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Τα βασικά ενεργειακά προβλήματα που διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή
πολιτική:

• Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία αντανακλάται στην
άνοδο της μέσης καταγεγραμμένης θερμοκρασίας,

• http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-
european-temperature/global-and-european-temperature-assessment-4

• Το ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά την ενεργειακή 
εξάρτηση της ΕΕ από το εξωτερικό, η οποία αναμένεται να αυξηθεί 
κατά 50% περίπου της ενέργεια που καταναλώθηκε το 2004 και περίπου 
στο 70% το έτος 2030 εάν διατηρηθούν οι πραγματικές τάσεις 
κατανάλωσης ενέργειας και πόρων.

• Το ενδεχόμενο πολιτικών διαφορών με ορισμένους από τους βασικούς 
ενεργειακούς εταίρους της ΕΕ, όπως η Ρωσία, εγείρει το ερώτημα της 
ενεργειακής ανεξαρτησίας εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών.

• Η αύξηση της τιμής της πρωτογενούς ενέργειας, κυρίως της τιμής του 
πετρελαίου, η οποία επαναφέρει το ενδεχόμενο πρόκλησης εξωγενών 
κλονισμών στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα.

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική 
και οι προκλήσεις



Οι 5 διαστάσεις της Ενεργειακής 
Ένωσης έχουν  επίκεντρο τους πολίτες

Ενεργειακή 
Ασφάλεια

Ενοποιημένη 
ευρωπαϊκή 

αγορά 
ενέργειας

Βελτίωση της 
ενεργειακής 
απόδοσης

Μείωση των 
ανθρακούχων 

εκπομπών

Έρευνα, 
καινοτομία 

και 
ανταγωνιστι

κότητα



‘Ενεργειακή Στρατηγική 2030’ Το 
πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα

Η ΕΕ εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2014 το Πλαίσιο 
πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030

– 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε 
σχέση με τα επίπεδα του 1990

– Τουλάχιστον 27% μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή 
κατανάλωση (δεσμευτικός σε επίπεδο ΕΕ και όχι κ-μ).

– Τουλάχιστον 27% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με το 
σενάριο αναμενόμενης εξέλιξης.

Στόχος για το 2050: 
§ Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε 

σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο Ενεργειακός Χάρτης Πορείας 
2050 δείχνει πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.



Ποιοι οι ευρωπαϊκοί στόχοι για το 2020

5

20% μείωση των 
εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου

20% μερίδιο 
ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας

20% βελτίωση 
της ενεργειακής 
αποδοτικότητας

μέχρι το 2020

μέχρι το 2015
-18% +15% -8%



Πρόοδος για επίτευξη των στόχων του 2020



Νέοι στόχοι για την κλιματική δράση



Σύγκριση των στόχων 2020 και 2030
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Περιοχή της Μεσογείου
Αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον 
Ευρωπαϊκό μέσο όρο
Μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης
Μείωσης της ετήσιας ροής ποταμών
Αύξηση του κινδύνου για μείωση της βιοποικιλότητας
Αύξηση κινδύνου της ερημοποίησης

Αύξηση των αναγκών σε νερό για τη γεωργία
Μείωση των εκταρικών αποδόσεων στη γεωργία
Αύξηση των κινδύνων για πυρκαγιές
Αύξηση της εμφάνισης κυμάτων καύσωνα
Μείωση του δυναμικού υδροδυναμικής ενέργειας

Παρατηρούμενες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή σε περιοχές 
της ΕΕ

Κεντρική και ανατολική Ευρώπη
Αύξηση των θερμών ακραίων θερμοκρασιών
Μείωση της βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού
Αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων
Αύξηση της πιθανότητας πυρκαγιών των 
δασών
Μείωση της οικονομικής αξίας των δασών

Ορεινές περιοχές 
Αύξηση της θερμοκρασίας
Μετανάστευση ειδών
Εξαφάνιση ειδών
Διάβρωση εδαφών

Βόρεια Ευρώπη
Αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο 
όρο
Μείωση της χιονόπτωσης
Αύξηση της ροής των ποταμών από το λιώσιμο των πάγων
Μείωση των εκταρικών αποδόσεων
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις ανάγκες θέρμανσης
Αύξηση του θερινού τουρισμού
Αύξηση κινδύνου για καταστροφές από χειμερινές καταιγίδες 

Αρκτική
Αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο
Μείωση του ποσοστού κάλυψης με πάγο των 
θαλασσών
Αύξηση του κινδύνου για μείωση της βιοποικιλότητας
Εντατικοποίηση της αλιείας και εκμετάλλευσης των 
πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου

Βορειοδυτική Ευρώπη
Αύξηση της χειμερινής βροχόπτωσης
Αύξηση της ροής των ποταμών
Μετανάστευση ειδών
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις 
ανάγκες θέρμανσης
Αύξηση κινδύνου για πλημμύρες ποτάμια και 
θαλάσσιες περιοχές

Παραθαλάσσιες περιοχές
Αύξηση του επιπέδου της στάθμης  
της θάλασσας
Αύξηση της επιφανειακής 
θερμοκρασίας των υδάτων
Αύξηση της οξύτητας των ωκεανών
Μετανάστευση ειδών
Αλλαγές στο φυτοπλαγκτόν



Τα καιρικά φαινόμενα αλλάζουν
Πότε, πού, πόσο συχνά, με ποια ένταση…

Η μέση θερμοκρασία ανεβαίνει 

Περισσότερες /δριμύτερες βροχοπτώσεις και 
χιονοπτώσεις
Πλημμύρες, κατολισθήσεις…

Περισσότερη εξάτμιση
Ξηρασία, διάβρωση του εδάφους, καταστρεπτικές πυρκαγιές… 



... Ενώνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν
εθελοντικά δεσμευτεί για την εφαρμογή των ενεργειακών
στόχων και των στόχων για το κλίμα της ΕΕ στο έδαφός τους.

Σύμφωνο των Δημάρχων για 
την Ενέργεια και το Κλίμα



Μία μοναδική πρωτοβουλία που διαμορφώνεται από
τις πόλεις για τις πόλεις.

Μοιράζονται ένα κοινό όραμα για πόλεις απαλλαγμένες
από ανθρακούχες εκπομπές και θα είναι ανθεκτικές
στην κλιματική αλλαγή, όπου οι πολίτες θα έχουν
πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή
ενέργεια.

Είναι μία κοινότητα πόλεων που σήμερα περιλαμβάνει
6,825 υπογράφοντες και εκπροσωπεί περισσότερους
από 211 εκατομμύρια πολίτες

Σύμφωνο των Δημάρχων για 
την Ενέργεια και το Κλίμα



Miguel Arias Cañete
Επίτροπος για την Κλιματική 
Δράση και την Ενέργεια

The Covenant 
of Mayors is 
the “ world’s 

biggest 
urban climate 

and energy 
Initiative ”

Σύμφωνο των Δημάρχων για 
την Ενέργεια και το Κλίμα



Εξέλιξη της πρωτοβουλίας του 
Συμφώνου των Δημάρχων

2006 2008 2015

Δράση 
προτεραιότητας 
στο σχέδιο 
δράσης της ΕΕ 
για την 
ενεργειακή 
απόδοση

Υιοθέτηση της 
πρωτοβουλίας 

του ΣτΔ

Καθορισμός 
νέων 

δεσμεύσεων
Υιοθέτηση της 
πρωτοβουλίας
Mayors Adapt

2014



Η εξέλιξη των πρωτοβουλιών
Ευρώπη

+ =
Σύμφωνο των 

Δημάρχων
Μείωση εκπομπών 
/Μετριασμός της 

κλιματικής αλλαγής
Εκπόνηση και 

υιοθέτηση Σχεδίων 
Δράσης για την 

Αειφόρο Ενέργεια 
(SEAP) 

(20% μέχρι το 2020)
6,825 υπογράφοντες

Mayors Adapt
Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

Εκπόνηση και 
υιοθέτηση Σχεδίων 

Δράσης για τη 
Προσαρμογή των 

Πόλεων στη 
Κλιματική αλλαγή

145 υπογράφοντες

Νέο Σύμφωνο για 
την ενέργεια και το 

κλίμα
Μετριασμός & 

Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

Εκπόνηση και 
υιοθέτηση Σχεδίων 

Δράσης (SECAP)
(40% μέχρι το 2030)
340 υπογράφοντες



Η εξέλιξη των πρωτοβουλιών
Κύπρος

+ =
Σύμφωνο των 

Δημάρχων
Μείωση εκπομπών 
/Μετριασμός της 

κλιματικής αλλαγής
Εκπόνηση και 

υιοθέτηση Σχεδίων 
Δράσης για την 

Αειφόρο Ενέργεια 
(20% μέχρι το 2020)
25 υπογράφοντες

Mayors Adapt
Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

Εκπόνηση και 
υιοθέτηση Σχεδίων 

Δράσης για τη 
Προσαρμογή των 

Πόλεων στη 
Κλιματική αλλαγή
0 υπογράφοντες

Νέο Σύμφωνο για 
την ενέργεια και το 

κλίμα
Μετριασμός & 

Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

Εκπόνηση και 
υιοθέτηση Σχεδίων 

Δράσης
(40% μέχρι το 2030)

0 υπογράφοντες



Σύμφωνο των Δημάρχων - Κύπρος 

Στην Κύπρο:



Παρακολούθηση ΣΔΑΕ στην Κύπρο για την 
περίοδο 2009-2014
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
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Παρακολούθηση ΣΔΑΕ στην Κύπρο για την 
περίοδο 2009-2014
Μείωση εκπομπών CO2



Οι υπογράφοντες δεσμεύονται τώρα

Μείωση εκπομπών CO2 (και πιθανότατα και άλλων
GHG) κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030

Αύξηση της αντοχής (resilience) των πόλεων με την
προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Μετάφραση της πολιτικής δέσμευσης σε τοπικό
αποτελέσματα μέσω της ανάπτυξη τοπικών Σχεδίων
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα και
την υποβολή εκθέσεων προόδου σχετικά με την
εφαρμογή τους

2015: Νέες δεσμεύσεις



Το νέο Σύμφωνο βήμα με βήμα



Η διαδικασία του Νέου ΣτΔ
Βήματα Μετριασμός Προσαρμογή

Υπογραφή του
Συμφώνου των 
Δημάρχων για το Κλίμα 
και την Ενέργεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Έγγραφο δέσμευσης

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/CoM_Co
mmitmentDocument_el.pdf

Απογραφή εκπομπών, 
καθορισμός της βάσης 
αναφοράς

Απογραφή εκπομπών 
αναφοράς

Εκπόνηση 
Εκτίμησης των Κινδύνων 
και της Τρωτότητας από 
την 
Κλιματική Αλλαγή

Καθορισμός στρατηγικού 
στόχου και σχεδιασμός

Μείωση εκπομπών μέσω
της προώθησης της 
χρήσης ΑΠΕ και της ΕΞΕ

Ενσωμάτωση σκέψεων
για τη προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

Υποβολή Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος

Υποβολή έκθεσης προόδου ανά διετία



Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση

2323

Energy Demand Energy Supply

ΠροσαρμογήΜετριασμός

Land Use 
Planning

Public Services (Energy & Water Supply, Waste 
Management, Public Transport, Health Care, Civil 

Protection & Emergency Services)

Environment & 
Biodiversity

Agriculture & 
Forestry

Infrastructures Economy



Καταρτισμός του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
και καθορισμός του δράσεων μετριασμού



Καταρτισμός του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
και το Κλίμα καθορισμός του δράσεων προσαρμογής



Εθνικοί όμιλοι

Πανεπιστήμια

Συνεργαζόμενοι φορείς
Ευρωπαϊκές ομοσπονδίες επιχειρήσεων, ΜΚΟ, 
διεθνή δίκτυα
Υποστηρικτές
Μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, 
φορείς

Υπογράφοντες
Κοινότητες, Δήμοι, Επαρχίες

Η ευρύτερη κοινότητα του ΣτΔ

Τοπικό

Περιφερειακό

Εθνικό

Ευρωπαϊκό

Συντονιστές
Περιφέρειες, 
Ενεργειακά Γραφεία



6,800+ υπογράφουσες πόλεις, 

30 συνεργαζόμενοι φορείς

60 Τοπικά ή Περιφερειακά Ενεργειακά Γραφεία

5,100+
Σχέδια Δράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια

... Μέσος όρος μείωσης 
εκπομπών CO2 28%
μέχρι το 2020

Το ΣτΔ με αριθμούς



Για το 2015:

Τι έχουν επιτύχει οι 
υπογράφοντες το ΣτΔ

x4 τετραπλασιασμός του μεριδίου των ΑΠΕ 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας (14%)

-14% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

x3 της τοπικής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

-23% μείωση εκπομπών CO2



Το ΣτΔ ανά το παγκόσμιο

South 
Mediterranean

Eastern-
Europe & 

South 
Caucasus

North America

South America
Sub-Saharan 

Africa

India
JapanChina

Υφιστάμενα γραφεία

Πιθανά νέα γραφεία



Ειδικό μεθοδολογικό υλικό:

Υποστήριξη των συμμετεχόντων στο ΣτΔ(1/5)

Guidance 
materials

Action Plan template
& instructions

Thematic leaflets



Ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία:

Υποστήριξη των συμμετεχόντων στο ΣτΔ(2/5)



Υποστήριξη των συμμετεχόντων στο ΣτΔ(3/5)



3 key tools have been developed for 
CLIMATE-ADAPT 

Adaptation support tool

Overview of countries activities

Case study search tool



Διοργανώσεις ανάπτυξης ικανοτήτων:

Webinars
Ειδικά εργαστήρια
Ομάδες εργασίας για χρηματοδοτήσεις

Υποστήριξη των συμμετεχόντων στο ΣτΔ(4/5)



Helpdesk

Helpdesk της Γραμματείας του ΣτΔ
Helpdesk για το Mayors Adapt

Υποστήριξη των συμμετεχόντων στο ΣτΔ(5/5)
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Παραδείγματα τοπικών δράσεων (1)

Εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων για την
ενεργειακή απόδοση των σχολείων στην πόλη Osona,
Ισπανία

Κύρια αποτελέσματα:

Διάρκεια: 2 έτη (2012-2014)
27 σχολεία
26% μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
19% μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση
€280 000 μείωση δαπανών



Διαχείριση ισχυρών βροχοπτώσεων και ομβρίων
υδάτων, Κοπεγχάγη, Δανία

Σχέδιο Διαχείρισης για μείωση των πλημμυρών που
οφείλονται σε καταρρακτώδεις βροχές

Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης και περίπου 300 έργα
με στόχο την κατακράτηση βρόχινου νερού

Παραδείγματα τοπικών δράσεων (2)



Πως μπορεί μία Τοπική Αρχή να 
πετύχει τους στόχους της;

Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης στον οδικό φωτισμό, 
φώτα τροχαίας και δημόσιο φωτισμό 



Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων

Πως μπορεί μία Τοπική Αρχή να 
πετύχει τους στόχους της;



Αποδοτικότητα στο στόλων οχημάτων 
της Τοπικής Αρχής και καλύτερος έλεγχος

Πως μπορεί μία Τοπική Αρχή να 
πετύχει τους στόχους της;



Ρυθμιστικές παρεμβάσεις

Πως μπορεί μία Τοπική Αρχή να 
πετύχει τους στόχους της;



Ενίσχυση βιώσιμης κινητικότητας – Υποδομές 
συνεργασίες και υπηρεσίες

Πως μπορεί μία Τοπική Αρχή να 
πετύχει τους στόχους της;



Επικοινωνία, ενημέρωση και 
εμπλοκή πολιτών

Πως μπορεί μία Τοπική Αρχή να 
πετύχει τους στόχους της;



Ενθάρρυνση και προώθηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας

Πως μπορεί μία Τοπική Αρχή να 
πετύχει τους στόχους της;



Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Πως μπορεί μία Τοπική Αρχή να 
πετύχει τους στόχους της;



Διαχείριση και αξιοποίηση 
αποβλήτων

Πως μπορεί μία Τοπική Αρχή να 
πετύχει τους στόχους της;



Αντλώντας χρηματοδότηση για τα 
ΣΔΑΕΚ

Χορηγίες/
επιδοτήσεις

Δάνεια

Φορολογικές 
απαλλαγές/

Κίνητρα/τέλη

Χρηματοδότηση 
τρίτων (ESCOs)

Ευρωπαϊκά
Χρηματοδοτικά 
προγράμματα



Εμπόδια

• Περιορισμένες αρμοδιότητες της ΤΑ
• Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι
• Απουσία κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων για 

μικρού μεγέθους έργα
• Απουσία/ασθενές ρυθμιστικό πλαίσιο
• Απουσία τεχνογνωσίας
• Απουσία πολιτικής βούλησης
• Γραφειοκρατικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
• Ιδιοκτησία
• Εμπόδια στην αγορά
• Συμμετοχή πολιτών/ αποδοχή

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X



Ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης;

Να οδηγήσει την τοπική κοινωνία
στη βιώσιμη ανάπτυξη και σε ένα μέλλον χαμηλού άνθρακα

με βελτιωμένη ποιότητα ζωής για τους πολίτες της
στην καλύτερη παροχή δημόσιων υπηρεσιών

στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
στη δημιουργία θέσεων εργασίας

στην ενίσχυση και διαμόρφωση των εθνικών και 
Ευρωπαϊκών πολιτικών και στόχων



Thank you!

More info: 
www.eumayors.eu

With the support of the European Union
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