεισφορά στην υλοποίηση δράσεων

o Φαινόμενο Αστικής Θερμονησίδας:
• Αξιοποίηση πρασίνου
• Σιντριβάνια
• Σκιάσεις



Βήμα 4ο: Καταρτισμός του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης και καθορισμός του στόχου











Πολιτιστικό Κέντρο
Στροβόλου



Νέο Δημαρχείο Λευκωσίας



Κανονιστικές ρυθμίσεις για έκδοση αδειών οικοδομής – Δήμος Λάρνακας

Απλές ρυθμίσεις που οδηγούν σε 
σημαντικά αποτελέσματα



Εργασία 3. Προτείνετε 3 δράσεις προτεραιότητας για να 
συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης της τοπικής αρχής σας;

Περιγραφή δράσης Αιτιολόγηση για την επιλογή της 
συγκεκριμένης δράσης

Εκτιμώμενο 
κόστος

Πιθανά εμπόδια 
στην υλοποίηση



Βήμα 5ο: Έγκριση Ενεργειακού Σχεδίου από 
Δημοτικό Συμβούλιου

Παρουσίαση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης στην ολομέλεια του 
Δημοτικού Συμβουλίου σε προγραμματισμένη συνεδρίαση.

Έγκριση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης 



Βήμα 5ο: Έγκριση Ενεργειακού Σχεδίου από 
Δημοτικό Συμβούλιου

Η Έγκριση του Σχεδίου Δράσης είναι στην ουσία η πολιτική αποδοχή για 
την υλοποίηση της περιβαλλοντικής στρατηγικής του Δημόυ και την 
προέγκριση των επιμέρους δράσεων που έχουν συμπεριληφθεί.

Η έγκριση του Σχεδίου αποτελεί εφόδιο της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
για υλοποίηση των στόχων του ΣΔΒΕ.



Βήμα 6ο: Υποβολή Σχεδίου στη Γραμματεία του 
Συμφώνου των Δημάρχων για έγκριση

Ηλεκτρονική υποβολή του Εγκριμένου Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης στη γραμματεία του 
Συμφώνου των Δημάρχων για αξιολόγηση και έγκριση.



Βήμα 6ο: Υποβολή Σχεδίου στη Γραμματεία του 
Συμφώνου των Δημάρχων για έγκριση



Βήμα 6ο: Υποβολή Σχεδίου στη Γραμματεία του 
Συμφώνου των Δημάρχων για έγκριση



Βήμα 6ο: Υποβολή Σχεδίου στη Γραμματεία του 
Συμφώνου των Δημάρχων για έγκριση



Εργασία 4. Με ποια επιχειρήματα θα 
προσπαθούσατε να υποστηρίξετε την έγκριση 
του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια 

από το Δημοτικό Συμβούλιο;





Βήμα 7ο: Προϋπολογισμός δράσεων και έναρξη 
υλοποίησης του Σχεδίου

Ετήσιος προϋπολογισμός δράσεων του Ενεργειακού Σχεδίου και ένταξη τους 
στους προϋπολογισμούς του Δήμου.



Βήμα 7ο: Προϋπολογισμός δράσεων και έναρξη 
υλοποίησης του Σχεδίου

Χαρακτήρας 
δαπάνης

Ποσό που 
δαπανήθηκε (€)

Ποσό που προϋπολογίστηκε 
για το ΣΔΒΕ μέχρι το 2020 (€)

Τοπική Αρχή Επένδυση

Μη επένδυση

Άλλοι φορείς Επένδυση

Μη επένδυση

Η Επένδυση αποφέρει 
εξοικονομήσεις ενέργειας και 

δαπανών για το ΔΗΜΟ

Μη Επένδυση είναι κυρίως δράσεις 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης ή 

παροχής διευκολύνσεων και υπηρεσιών 
στους Δημότες



Βήμα 7ο: Προϋπολογισμός δράσεων και έναρξη 
υλοποίησης του Σχεδίου

Ως ποσοστό (%)

Τοπική Αρχή (ίδιοι πόροι)
Κυβερνητικές χορηγίες και προγράμματα
Ευρωπαϊκή χρηματοδοτικά προγράμματα
Ιδιωτικός τομέας

Χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί μέχρι σήμερα για την υλοποίηση του ΣΔΒΕ:

Θα πρέπει να προβλεφθούν οι πηγές 
χρηματοδότησης και να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες για να διασφαλιστούν κατά την 
υλοποίηση του ΣΔΒΕ

Σχέδιο Χορηγιών

ESCO’s
Χορηγίες

Διαρθρωτικά, 
Horizon, ΕΤΠΑ…



Περιγραφή ενεργειακής δράσης Υπεύθυνη 
αρχή

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης

Προϋπολογισμός Πρόοδος Δαπανήθηκαν 
μέχρι σήμερα

Εξοικονο
μήσεις

Αρχή Τέλος (€) (€) (€/έτος)
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ 2015 2016 50.000 0% 0 8.000

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ 2014 2016 250.000 10%
(Μελέτες)

10.000 70.000

3 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 5.000 10% 500 0

4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 4.000 10% 400 0

5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ECO CAR

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 15.000
(απώλειες
εσόδων)

20% 2000 0

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ 2016 2016 40.000 0% 0 8.500

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ 2018 2020 60.000 0% 0 5.000



Βήμα 7ο: Προϋπολογισμός δράσεων και έναρξη 
υλοποίησης του Σχεδίου

-€150.000,00 

-€100.000,00 

-€50.000,00 

€-

€50.000,00 

€100.000,00 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Δαπάνες
Εξοικονομήσεις

Αθροιστικές χρηματορροές



Βήμα 8ο: Παρακολούθηση προόδου του Σχεδίου, 
ετοιμασία εκθέσεων, και αναθεώρηση



Περιγραφή ενεργειακής δράσης Υπεύθυνη 
αρχή

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης

Προϋπολογισμός Πρόοδος Δαπανήθηκαν 
μέχρι σήμερα

Εξοικονο
μήσεις

Αρχή Τέλος (€) (€) (€/έτος)
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ 2015 2016 50.000 0% 0 8.000

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ 2014 2016 250.000 10%
(Μελέτες)

10.000 70.000

3 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 5.000 10% 500 0

4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 4.000 10% 400 0

5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ECO CAR

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 15.000
(απώλειες
εσόδων)

20% 2000 0

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ 2016 2016 40.000 0% 0 8.500

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ 2018 2020 60.000 0% 0 5.000

Το 2014 θα πρέπει στις 
προτάσεις του 

προϋπολογισμού του 
Δήμου για το 2015 να 

συμπεριληφθεί το ποσό 
των 50.000 €

Το 2014 θα πρέπει να 
ετοιμαστεί η 
προκήρυξη 

διαγωνισμού για 
ετοιμασία μελέτης και 
ανάθεσης εργασιών

Οι εξοικονομήσεις 
που θα προκύψουν 
από την υλοποίηση 
του έργου θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη



Περιγραφή ενεργειακής δράσης Υπεύθυνη 
αρχή

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης

Προϋπολογισμός Πρόοδος Δαπανήθηκαν 
μέχρι σήμερα

Εξοικονο
μήσεις

Αρχή Τέλος (€) (€) (€/έτος)
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ 2015 2016 50.000 0% 0 8.000

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ 2014 2016 250.000 10%
(Μελέτες)

10.000 70.000

3 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 5.000 10% 500 0

4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 4.000 10% 400 0

5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ECO CAR

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 15.000
(απώλειες
εσόδων)

20% 2000 0

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ 2016 2016 40.000 0% 0 8.500

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ 2018 2020 60.000 0% 0 5.000

Το 2013 θα πρέπει στις 
προτάσεις του 

προϋπολογισμού του 
Δήμου για το 2014-2016 

να συμπεριληφθεί το 
σχετικό ποσό

Το 2013 θα πρέπει να 
ετοιμαστεί η προκήρυξη 

διαγωνισμού για 
ετοιμασία μελέτης και 
ανάθεσης εργασιών

Οι εξοικονομήσεις 
που θα προκύψουν 
από την υλοποίηση 

του έργου θα 
πρέπει να ληφθούν 

υπόψη



Περιγραφή ενεργειακής δράσης Υπεύθυνη 
αρχή

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης

Προϋπολογισμός Πρόοδος Δαπανήθηκαν 
μέχρι σήμερα

Εξοικονο
μήσεις

Αρχή Τέλος (€) (€) (€/έτος)
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ 2015 2016 50.000 0% 0 8.000

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ 2014 2016 250.000 10%
(Μελέτες)

10.000 70.000

3 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 5.000 10% 500 0

4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 4.000 10% 400 0

5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ECO CAR

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 15.000
(απώλειες
εσόδων)

20% 2000 0

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ 2016 2016 40.000 0% 0 8.500

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ 2018 2020 60.000 0% 0 5.000

Θα πρέπει κάθε χρόνο 
να συμπεριλαμβάνεται 
ο προϋπολογισμός για 
τα έξοδα διοργάνωσης

Ανακοινώσεις, 
δημοσίευση, 
οργάνωση, 

συντονισμός 
εκδηλώσεων

ΔΕΝ προκύπτουν 
εξοικονομήσεις για το 

ΔΗΜΟ



Περιγραφή ενεργειακής δράσης Υπεύθυνη 
αρχή

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης

Προϋπολογισμός Πρόοδος Δαπανήθηκαν 
μέχρι σήμερα

Εξοικονο
μήσεις

Αρχή Τέλος (€) (€) (€/έτος)
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ 2015 2016 50.000 0% 0 8.000

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ 2014 2016 250.000 10%
(Μελέτες)

10.000 70.000

3 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 5.000 10% 500 0

4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 4.000 10% 400 0

5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ECO CAR

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 15.000
(απώλειες
εσόδων)

20% 2000 0

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ 2016 2016 40.000 0% 0 8.500

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ 2018 2020 60.000 0% 0 5.000

Θα πρέπει κάθε χρόνο 
να συμπεριλαμβάνεται 
ο προϋπολογισμός για 
τα έξοδα σχεδιασμού, 

εκτυπώσεων, διανομής

Συντονισμός με άλλες 
υπηρεσίες για 
αποστολή των 

εντύπων με τη συνήθη 
αλληλογραφία του 

Δήμου

ΔΕΝ προκύπτουν 
εξοικονομήσεις για το 

ΔΗΜΟ



Περιγραφή ενεργειακής δράσης Υπεύθυνη 
αρχή

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης

Προϋπολογισμός Πρόοδος Δαπανήθηκαν 
μέχρι σήμερα

Εξοικονο
μήσεις

Αρχή Τέλος (€) (€) (€/έτος)
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ 2015 2016 50.000 0% 0 8.000

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ 2014 2016 250.000 10%
(Μελέτες)

10.000 70.000

3 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 5.000 10% 500 0

4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 4.000 10% 400 0

5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ECO CAR

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 15.000
(απώλειες
εσόδων)

20% 2000 0

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ 2016 2016 40.000 0% 0 8.500

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ 2018 2020 60.000 0% 0 5.000

Θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η 

απώλεια 
εσόδων

Συντονισμός με Δημοτική 
Αστυνομία, ειδικές σημάνσεις, 

διατήρηση μητρώου, 
διαμόρφωση χώρων 

στάθμευσης

ΔΕΝ προκύπτουν 
εξοικονομήσεις για το 

ΔΗΜΟ



Περιγραφή ενεργειακής δράσης Υπεύθυνη 
αρχή

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης

Προϋπολογισμός Πρόοδος Δαπανήθηκαν 
μέχρι σήμερα

Εξοικονο
μήσεις

Αρχή Τέλος (€) (€) (€/έτος)
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ 2015 2016 50.000 0% 0 8.000

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ 2014 2016 250.000 10%
(Μελέτες)

10.000 70.000

3 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 5.000 10% 500 0

4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 4.000 10% 400 0

5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ECO CAR

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 15.000
(απώλειες
εσόδων)

20% 2000 0

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ 2016 2016 40.000 0% 0 8.500

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ 2018 2020 60.000 0% 0 5.000

Συμπερίληψη 
στον 

προϋπολογισμό

Έρευνα αγοράς, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

διαγωνισμός για την ανάθεση 
εργασίας

Οι εξοικονομήσεις που 
θα προκύψουν από την 
υλοποίηση του έργου θα 

πρέπει να ληφθούν 
υπόψη



Περιγραφή ενεργειακής δράσης Υπεύθυνη 
αρχή

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης

Προϋπολογισμός Πρόοδος Δαπανήθηκαν 
μέχρι σήμερα

Εξοικονο
μήσεις

Αρχή Τέλος (€) (€) (€/έτος)
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ 2015 2016 50.000 0% 0 8.000

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ 2014 2016 250.000 10%
(Μελέτες)

10.000 70.000

3 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 5.000 10% 500 0

4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 4.000 10% 400 0

5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ECO CAR

ΔΗΜΟΣ 2014 2020 15.000
(απώλειες
εσόδων)

20% 2000 0

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ 2016 2016 40.000 0% 0 8.500

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ 2018 2020 60.000 0% 0 5.000

Συμπερίληψη 
στον 

προϋπολογισμό

Έρευνα αγοράς, διαγωνισμός 
για την ανάθεση εργασίας

Οι εξοικονομήσεις που 
θα προκύψουν από την 
υλοποίηση του έργου θα 

πρέπει να ληφθούν 
υπόψη



Βήμα 8ο: Παρακολούθηση προόδου του Σχεδίου, 
ετοιμασία εκθέσεων, και αναθεώρηση

Η παρακολούθηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της διαδικασίας 
υλοποίησης του ΣΔΒΕ και είναι υποχρεωτική. Η τακτική παρακολούθηση 
συμβάλει στην αποτελεσματική ολοκλήρωση των δράσεων του ΣΔΒΕ. Οι 
υπογράφοντες του ΣτΔ δεσμεύονται να υποβάλλουν μία «Έκθεση 
Προόδου» κάθε δεύτερο χρόνο από την ημερομηνία υποβολής του ΣΔΒΕ, 
με σκοπό την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
προόδου. Η «Έκθεση προόδου» θα πρέπει να περιλαμβάνει μία 
ενημερωμένη απογραφή κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών CO2 στα 
διοικητικά όρια του Δήμου και υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΣτΔ, στις 
Βρυξέλλες για έγκριση.



Βήμα 8ο: Παρακολούθηση προόδου του Σχεδίου, 
ετοιμασία εκθέσεων, και αναθεώρηση

Επίσης, κάθε τέταρτο έτος, οι υπογράφοντες ΣτΔ θα πρέπει να 
υποβάλουν μια «Λεπτομερής Έκθεση Προόδου» στην οποία θα 
περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που υλοποιούνται, 
τον αντίκτυπο τους στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και μία ανάλυση της 
διαδικασίας εφαρμογής του ΣΔΒΕ συμπεριλαμβανομένων των 
διορθωτικών και προληπτικών μέτρων όπου απαιτείται.
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Βήμα 8ο: Παρακολούθηση προόδου του Σχεδίου, 
ετοιμασία εκθέσεων, και αναθεώρηση
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Βήμα 8ο: Παρακολούθηση προόδου του Σχεδίου, 
ετοιμασία εκθέσεων, και αναθεώρηση
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Συμπεράσματα

Αειφόρος 
Έξυπνη 

Πόλη

Αποτύπωση 
υφιστάμενης 
κατάστασης

Καθορισμός 
προτεραιοτήτων 

και στόχων
Καταρτισμός 

στρατηγικής και 
σχεδίου δράσης

Εφαρμογή μέτρων 
εξοικονόμηση 
ενέργειας για 

περιορισμό της 
ζήτησης

Αξιοποίηση 
σύγχρονων δικτύων για 

βέλτιστη διαχείριση 
ενέργειας

Αξιοποίηση 
συστημάτων ΑΠΕ για 

την κάλυψη μέρους των 
ενεργειακών αναγκών

Διασφάλιση του κατάλληλου 
πολεοδομικού και 

χωροταξικού σχεδιασμού

Ενίσχυση 
συγκοινωνιών και 
τηλεπικοινωνιών

Περιβαλλοντικ
ή Διαχείριση

Προϋπολογισμός και 
χρηματοδότηση 

δράσεων





ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

www.cea.org.cy
Savvas.vlachos@cea.org.cy

Tel +357 22667716
Fax +357 22667736

Skype address: savvas.vlachos

Lefkonos 10-12 Street, 
1011 Lefkosia, Cyprus
www.beastproject.eu

www.sustainableislands.eu


