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* Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων τον Μάρτιο του 2016

ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τη Δράση για το 
Κλίμα και την Ενέργεια

Ένα μοναδικό κίνημα «εκ 
των κάτω προς τα άνω»
Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλί-
μα και την Ενέργεια ενώνει τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται 
οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στό-
χους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέρ-
γεια στην επικράτειά τους.

Αυτό το μοναδικό κίνημα εκ των κάτω 
προς τα άνω, το οποίο ξεκίνησε το 2008 
με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, αριθμεί πλέον περισσότερους 
από 6.500 υπογράφοντες*.

Το 2015 η πρωτοβουλία έθεσε νέους 
στόχους: το Σύμφωνο των Δημάρχων 
για το Κλίμα και την Ενέργεια επεκτείνει 
την αρχική του δέσμευση για τη μείω-
ση των εκπομπών CO2 και συμπεριλαμ-
βάνει την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή. Οι υπογράφουσες τοπικές αρ-
χές μοιράζονται ένα κοινό όραμα: να 
απαλλάξουν τις πόλεις τους από τις 
εκπομπές άνθρακα και να τις κατα-
στήσουν ευπροσάρμοστες, παρέχο-
ντας στους πολίτες πρόσβαση σε ασφα-
λή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή 
ενέργεια.

Δεσμεύονται να αναπτύξουν Σχέδια 
Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίμα-
τος (ΣΔΑΕΚ) για το 2030 και να υλοποι-
ήσουν τοπικές δράσεις μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και προσαρ-
μογής σε αυτήν.

   

Οι ηγέτες και οι δήμαρχοι της ΕΕ προ-
συπογράφουν με συμβολικό τρόπο το 
Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα 
και την Ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο το 2015

Συμμετάσχετε και εσείς 
στο Σύμφωνο!
Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλί-
μα και την Ενέργεια είναι ανοιχτό σε 
όλες τις τοπικές αρχές με δημοκρατική 
σύνθεση από αιρετούς αντιπροσώπους, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του 
σταδίου εφαρμογής των ενεργειακών 
και κλιματικών πολιτικών τους. Οι υπο-
γράφοντες που είχαν προηγουμένως 
δεσμευτεί για τους στόχους του 2020 
ή/και την πρωτοβουλία «οι Δήμαρ-
χοι Προσαρμόζονται» καλούνται να 
προσυπογράψουν ξανά τους στόχους 
για το 2030.

Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους όμο-
ρες τοπικές αρχές μπορούν επίσης, υπό 
ορισμένες συνθήκες, να συμμετάσχουν 
ως ομάδα υπογραφόντων.

Οι υποεθνικές και εθνικές αρχές, καθώς 
και άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανι-
σμοί, μπορούν να υποστηρίξουν τους 
υπογράφοντες παρέχοντάς τους πό-
ρους και τεχνογνωσία και να αναγνωρι-
στούν ως Συντονιστές ή Υποστηρικτές 
του Συμφώνου των Δημάρχων.
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Το Σύμφωνο των 
Δημάρχων είναι 
«η μεγαλύτερη 
αστική πρωτοβου-
λία για το κλίμα 
και την ενέργεια 
παγκοσμίως».

Miguel Arias Cañete



Γιατί να συμμετάσχετε;

Μεγάλη διεθνής αναγνώριση 
και προβολή της δράσης της 
τοπικής αρχής σας για το κλίμα 
και την ενέργεια

Ευκαιρία να συμβάλλετε στη 
διαμόρφωση της πολιτικής της 
ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια 

Αξιόπιστες δεσμεύσεις μέσω 
ελέγχου και παρακολούθησης 
της προόδου

Καλύτερες ευκαιρίες χρημα-
τοδότησης των τοπικών σας 
έργων για το κλίμα και την 
ενέργεια 

Καινοτόμοι τρόποι δικτύωσης, 
ανταλλαγής εμπειριών και 
ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω 
τακτικών εκδηλώσεων, αδελ-
φοποιήσεων, διαδικτυακών σε-
μιναρίων ή συζητήσεων μέσω 
διαδικτύου

Πρακτική υποστήριξη (γραφείο 
εξυπηρέτησης), υλικό και εργα-
λεία καθοδήγησης

Γρήγορη πρόσβαση σε «τεχνο-
γνωσία αριστείας» και περι-
πτωσιολογικές μελέτες που 
αποτελούν πηγή έμπνευσης

Διευκόλυνση της αυτο-αξιολό-
γησης και της ανταλλαγής μετα-
ξύ ομότιμων, μέσω ενός κοινού 
υποδείγματος παρακολούθη-
σης και σύνταξης αναφορών

Ευέλικτο πλαίσιο αναφοράς 
δράσεων, προσαρμόσιμο στις 
τοπικές ανάγκες

Ενισχυμένη συνεργασία και 
υποστήριξη από εθνικές και 
υποεθνικές αρχές

«Το Σύμφωνο των Δημάρχων βοηθά τη Γάνδη να καταστεί 
μια έξυπνη και βιώσιμη πόλη.  Προσφέρει μοχλούς για 
μια διατομεακή προσέγγιση προς μια πόλη που παραμέ-
νει ανεπηρέαστη από το κλίμα, με υπεύθυνους πολίτες και 
μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον.»

Daniël Termont, Δήμαρχος Γάνδης, Βέλγιο

«Για τη Fonte Nuova, η συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δη-
μάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια αποτελεί μια ευκαι-
ρία ανάπτυξης σχεδίων δράσης για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
μελλοντική ασφάλεια της επικράτειάς μας.»

Donatella Ibba, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος 
της Fonte Nuova, Ιταλία

«Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια 
είναι μια ευκαιρία να προωθήσουμε τα έργα των έξυπνων 
δικτύων μας, τα οποία θα επιτρέψουν την εξοικονόμηση 
στην κατανάλωση ενέργειας και θα μας βοηθήσουν να συ-
νεργαστούμε με τις τοπικές κοινότητες. »

Bojan Sever, Δήμαρχος Idrija, Σλοβενία



Το Σύμφωνο των Δημάρχων βήμα προς βήμα

Οι υπογράφοντες υποβάλλουν ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 
και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) που καλύπτει τόσο τον μετριασμό όσο και την 
προσαρμογή - εντός δύο ετών από την επίσημη υπογραφή. Το ΣΔΑΕΚ 
βασίζεται σε μια Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και μια Εκτίμηση 
των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή. Οι 

υπογράφοντες συντάσσουν αναφορές προόδου κάθε δύο έτη.

Παροχή υψηλής ποιότητας ζωής 
στους πολίτες, σε βιώσιμες,  
ευπροσάρμοστες στο κλίμα  

και ακμάζουσες πόλεις

      ΒΗΜΑ 1 : 
Υπογραφή του 
Συμφώνου των 
Δημάρχων για 

το Κλίμα και την 
Ενέργεια

      ΒΗΜΑ 2 : 
Υποβολή του  

Σχεδίου Δράσης  
Αειφόρου  

Ενέργειας και 
Κλίματος (ΣΔΑΕΚ)

ΒΗΜΑ 3 : 
Υποβολή της  

αναφοράς 
παρακολούθησης

Έναρξη και 
αρχική  

αξιολόγησηΑξιολόγηση και 
νατροφοδότηση

Υλοποίηση, 
παρακολούθηση και 
σύνταξη αναφορών

Καθορισμός φιλοδοξιώ
ν
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προσαρμογή προτεραιοτήτων

Υλοποίηση πρακτικών δράσεων



Το όραμα και οι δεσμεύσεις των υπογραφόντων

Παροχή υψηλής ποιότητας ζωής στους πολίτες,  
σε βιώσιμες, ευπροσάρμοστες στο κλίμα  

και ακμάζουσες πόλεις

Υλοποίηση ή ακόμη και υπέρβαση των στόχων της 
ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 

Τουλάχιστον 40% χαμηλότερες εκπομπές CO2 (και πιθανόν άλλων αερίων 
του θερμοκηπίου) έως το 2030, μέσω μέτρων για τη βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και την ευρύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ενισχυμένη ικανότητα προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής

Αυξημένη συνεργασία με αντίστοιχες τοπικές και περιφερειακές αρχές 
εντός της ΕΕ και πέρα από αυτήν, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Η πορεία προς ένα κοινό όραμα για το 2050

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ
Επιτάχυνση της απεξάρ-
τησης της επικράτειάς 

μας από τις πηγές εκπο-
μπών διοξειδίου  

του άνθρακα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Ενίσχυση της ικανότητας 

προσαρμογής μας στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής

ΑΣΦΑΛΗΣ,  
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

ΠΡΟΣΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών



Πώς θα συμμετάσχετε;
Η συμμετοχή στο Σύμφωνο των  
Δημάρχων προϋποθέτει μια επίσημη 
πολιτική δέσμευση. 

Το έντυπο προσχώρησης θα πρέ-
πει να υπογραφεί από τον Δήμαρ-
χο ή αντίστοιχο εκπρόσωπο του  
δημοτικού συμβουλίου.  

Περαιτέρω πληροφορίες:   
www.eumayors.eu > Συμμετοχή 

  

Το Γραφείο Συμφώνου 
των Δημάρχων
Το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρ-
χων είναι αρμόδιο για τον συνολι-
κό συντονισμό της πρωτοβουλίας. 
Αποτελείται από δίκτυα τοπικών 
και περιφερειακών αρχών - το δί-
κτυο πόλεων Energy Cities, τους ορ-
γανισμούς Climate Alliance, CEMR, 
EUROCITIES και FEDARENE που λει-
τουργούν σε στενή συνεργασία με 
το ECOFYS, το Fresh Thoughts και το 
IFOK.

  

  
Περισσότερες 
πληροφορίες
Γραφείο Συμφώνου  
των Δημάρχων 
63-67 rue d’Arlon  
1040 Βρυξέλλες  
Βέλγιο
Τηλ: +32 2 400 10 67
E-mail: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors
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Συγχρηματοδοτούμενο από τα προγράμματα Ευφυής 
Ενέργεια – Ευρώπη  και LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.eumayors.eu


