
λόγόι πρόσχώρησησ

στό σύμφώνό τών Δημάρχών τησ 

ΕΕ γιά τό Κλιμά Κάι την ΕνΕργΕιά

Προς βιώσιμες και 
ανθεκτικές στην 

αλλαγή του κλίματος 
πόλεις που σφύζουν 

από ζωή

Ένα κοινό 
όραμα για 

το 2050

• Μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής

• Προσαρμογή στις αναπόφευκτες 
συνέπειές της  

• Παροχή πρόσβασης σε ασφαλή, 
βιώσιμη και οικονομικά προσιτή 
ενέργεια

4 Εξασφαλίστε μακροπρόθεσμη στήριξη 
για δράσεις σας σχετικά με το κλίμα και 
την ενέργεια  
μέσω της οικειοθελούς δέσμευσης του δήμου 
σας στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των 
Δημάρχων και την υποχρεωτική έγκρισή του 
από το Δημοτικό Συμβούλιο 
> Εξασφαλίστε ότι η δέσμευση αυτή έχει την 

αναγκαία πολιτική στήριξη του Δημοτικού 
Συμβουλίου σας και ότι υπάρχει ένα σταθερό 
πλαίσιο για την υλοποίησή της

Φιλόδοξες 
δεσμεύσεις 
για το 2030

Ως συμβαλλόμενο μέρος, έχετε 
δεσμευτεί να καταρτίσετε ένα τοπικό 
σχέδιο δράσης και να υποβάλλετε 
εκθέσεις σχετικά με την πρόοδό σας για 
την επίτευξη δύο κύριων στόχων :
• τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 

τουλάχιστον 40 % έως το 2030· και
• την αύξηση της ανθεκτικότητας 

στην κλιματική αλλαγή

10

2 Συμβολή στη διαμόρφωση της 
πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια 
Αποτελέστε μέρος μιας καίριας 
πρωτοβουλίας σχετικά με την ενωσιακή 
πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια 
(Ενεργειακή Ένωση, αστικό θεματολόγιο για 
την ΕΕ)
> Αξιοποιήστε την ευκαιρία για να ενημερώσετε 

τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων της ΕΕ, 
να προβάλετε τις ορθές πρακτικές σας και να 
λάβετε παρατηρήσεις σχετικά με τις εμπειρίες 
σας

3 Ενίσχυση της αξιοπιστίας των 
δεσμεύσεών σας  
μέσω της εξέτασης και της 
παρακολούθησης της προόδου
> Εξασφαλίστε ότι το σχέδιο δράσης σας 

είναι συνεκτικό, υποβάλλοντάς το σε 
αξιολόγηση από τρίτους (Κοινό Κέντρο 
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

1 Απόκτηση ευρείας αναγνώρισης και 
προβολής διεθνώς 
σχετικά με τη δράση της τοπικής αρχής σας 
για το κλίμα και την ενέργεια
> Αποκτήστε παγκόσμια προβολή μέσω του 

Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων για 
το κλίμα και την ενέργεια 

> Προβάλετε τις δεσμεύσεις του συμφώνου 
σας στην πλατφόρμα δεδομένων των 
Ηνωμένων Εθνών «Ζώνη μη κρατικών 
παραγόντων δράσης για το κλίμα» (NAZCA)



5 Διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση 
σχετικά με τα τοπικά έργα σας για το κλίμα και την 
ενέργεια
> Αποκτήστε πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα 

που στοχεύουν ειδικά στα συμβαλλόμενα μέρη του 
Συμφώνου των Δημάρχων –ή ακόμα και προορίζονται 
αυστηρά για αυτά, oπως η Ευρωπαϊκή Υποστήριξη 
Τοπικής Ενέργειας (ELENA) ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης (EEEF)  

 > Να ενημερώνεστε συνεχώς για τις ευκαιρίες 
ενωσιακής χρηματοδότησης ηλεκτρονικά και με την 
παρακολούθηση ειδικών εκδηλώσεων

6 Επωφεληθείτε από ευκαιρίες 
δικτύωσης, ανταλλαγής 
εμπειριών και δημιουργίας 
ικανοτήτων 
μέσω τακτικών εκδηλώσεων, 
ανταλλαγών αδελφοποίησης, 
διαδικτυακών σεμιναρίων ή 
διαδικτυακών συζητήσεων
> Γίνετε μέλος μιας δυναμικής 

κοινότητας με περισσότερες από 7 
000 τοπικές αρχές 

> Αναπτύξτε γόνιμη συνεργασία με 
τους ομολόγους σας

8 Εξασφαλίστε ευχερή 
πρόσβαση σε «τεχνογνωσία 
αριστείας»  
Ανταλλάξτε πληροφορίες με 
τους ομολόγους σας στα φόρα 
συζήτησης του Συμφώνου των 
Δημάρχων
> Εμπνευστείτε από τις ορθές 

πρακτικές και τις μελέτες 
περιπτώσεων 

> Ανταλλάξτε εμπειρίες με τους 
ομολόγους σας για την επιτυχή 
υλοποίηση των έργων σας 

10 Λάβετε μέρος στην 
ενισχυμένη συνεργασία με τις 
εθνικές και υποεθνικές αρχές 
και λάβετε εξατομικευμένη 
υποστήριξη από αυτές 
μέσω των συντονιστών και των 
υποστηρικτών του Συμφώνου των 
Δημάρχων
> Λάβετε συνεχή στήριξη από τις 

περιφέρειες, τις επαρχίες, τα εθνικά 
υπουργεία και τους οργανισμούς 
ενέργειας

Illustration 
Μελέτες 

περιπτώσεων

Περισσότερες 
πληροφορίες 

διατίθενται στη 
διεύθυνση

www.eumayors.eu  

Πώς μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή; 

Εγκρίνετε το έγγραφο πολιτικής 
δέσμευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και 
υποβάλετε το έντυπο προσχώρησης στο 

Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων 
δεόντως υπογεγραμμένο

https://goo.gl/HBWP66

9 Επωφεληθείτε από την υποβοηθούμενη 
αυτοαξιολόγηση και συγκριτική αξιολόγηση  
μέσω ενός κοινού υποδείγματος για την 
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων
> Χρησιμοποιήστε τον πίνακα αποτελεσμάτων του 

Συμφώνου των Δημάρχων και το εργαλείο για την 
προσαρμογή των αστικών περιοχών προκειμένου να 
αξιολογήσετε την πρόοδο των έργων σας

7 Λάβετε εξατομικευμένη καθοδήγηση η 
οποία οδηγεί σε από κοινού διαμορφωμένη 
συνολική δράση για την ενέργεια και το κλίμα 
μέσω ειδικής υπηρεσίας υποστήριξης, μεθοδολογιών 
και εργαλείων
> Επωφεληθείτε από την παροχή στήριξης σε κάθε 

στάδιο αξιολόγησης, σχεδιασμού, εφαρμογής και 
παρακολούθησης 

> Διερευνήστε νέους τρόπους για τη συμμετοχή των 
πολιτών και των τοπικών παραγόντων


