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Για την αποφυγή των καταστροφικών επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής απαιτείται από τις πόλεις
και τις περιφέρειες να ηγηθούν της προσπάθειας
προς την ανθρακική και κλιματική ουδετερότητα.
Ορισμένες πόλεις και περιοχές σε ολόκληρη την
Ευρώπη έχουν ήδη αποδεχθεί αυτήν την πρόκληση. Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μακροπρόθεσμα
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που στοχεύουν
στην ανθρακική και κλιματική ουδετερότητα έως το
2050. Για την ενίσχυση και τη διευκόλυνση τέτοιων
προσπαθειών, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει
σαφής καθοδήγηση σχετικά με το τι σημαίνει ανθρακική ουδετερότητα και πώς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να διασφαλίσουν την επίτευξή
της εντός της σφαίρας επιρροής τους.
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Ο Οδηγός για την επίτευξη της ανθρακικής και κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του C-Track 50, ενός έργου που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και υποστηρίζει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για
την ενέργεια και το κλίμα. Ο Οδηγός περιγράφει τα
βασικά στάδια στη διαδικασία σχεδιασμού, καθώς
και τα σημαντικότερα σημεία ανά στάδιο. Παρουσιάζει, επίσης, βέλτιστες πρακτικές για να εμπνεύσει
τις πόλεις και τις περιφέρειες, και να τις βοηθήσει
να σχεδιάσουν καλύτερα τις δράσεις που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία απανθρακοποίησης.

Rigas Planosanas Regions (RIGA PLANNING REGION)
Asociatiei Agentia de Management Energetic Maramures (AMEMM)
Energieagentur Obersteiermark Gmbh (EAO)
Federation Europeenne Des Agences Et Des Regions Pour L'energie Et L'environnement (FEDARENE)

Συγγραφείς

Ανδριάνα Σταυρακάκη (ΕΠΤΑ) και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (ΕΜΠ)
με τη συμμετοχή όλων των εταίρων για το υλικό των βέλτιστων
πρακτικών
Ioύνιος 2021
Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
της Συμφωνίας Νo 784974
Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται σε αυτή την έκθεση είναι αυτές των συντακτών και δεν αντικατοπτρίζουν
απαραιτήτως την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ούτε τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη
χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η έκθεση.
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Οι Τοπικές και
Περιφερειακές
Αρχές ως
Πρωτοπόροι

ΤΊ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ?
Η ανθρακική ουδετερότητα σημαίνει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), κάτι
που συμβαίνει όταν υπάρχει ισορροπία μεταξύ της
ποσότητας CO₂ που εκπέμπεται και της ποσότητας
του άνθρακα που απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Υπάρχουν
δύο διαφορετικοί, παράλληλοι τρόποι για να επιτευχθεί η ανθρακική ουδετερότητα, η μείωση των
ανθρωπογενών εκπομπών CO₂ και η απορρόφηση
εκπομπών CO₂.
Παρομοίως, το να επιτευχθεί «κλιματική ουδετερότητα» σημαίνει επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών, δηλαδή μείωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αντιστάθμιση των υπολειπόμενων εκπομπών.
Ο εκμηδενισμός των εκπομπών δεν είναι ρεαλιστικός στόχος, ωστόσο, όσο χαμηλότερες είναι οι
εκπομπές, τόσο ευκολότερο είναι να διασφαλιστεί
ότι η όποια παραγόμενη ποσότητα αντισταθμίζεται
πλήρως, για παράδειγμα μέσω φυσικών «δεξαμενών» άνθρακα, όπως το έδαφος, τα δάση και οι
ωκεανοί. Από την άλλη πλευρά, καθώς ο άνθρακας
που είναι αποθηκευμένος σε φυσικές δεξαμενές
μπορεί να απελευθερωθεί πίσω στην ατμόσφαιρα
μέσω δασικών πυρκαγιών, αλλαγών στις χρήσεις
γης ή υλοτομίας, είναι ύψιστης προτεραιότητας η
εστίαση στις δράσεις μείωσης των εκπομπών άνθρακα για να επιτευχθεί η ανθρακική ουδετερότητα.
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ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η
ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ?
Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, στα οικοσυστήματα και τους ανθρώπους
είναι ήδη εμφανής. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα,
όπως η ξηρασία, οι καύσωνες, οι ισχυρές βροχές, οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι
κατολισθήσεις γίνονται όλο και συχνότερα σε
όλο τον κόσμο. Άλλες επιπτώσεις περιλαμβάνουν
την τήξη των πάγων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την οξίνιση των ωκεανών και
την απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι άνθρωποι
επηρεάζονται επίσης άμεσα, για παράδειγμα
από ακραίες καιρικές συνθήκες που οδηγούν σε
τραυματισμούς και απώλειες ζωών, καθώς και
έμμεσα (π.χ. από μειωμένες αποδόσεις καλλιεργειών, ζημιές σε καλλιέργειες και απώλειες σε
ζώα, ζημιές σε υποδομές). Αυτές οι επιπτώσεις
αναμένεται να ενταθούν στο μέλλον, με καταστροφικές συνέπειες.
Από την πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής
Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), είναι
προφανές ότι η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας πρέπει να διατηρηθεί κάτω από 1,5 °C
σε σύγκριση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα για
να αποφευχθούν ορισμένες από τις χειρότερες
κλιματικές επιπτώσεις και να μειωθεί η πιθανότητα ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ανθρακική
ουδετερότητα έως τα μέσα του 21ου αιώνα είναι
απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου,
κάτι που με τη σειρά του θα περιορίσει περαιτέρω τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς, απαιτείται άμεση και
αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.

Διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, υπερθέρμανση του πλανήτη 1,5 ° C - Ειδική έκθεση του IPCC για τις
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 ° C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα και τις σχετικές στρατηγικές για τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παγκόσμιας ανταπόκρισης στην
απειλή της κλιματικής αλλαγής, της αειφόρου ανάπτυξης και των προσπαθειών εξάλειψης της φτώχειας, 2019
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Arctic region

Mountain regions

Atlantic region

Mediterranean region

Continental region

Boreal region

Temperature rise much larger than
global average
Decrease in Arctic sea ice coverage
Decrease in Greenland ice sheet
Decrease in permafrost areas
Increasing risk of biodiversity loss
Some new opportunities for the exploitation of
natural resources and for sea transportation
Risks to the livelihoods of indigenous peoples

Increase in heavy precipitation events
Increase in river flow
Increasing risk of river and coastal flooding
Increasing damage risk from winter storms
Decrease in energy demand for heating
Increase in multiple climatic hazards

Increase in heat extremes
Decrease in summer precipitation
Increasing risk of river floods
Increasing risk of forest fires
Decrease in economic value of forests
Increase in energy demand for cooling

Temperature rise larger than European
average
Decrease in glacier extent and volume
Upward shift of plant and animal species
High risk of species extinctions
Increasing risk of forest pests
Increasing risk from rock falls and landslides
Changes in hydropower potential
Decrease in ski tourism

Large increase in heat extremes
Decrease in precipitation and river flow
Increasing risk of droughts
Increasing risk of biodiversity loss
Increasing risk of forest fires
Increased competition between different water
users
Increasing water demand for agriculture
Decrease in crop yields
Increasing risks for livestock production

Increase in heavy precipitation events
Decrease in snow, lake and river ice cover
Increase in precipitation and river flows
Increasing potential for forest growth
and increasing risk of forest pests
Increasing damage risk from winter storms
Increase in crop yields
Decrease in energy demand for heating
Increase in hydropower potential
Increase in summer tourism

Coastal zones and regional seas
Sea level rise
Increase in sea surface temperatures
Increase in ocean acidity
Northward migration of marine species
Risks and some opportunities for fisheries
Changes in phytoplankton communities
Increasing number of marine dead zones
Increasing risk of water-borne diseases

Source: 		
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180905STO11945/infographic-how-cli			
			mate-change-is-affecting-europe
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Τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα, ο οποίος
εισάγει τον νομικά δεσμευτικό στόχο του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
έως το 2050.

Το Σχέδιο Κλιματικών Στόχων για το 2030 για
τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

•

Μια νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ώστε να καταστεί
η Ευρώπη μια κλιματικά ανθεκτική κοινωνία έως
το 2050.
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Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα για την
αποτελεσματική κινητοποίηση των πολιτών και
των ενδιαφερομένων μερών στη δράση για το
κλίμα.
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Μετασχηματίζοντας την
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Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει
ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων που εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου και σε επενδύσεις στην έρευνα
και την καινοτομία. Οι πρώτες πρωτοβουλίες κλιματικής δράσης στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας περιλαμβάνουν:

Σχήμα 1: Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας²
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Ο αρχικός στόχος της ΕΕ βάσει της συμφωνίας του
Παρισιού ήταν η μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030
σε σύγκριση με το 1990. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας
ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια υπαρξιακή απειλή
για την Ευρώπη, το 2019 η ΕΕ ενέκρινε τον στόχο
της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το
2050, σε συμφωνία με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Για να μπορέσει η ΕΕ να κινηθεί
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, ο στόχος
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το
2030 είναι αυτή τη στιγμή υπό αναθεώρηση.

Για να είναι εφικτή η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας, είναι απαραίτητο να επανεξεταστούν οι υπάρχουσες πολιτικές και να σχεδιαστούν μια σειρά από βαθιά μεταρρυθμιστικές πολιτικές, κυρίως σε:
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Με τη Συμφωνία του Παρισιού, την πρώτη νομικά
δεσμευτική διεθνή συνθήκη για την κλιματική αλλαγή που τέθηκε επίσημα σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου
του 2016, ηγέτες από όλο τον κόσμο συμφώνησαν
από κοινού ότι η κλιματική αλλαγή είναι απειλή για
το περιβάλλον και την ανθρωπότητα και ότι απαιτείται παγκόσμια κινητοποίηση για να σταματήσει. Ως
εκ τούτου, έχει τεθεί ο στόχος για τον περιορισμό
της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τους 2°C
και η επιδίωξη για τον περιορισμό της μέχρι 1,5°C.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία προσδιορίζει τον
τρόπο που η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Στοχεύει στο να
μετατρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη, αποδοτική στη
χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, όπου
το ισοζύγιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
έως το 2050 θα είναι μηδενικό, και η οικονομική
της ανάπτυξη θα έχει αποσυνδεθεί από τη χρήση
συμβατικών πόρων. Στοχεύει επίσης στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, και
παράλληλα στη διασφάλιση ότι η μετάβαση στην
κλιματική ουδετερότητα θα πραγματοποιηθεί με δίκαιο τρόπο και χωρίς να μείνει κανείς στο περιθώριο.

Κινητοποιώντας την έρευνα και
ενισχύοντας την καινοτομία
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Σχετικές Πολιτικές
και Μέτρα

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
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Ανακοίνωση της Επιτροπής, Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Βρυξέλλες, COM(2019) 640 final
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Γιατί πρέπει η
Τοπική Αυτοδιοίκηση
να Ηγηθεί της
Προσπάθειας προς
την Ανθρακική
και Κλιματική
Ουδετερότητα
Ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ αναγνωρίζεται ευρέως στην πάροδο των ετών, καθώς διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, αλλά και
στη διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων. Επιπλέον,
η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών
μπορεί να ενισχυθεί ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή
της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία χάραξης
πολιτικής.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων
και Περιφερειών (CEMR), ενός οργανισμού που εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές
κυβερνήσεις, περισσότερο από το 60% των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν
άμεσο αντίκτυπο στους δήμους, τις επαρχίες και
τις περιφέρειες, ενώ το 70% με 80% των δημόσιων
επενδύσεων στην Ευρώπη πραγματοποιούνται από
τοπικές και περιφερειακές αρχές. Ως εκ τούτου, είναι εμφανής η αυξανόμενη σημασία του ρόλου των
ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών, τόσο
στην οικονομία όσο και στη ζωή των πολιτών.

Η ανθρακική και κλιματική
ουδετερότητα φαίνεται
ανέφικτη, μέχρι να
επιτευχθεί

12
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Επιπλέον, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι το
επίπεδο διακυβέρνησης πλησιέστερα στους πολίτες,
στις ανάγκες και στις απαιτήσεις τους. Εξ’ορισμού,
βρίσκονται σε πολύ εγγύτερη θέση από τις εθνικές
κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν θέματα που απαιτούν γνώση και κατανόηση των τοπικών αναγκών και
προτεραιοτήτων, όπως ο ενεργειακός σχεδιασμός
και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Είναι, επίσης, σε καλύτερη θέση να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων για την καθημερινή τους ζωή και
στην κινητοποίησή τους για την εφαρμογή αειφόρων
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ενεργειακών λύσεων, ενώ ταυτόχρονα ενεργούν ως
καταλύτες για την αλλαγή.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών
για τους ανθρώπινους οικισμούς (UN Habitat), οι
πόλεις καταναλώνουν το 78% της παραγόμενης ενέργειας και συνεισφέρουν περισσότερο από το 60% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με τους πλέον
ρυπογόνους τομείς να είναι τα κτίρια, η παραγωγή
ενέργειας και οι μεταφορές. Αυτό καθιστά τις δράσεις στις πόλεις προτεραιότητα, ενώ η αστική τους
πυκνότητα μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα για την
επίτευξη χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα μέσω
αποτελεσματικότερων υποδομών και σχεδιασμού. Οι
πόλεις είναι, επίσης, ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, με πολλές να αντιμετωπίζουν ήδη τις
δυσμενείς επιπτώσεις της και το σχετικό οικονομικό κόστος, όπως για παράδειγμα την αποκατάσταση
ζημιών σε υποδομές λόγω καταιγίδων, πλημμυρών
και ξηρασίας. Προφανώς, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα την τοπική αυτοδιοίκηση, επομένως ο
μετριασμός και η προσαρμογή πρέπει να αποτελούν
προτεραιότητα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Από την άλλη πλευρά, οι περιφέρειες και οι πόλεις
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προώθηση της
εφαρμογής βιώσιμων λύσεων σε πολλούς τομείς,
όπως στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, στην
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τη διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, την κινητικότητα και το χωροταξικό σχεδιασμό. Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο
που μπορούν να διαδραματίσουν, οι περιφέρειες και
οι δήμοι καταρτούν πολυάριθμα σχέδια που περιγράφουν δράσεις και έργα που προτίθενται να εφαρμόσουν, όπως:
•

Στρατηγικά σχέδια.

•

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

•

Σχέδια χωροταξικά, χρήσεων γης και αστικής νάπτυξης.

•

Σχέδια Δράσης/ Διαχείρισης Ενέργειας.

•

Σχέδια Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

•

Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων.

•

Σχέδια διαχείρισης πλημμυρών, διαχείρισης λεκανών απορροής κλπ.
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Οι πόλεις βρίσκονται στο
επίκεντρο της μετάβασης στην
ανθρακική και κλιματική
ουδετερότητα και πρέπει να
επιταχύνουν και να ηγηθούν
στην πορεία προς το 2050

Ο τοπικός ενεργειακός σχεδιασμός προωθήθηκε
περαιτέρω μέσω της πρωτοβουλίας του Συμφώνου
των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. Η
πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε αρχικά το 2008 στην
Ευρώπη, με τη φιλοδοξία να ενώσει όσες τοπικές
αρχές επιθυμούσαν εθελοντικά να δεσμευτούν να
επιτύχουν και να υπερβούν τους σχετικούς στόχους
της ΕΕ. Πλέον, τα μέλη του Συμφώνου των Δημάρχων υποστηρίζουν επίσης ένα κοινό όραμα για το
2050, που είναι η επιτάχυνση της απανθρακοποίησης στην επικράτειά τους, η ενίσχυση της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στις αναπόφευκτες
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και η διασφάλιση πρόσβασης των πολιτών τους σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Προκειμένου να
μετατρέψουν τις πολιτικές δεσμεύσεις σε δράσεις,
τα μέλη του Συμφώνου των Δημάρχων δεσμεύονται
να αναπτύξουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο
Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), ενθαρρύνοντας έτσι
περαιτέρω την ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την
ενέργεια και το κλίμα. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι
από 10.500 δήμοι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν
υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, με περισσότερες από 7.500 πόλεις ακολούθως να αναπτύσσουν
τα σχετικά σχέδια δράσης.
Ανεξάρτητα από τη μορφή και το είδος των σχεδίων
για την ενέργεια και το κλίμα που αναπτύσσουν οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές, υπάρχουν σαφή
οφέλη στην ανάπτυξη και την εφαρμογή τους, καθώς αυτά επιταχύνουν την απανθρακοποίηση στην
περιοχή. Η εφαρμογή αυτών των σχεδίων όχι μόνο
συμβάλλει θετικά στην επίτευξη εθνικών και τοπικών
στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά διασφαλίζει επίσης τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών
κοινοτήτων και υποστηρίζει την κοινωνική συνοχή,
την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Εκτός
από την καθοδήγηση των πόλεων προς το μετριασμό
και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυτά
τα σχέδια μπορούν, επιπλέον, να διασφαλίσουν ότι
η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
άνθρακα φέρνει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις, περισσότερες τοπικές θέσεις εργασίας,
προοπτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και ενεργειακή ασφάλεια/ ανεξαρτησία, καλύτερες υποδομές και κεφάλαια.
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Θεσπίζοντας το
Οραμα για το
2050

Η πορεία απανθρακοποίησης έως το 2050 ξεκινά από την ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων, ενώ
συνεχίζει με την κατανόηση του τοπικού πλαισίου,
τη θέσπιση του οράματος και την επίτευξη ισχυρής
δέσμευσης για την εφαρμογή ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου. Αυτά τα βήματα αποτελούν βασικά
στάδια μιας στρατηγικής για την απανθρακοποίηση
και πρέπει να προηγούνται της υλοποίησης δράσεων
και έργων.

ΔEΣΜΕΥΣΗ
ΣΤΟ OΡΑΜΑ

ΑΝAΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟY
ΟΡAΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΝOΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟY
ΠΛΑΙΣIΟΥ

ΚΑΘΙEΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣIΟΥ
ΧAΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ
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Πλαίσιο Xάραξης
Πολιτικής
Η διαμόρφωση και η εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα είναι μια
χρονοβόρα διαδικασία, γεμάτη προκλήσεις, ο σχεδιασμός και η διαχείριση της οποίας θα πρέπει να γίνει
με συστηματικό τρόπο. Απαιτεί τη συνεργασία και
το συντονισμό διαφόρων υπηρεσιών της τοπικής/
περιφερειακής αρχής. Προκειμένου να διασφαλιστεί
η επιτυχία της, απαιτείται επίσης η συνεργασία και
η υποστήριξη εξωτερικών οργανισμών, των ενδιαφερομένων μερών και του κοινού.

Πρακτικές συμβουλές για να τεθούν
οι βάσεις ανάπτυξης συνεργασιών
•

•

•

•

•

Προσδιορίστε τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για συνεργασία (καθορίστε τα οφέλη και
την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας).
Ορίστε το εύρος της συνεργασίας και δημιουργήστε ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι
μπορεί να προσφέρει.
Χτίστε εμπιστοσύνη και δημιουργήστε ένα
δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης - επικοινωνείτε
τακτικά και με διαφάνεια.
Ενθαρρύνετε τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας (προσωπικές συναντήσεις), καθώς
αυτές είναι συχνά πιο αποτελεσματικές στην
ενθάρρυνση των ανθρώπων να συνεργάζονται με έναν πραγματικά συνεργατικό τρόπο.
Επισημοποιήστε τη συνεργασία εάν χρειάζεται (π.χ. υπογράφοντας Συμφωνίες Συνεργασίας και Μνημόνια Κατανόησης).
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Ομάδα δράσης για την
απανθρακοποίηση
Η σαφής οργανωτική δομή και η ανάθεση αρμοδιοτήτων αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχή
ανάπτυξη, αλλά και για την εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα.
Επομένως, οι τοπικές/περιφερειακές αρχές πρέπει
να αναθέσουν αρμοδιότητες στις υπηρεσίες και τα
τμήματα με σχετικό αντικείμενο, καθώς και επαρκείς
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στα σχέδια.
Όπου έχουν ήδη δημιουργηθεί οργανωτικές δομές
για άλλες σχετικές δραστηριότητες (π.χ. ομάδα
υλοποίησης του Συμφώνου των Δημάρχων), τότε η
ευθύνη για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του μακροπρόθεσμου σχεδίου μπορεί
να ανατεθεί σε αυτή τη δομή. Όταν μια τέτοια δομή
δεν υφίσταται, συνιστάται να σχηματιστεί μία ομάδα
δράσης για την απανθρακοποίηση.
Η ομάδα δράσης για την απανθρακοποίηση θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση όλων των
σταδίων της διαδικασίας. Ο βασικός ρόλος της ομάδας πρέπει να είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας,
από την κατανόηση του τοπικού πλαισίου, τη διαμόρφωση του οράματος, την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, το σχεδιασμό και το συντονισμό
της υλοποίησης των δράσεων, την πρόσβαση σε
πόρους και την εποπτεία της συμμετοχής των ενδιαφερομένων και του κοινού, μέχρι την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου.
Είναι σημαντικό τα μέλη της ομάδας να διαθέτουν
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και ικανότητες και
ο ρόλος τους να είναι καθορισμένος και σαφής για
να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, τα μέλη της ομάδας δύναται
να προέρχονται από διάφορα τμήματα και μονάδες της τοπικής αρχής, όπως η τεχνική υπηρεσία,
η πολεοδομία, το τμήμα χωροταξικού σχεδιασμού,
η οικονομική υπηρεσία, το τμήμα μεταφορών και
το τμήμα προμηθειών. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το
σχέδιο εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής εξετάζοντάς τις από διαφορετικές οπτικές,
και ότι αξιοποιεί τις υπάρχουσες τοπικές/περιφερειακές πολιτικές και δράσεις. Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα
συμβάλλει σε μια συντονισμένη προσέγγιση για την
αντιμετώπιση του μετριασμού και της προσαρμογής,
ευνοούμενο από πιθανές αλληλεξαρτήσεις αυτών,
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ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και
να βελτιστοποιηθούν οι συμβιβαστικές λύσεις.
Είναι εξίσου σημαντικό οι ενέργειες που ενσωματώνονται στα μακροπρόθεσμα σχέδια να ενσωματώνονται και σε σχετικά σχέδια και πρωτοβουλίες
που διαχειρίζονται άλλες υπηρεσίες της τοπικής
αρχής, και να πραγματοποιούνται συνέργειες μεταξύ
δράσεων. Επομένως, η διατμηματική και διατομεακή
συνεργασία αποτελούν πλεονέκτημα.
Επιπλέον, τα κενά στις τεχνικές και διαχειριστικές
ικανότητες εντός της ομάδας θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν, για παράδειγμα
μέσω εκπαίδευσης. Στην ουσία, η ομάδα πρέπει να
αναπτύξει τις τεχνικές της ικανότητες για ανάλυση,
διαμόρφωση και εφαρμογή σχεδίων μετριασμού και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, κάτι που με
τη σειρά του θα συμβάλλει συνολικά στην ανάπτυξη
των δυνατοτήτων της τοπικής/περιφερειακής αρχής.
Τέλος, η τοπική/περιφερειακή αρχή ενδέχεται να
συστήσει μια συντονιστική επιτροπή για την κλιματική πολιτική, την οποία θα απαρτίζουν τοπικοί
αποφασίζοντες, ώστε να παράσχει τις στρατηγι κές
κατευθύνσεις και να διασφαλίζει την απαραίτητη
πολιτική υποστήριξη στη διαδικασία.

Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση προσφέρει πολλαπλά οφέλη, βοηθώντας τις τοπικές/περιφερειακές
αρχές στη:
•

Διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των σχεδίων: Μια
συνεργατική διαδικασία μπορεί να υποστηρίξει τη
σύνδεση σχεδίων και πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

•

Ανάπτυξη συναφών οραμάτων: Η ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία φιλόδοξων και ρεαλιστικών οραμάτων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις τοπικές συνθήκες
και ανάγκες.

•

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων και γνώσεων:
Η ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων αρχών
μπορεί να διευκολύνει την αναπαραγωγή ορθών
πρακτικών, καινοτόμων δράσεων και συνεργειών.

•

Δημιουργία ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης:
Η συνεργασία με άλλες αρχές μπορεί να δημιουργήσει βελτιωμένες συνθήκες σταθερότητας για την
προσέλκυση επενδύσεων.

•

Συγκέντρωση πόρων, δεξιοτήτων και τεχνικών:
Μέσω της από κοινού εργασίας, διαφορετικές δεξιότητες, τεχνικές σχεδιασμού και πόροι μπορούν
να συνδυαστούν διευκολύνοντας τη διαδικασία
μετάβασης, για παράδειγμα μοιράζοντας το φόρτο εργασίας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
κοινών δραστηριοτήτων ή εκμεταλλευόμενοι οικονομίες κλίμακας μέσω κοινών συμβάσεων προμήθειας.

•

Αποτελεσματική επικοινωνία: η συνεργασία των
μερών στον καθορισμό των στόχων διασφαλίζει ότι
τα μηνύματα είναι εναρμονισμένα, αποφεύγοντας
την επικοινωνιακή σύγχυση.

•

Δημιουργία δομών συνεπούς παρακολούθησης
και αναφοράς: Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας
παρακολούθησης και αναφοράς διασφαλίζει ότι
τα σχέδια παρακολουθούνται με συνεκτικό τρόπο
στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης.

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
Η ομάδα δράσης για την απανθρακοποίηση θα πρέπει
να υιοθετήσει τις αρχές της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και να επιδιώξει τη συνεργασία με τις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, για τον
αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και την υλοποίηση
σχεδίων και δράσεων. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει
την κάθετη συνεργασία (δηλαδή συνεργασία μεταξύ
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών) και την
οριζόντια συνεργασία (π.χ. συνεργασία μεταξύ διαφορετικών δήμων, αλλά κυρίως άλλων τοπικών δημόσιων φορέων εντός της περιοχής, όπως οι επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρικής
ενέργειας, νερού και αποχέτευσης).
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Συμμετοχικός Σχεδιασμός και
Υλοποίηση
Προκειμένου να επιτευχθεί ανθρακική/κλιματική
ουδετερότητα, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να συντονίσουν ή/και να εφαρμόσουν μια σειρά από σύνθετες δράσεις που ενσωματώνονται στα σχέδια για
την ενέργεια και το κλίμα, τα οποία βασίζονται στη
συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων μερών. Για
παράδειγμα, ένα έργο αναβάθμισης οδοφωτισμού
εξαρτάται από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
στην περίπτωση που αυτό χρηματοδοτείται και υλοποιείται μέσω μιας Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού
Τομέα. Πέραν της πιθανής εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών σε μια δράση, μπορεί επίσης να
επηρεάζονται οι ίδιοι από κάποιες εκ των δράσεων.
Επιπλέον, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μπορεί
να συμβάλλει στην απαιτούμενη τροποποίηση των
σχετικών αντιλήψεων για την ολοκλήρωση τεχνικών
δράσεων.
Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες ζουν και εργάζονται
στις πόλεις, οπότε έχουν γνώμη, απόψεις και προτιμήσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η πόλη τους
και οι υποδομές της, και κατά συνέπεια η ποιότητα
ζωής τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμμετέχουν
στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων
για τη βιωσιμότητα και την απανθρακοποίηση των
πόλεων ή της περιοχής τους. Επιπλέον, οι πολίτες
είναι καταναλωτές, οπότε μπορούν να κατευθύνουν
τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα κάνοντας επιλογές στην καθημερινότητά τους που ελαχιστοποιούν το αποτύπωμα άνθρακα.
Επομένως, η ενεργός συμμετοχή βασικών ενδιαφερομένων μερών και του κοινού, συμπεριλαμβανομένων του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών
και της τοπικής κοινότητας, είναι ζωτικής σημασίας
για το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιτυχημένων
μακροπρόθεσμων σχεδίων για την ενέργεια και το
κλίμα. Οι πολίτες και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη
θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν ενεργά
στα διάφορα στάδια της διαδικασίας απανθρακοποίησης, ιδίως στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των
δράσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι αποφάσεις και οι
δράσεις θα απεικονίσουν τις τοπικές ανάγκες και θα
αντιμετωπίσουν καλύτερα τις τοπικές προκλήσεις.
Επιπλέον, μια ανοιχτή, συμμετοχική διαδικασία θα
εξασφαλίσει μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς
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Πρακτικές συμβουλές για την
ενθάρρυνση της συμμετοχής
των ενδιαφερομένων μερών και
των πολιτών στην ανάπτυξη
μακροπρόθεσμων σχεδίων
•

•

•
•

•

•

•
•

Δημιουργήστε μια ανοιχτή διαδικασία συνεργασίας και χτίστε δεσμούς εμπιστοσύνης.
Εξηγήστε τα οφέλη της απανθρακοποίησης
(π.χ. αυξάνει την ελκυστικότητα της περιοχής για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους, τονώνει την οικονομική ανάπτυξη, μειώνει τα ενεργειακά κόστη των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων, βελτιώνει το αστικό
περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και την υγεία).
Επικοινωνήστε τα οφέλη της ενεργούς συμμετοχής στη διαδικασία μετάβασης.
Διευκολύνετε τη συνεργασία ενθαρρύνοντας
τη διαφάνεια, την αμοιβαία κατανόηση και
την ελεύθερη έκφραση των διαφορετικών
απόψεων.
Οργανώστε συζητήσεις/διαβουλεύσεις για
τις ποιοτικές πτυχές του σχεδίου (δηλαδή
το όραμα και τους διαφορετικούς τύπους
δράσεων που εξετάζονται).
Διαχειριστείτε συζητήσεις και συγκρούσεις
ως μέρος της διαδικασίας συνεργασίας και
ως ευκαιρία για συζήτηση.
Αναζητήστε συναίνεση για τα βασικά στοιχεία του σχεδίου.
Διατηρήστε το συμμετοχικό χαρακτήρα της
διαδικασίας μελλοντικά ανοικτό (π.χ. κατά
τον επανασχεδιασμό του σχεδίου ή συγκεκριμένων ενεργειών).
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μετάβαση προς την ανθρακική /κλιματική ουδετερότητα, με δίκαιη κατανομή των ωφελειών. Τέλος,
η συμμετοχική χάραξη πολιτικής συμβάλλει στην
επίτευξη ευρείας συναίνεσης και βελτιώνει την ποιότητα, την αποδοχή, την αποτελεσματικότητα και τη
νομιμοποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδίου για την
ενέργεια και το κλίμα. Παράλληλα, βοηθά στη διασφάλιση της διαρκούς αποδοχής, της βιωσιμότητας
και της υποστήριξης των δράσεων που ενσωματώνονται στο σχέδιο.
Κατά συνέπεια, το πρώτο βήμα είναι να αναπτυχθεί
μια στρατηγική επικοινωνίας που θα σκιαγραφεί τον
τρόπο με τον οποίο η τοπική/περιφερειακή αρχή
θα προσεγγίσει τις διαφορετικές ομάδες κοινού, τα
ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους βασικούς τοπικούς
φορείς. Οι δραστηριότητες που θα περιλαμβάνει η
στρατηγική θα πρέπει να στοχεύουν στο να κρατούν
τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό ενήμερα, με
ζωηρό το ενδιαφέρον τους για τη διαδικασία μετάβασης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχύουν τη
δημοσιότητα των δράσεων που υλοποιούνται και των
σχετικών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, είναι
σημαντικό να γίνονται γνωστά τα οφέλη των δράσεων μετριασμού και προσαρμογής, όπως οι θετικές
επιπτώσεις τους στην ευημερία και την ποιότητα
ζωής των πολιτών και στο να καταστούν οι πόλεις
πιο βιώσιμες και ελκυστικές. Αυτό θα ενθαρρύνει
τη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων
μερών.
Στη συνέχεια, η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των πολιτών μπορεί να επιδιωχθεί με
αρκετούς τρόπους. Οι τοπικές/περιφερειακές αρχές
θα πρέπει να αναπτύξουν μια στρατηγική εμπλοκής
των ενδιαφερομένων μερών, που θα περιγράφει
τους εναλλακτικούςτρόπους με τους οποίους θα
συνδράμουν, προσαρμόζοντάς τους έτσι ώστε να
συνάδουν με το ενδιαφέρον, τη σπουδαιότητα και
την επιρροή τους στη διαδικασία μετάβασης, αλλά
και σύμφωνα με τα διαφορετικά στάδια της ίδιας
της διαδικασίας.
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Επίπεδο συμμετοχής

Προσέγγιση και δίαυλοι
επικοινωνίας

Πληροφόρηση και Εκπαίδευση

Φυλλάδια, ενημερωτικά
δελτία, ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπες
δημοσιεύσεις, δελτία τύπου,
ενημερωτικές εκστρατείες,
εκθέσεις

Πληροφόρηση και Ενημέρωση

Κέντρο παροχής συμβουλών, δημόσιες εκδηλώσεις,
τηλεδιασκέψεις, έρευνες και
ερωτηματολόγια, δημοσκοπήσεις, οπτικά εργαλεία (π.χ.
εργαλεία GIS που δείχνουν
την ενεργειακή απόδοση
των διαφόρων περιοχών ή
τον υδρογεωλογικό κίνδυνο)

Συμμετοχή και διαβούλευση

Εργαστήρια, στρογγυλά
τραπέζια και άλλες συμμετοχικές εκδηλώσεις,
συναντήσεις διαβούλευσης,
φόρουμ, πιλοτική επίδειξη
τεχνολογιών και λύσεων, δημόσιες διαβουλεύσεις (π.χ.
του προσχεδίου πλάνου)

Εκτεταμένη συμμετοχή
(συνεργατική ανάπτυξη
και υλοποίηση)

Συμβουλευτικές ομάδες/επιτροπές, ομάδες εργασίας,
εργαστήρια συνδημιουργίας
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Κατανόηση του
Τοπικού Πλαισίου

Ανάλυση τοπικού πλαισίου για
την ανάπτυξη τοπικού σχεδίου
για την ενέργεια και το κλίμα
στην Ισπανία

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το τοπικό πλαίσιο κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση μακροπρόθεσμων σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα,
καθώς κάθε δήμος/περιοχή αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις και έχει διαφορετικές ανάγκες και
πλεονεκτήματα. Είναι, επίσης, σημαντικό να προσδιοριστούν όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι και να
ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες τοπικές και περιφερειακές πολιτικές και σχέδια.

•

•

Τοπικά χαρακτηριστικά
Επομένως, το πρώτο βήμα είναι ο εντοπισμός των
τοπικών χαρακτηριστικών και συνθηκών που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν καλύτερα το μελλοντικό
όραμα προς την ανθρακική/κλιματική ουδετερότητα.
Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφία
της περιοχής, το τοπικό περιβάλλον, τη δημογραφία,
την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τη βιομηχανία,
την ιστορία, τους τοπικούς/ περιφερειακούς κανονισμούς και την αγορά ενέργειας. Διαφορετικά και
μοναδικά τοπικά χαρακτηριστικά μπορεί να προκαλέσουν πολυπλοκότητες ή ακόμη και προκλήσεις για
την απανθρακοποίηση της περιοχής, επομένως αυτά
θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη
διαμόρφωση του συνολικού σχεδίου. Επιπλέον, πρέπει να αξιολογηθούν οι πιθανές διασυνδέσεις, καθώς
αυτές μπορεί να δημιουργήσουν λανθάνουσες ευκαιρίες, αλλά και εμπόδια που μπορεί να επηρεάσουν
την πορεία προς την απανθρακοποίηση.
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•

Η επαρχία της Αστούριας, μαζί με την
περιφερειακή διοίκηση, τις επαγγελματικές
ενώσεις, τα συνδικάτα και άλλους βασικούς
ενδιαφερόμενους, ανέλυσαν τις γενικές
επιπτώσεις που θα έχουν τα μακροπρόθεσμα σχέδια, και κυρίως η ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό καθώς η περιοχή έχει μια μεγάλη
παράδοση στην εξόρυξη άνθρακα, με την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να βασίζεται κυρίως σε ορυκτά καύσιμα (άνθρακας)
και έναν πολύ ισχυρό βιομηχανικό τομέα,
εξαρτώμενο από αυτόν.
Από την ανάλυση προέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης μιας Περιφερειακής Ενεργειακής
Στρατηγικής, η οποία λαμβάνει υπόψη τους
στόχους και τα κριτήρια που καθορίζονται
σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τη μοναδικότητα της περιοχής, προκειμένου η ενεργειακή
μετάβαση να αποτελέσει μια ευκαιρία, όχι
μόνο για τον ενεργειακό τομέα και για τη
βελτίωση του περιβάλλοντος, αλλά επίσης
και για την ενίσχυση και δημιουργία δραστηριοτήτων και απασχόλησης.
Ταυτόχρονα, και με συντονισμένο τρόπο,
δεδομένου ότι το Ίδρυμα Ενέργειας της
Αστούριας συνεργάζεται με τα διαφορετικά
επίπεδα διακυβέρνησης, συνεχίζονται οι
εργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ή
η υποστήριξη ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης
Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, καθώς
και ο προσδιορισμός συγκεκριμένων έργων
ενεργειακής αποδοτικότητας, ευθυγραμμισμένων με τις περιφερειακές και εθνικές
ενεργειακές πολιτικές και με το Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ως εκ
τούτου, το σχέδιο λαμβάνει υπόψη το τοπικό πλαίσιο, και ιδίως τη χρήση άνθρακα για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην
Αστούρια.
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Ενδιαφερόμενα μέρη
Η δέσμευση των εμπλεκομένων μερών είναι ένας
κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας τόσο για τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου, ρεαλιστικού οράματος, αλλά
και για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου. Ως εκ τούτου, η ενδελεχής χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων είναι επιτακτική,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν εντοπιστεί
και θα συμμετέχουν ενεργά στα διάφορα στάδια της
διαδικασίας απανθρακοποίησης.
Η συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία μετάβασης
της κοινότητας, ενώ οι δεξιότητες, η τεχνογνωσία
και οι μεθοδολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς
κόστος, εμπλουτίζοντας το διάλογο,το σχεδιασμό και
την υλοποίηση δράσεων.
Κατ’ ελάχιστον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι: δημόσιες αρχές σε όλα τα
επίπεδα διακυβέρνησης, οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, ενεργειακά κέντρα / γραφεία, τοπικές
επιχειρήσεις και οι ενώσεις τους, τοπική βιομηχανία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες ιδιωτικών/δημόσιων μεταφορών, προμηθευτές ενέργειας/
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, κατασκευαστικές/
αναπτυξιακές εταιρείες, ενώσεις καταναλωτών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Καθώς η μετάβαση προς το 2050 επηρεάζει μια
σειρά τομέων, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν προσδιοριστεί, θα έχουν κυμαινόμενο επίπεδο ενδιαφέροντος για να συμβάλλουν και να συμμετάσχουν στη
διαδικασία απανθρακοποίησης. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επίσης διαφορετική «επιρροή»
στη διαδικασία, δηλαδή την ισχύ να διευκολύνουν
ή να εμποδίζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή
των μακροπρόθεσμων σχεδίων. Επομένως, αυτά τα
στοιχεία πρέπει να αξιολογηθούν για κάθε ένα ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή
αποτύπωση.
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Τα ακόλουθα βήματα μπορούν να βοηθήσουν στην
αποτύπωση και την προτεραιοποίηση των ενδιαφερομένων:
1. Προσδιορισμός όλων των πιθανών ενδιαφερομένων μερών, με έμφαση σε εκείνους των οποίων
τα συμφέροντα επηρεάζονται από τη μετάβαση
ή οι δραστηριότητες των οποίων επηρεάζουν
τη μετάβαση, διαθέτουν/ελέγχουν πληροφορίες,
πόρους και εξειδίκευση που απαιτούνται για τη
διαμόρφωση και εφαρμογή του σχεδίου και των
οποίων η συμμετοχή/ενασχόληση απαιτείται για
την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου.
2. Αξιολόγηση του ενδιαφέροντός τους στα διάφορα στάδια της πορείας προς την απανθρακοποίηση (για να γίνει δυνατή η σύγκριση μεταξύ
των ενδιαφερομένων, μπορεί να αποδοθεί βαθμολογία).
3. Εξέταση του ρόλου και της επιρροής τους στην
ανάπτυξη και εφαρμογή του μακροπρόθεσμου
σχεδίου και των δράσεων (όπως και παραπάνω,
μπορεί να αποδοθεί βαθμολογία).
4. Εκτίμηση του αντικτύπου της συμμετοχής τους
(π.χ. συνδυάζοντας τις βαθμολογίες που έχουν
ήδη ανατεθεί).
Η «σημασία» των ενδιαφερομένων θα μπορούσε
επίσης να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση, δηλαδή ο
βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
του σχεδίου δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής, εάν
δεν αντιμετωπιστούν οι ανάγκες, οι προσδοκίες και
τα προβλήματα των ενδιαφερομένων.
Έχοντας ολοκληρώσει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών, διαμορφώνεται το
ακόλουθο σχήμα επιρροής-ισχύος τους, που μπορεί
να βοηθήσει τις τοπικές/περιφερειακές αρχές να
οπτικοποιήσουν την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος
(ή εναλλακτικά της σημασίας) και της επιρροής των
ενδιαφερομένων στη διαδικασία μετάβασης.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Επιρροή / Ισχύς των ενδιαφερομένων

Σχήμα 2: Σχήμα ενδιαφέροντος-επιρροής των ενδιαφερομένων

Ικανοποίηση των
αναγκών, Διατήρηση
του επιπέδου ικανοποίησης

Βασικοί παίκτες

Λιγότερο σημαντικοί

Δείξτε προσοχή

Ελάχιστη προσπάθεια

Διατηρήστε ενήμερους

Ασχοληθείτε στενά

Ενδιαφέρον των εμπλεκομένων

Αυτό με τη σειρά του μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό του επιπέδου της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλουν οι τοπικές/περιφερειακές αρχές
για την ένταξη των διαφορετικών ενδιαφερομένων.
Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να αξιολογηθεί το
ενδιαφέρον (ή η σπουδαιότητα) και η επιρροή των
ενδιαφερομένων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας απανθρακοποίησης, να αποσαφηνιστούν καλύτερα οι βασικοί ρόλοι τους, αλλά και να καθοριστεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, πότε πρέπει να
επιδιωχθεί εντονότερα η ενεργός συμμετοχή κάθε
ομάδας ενδιαφερομένων.

Ολοκληρωμένος
σχεδιασμός και
συμμετοχή του
κοινού στην αειφόρο
αστική ανάπτυξη
στην Γερμανία
Η πόλη του Φράιμπουργκ,
προκειμένου να αντιμετωπίσει το έντονο τοπικό
πρόβλημα έλλειψης στέγης, ανέπτυξε το βιώσιμο
σχεδιασμό της περιοχής
Rieselfield. Η ιδέα μικτής
χρήσης 70 εκταρίων στο
Rieselfeld περιλαμβάνει
συγκροτήματα κατοικιών
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με καλή πρόσβαση
στο σύστημα δημόσιων
μεταφορών, καθώς και μια
κοινωνικά μικτή και χωρίς
αποκλεισμούς δημογραφική
σύνθεση. Η ανάπτυξη της
πρότασης βασίστηκε στις
ιδέες και τις ανάγκες των
τοπικών υπευθύνων λήψης
αποφάσεων, των ενεργειακών μελετητών, των αρχιτεκτόνων, των συμβούλων, των
ιδιοκτητών επιχειρήσεων,
των κατασκευαστών και των
πολιτών, μέσω του πρίσματος της περιβαλλοντικής και
κοινωνικής βιωσιμότητας. Η
περιοχή «Rieselfeld» αποτελεί παράδειγμα για το πώς
οι πράσινες πολιτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικά σε τοπικό
επίπεδο.

Υφιστάμενα τοπικά και
περιφερειακά σχέδια
Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το τοπικό πλαίσιο,
είναι σημαντικό οι τοπικές/ περιφερειακές αρχές να εξετάσουν τα υφιστάμενα τοπικά και περιφερειακά σχέδια,
ειδικά εκείνα που επηρεάζουν δραστηριότητες, υποδομές,
το αστικό περιβάλλον και την ενέργεια που καταναλώνεται
εντός της περιοχής. Υπάρχουν διάφοροι τύποι τομεακών
και διατομεακών σχεδίων σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο. Τα πλέον συνήθη και σχετικά με το σχεδιασμό
για την ενέργεια και το κλίμα περιγράφονται παρακάτω.
Η ενσωμάτωση και εναρμόνιση αυτών των σχεδίων με
τα μακροπρόθεσμα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα
εξασφαλίζει συνέργειες μεταξύ των προγραμματισμένων
δράσεων, ελαχιστοποιώντας τους απαραίτητους συμβιβασμούς.
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Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και
Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Σχέδια Δράσης Αει
φόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)

Τα ΣΔΑΕΚ και ΣΔΑΕ είναι σχέδια που βοηθούν τις
πόλεις να περιορίσουν τη ζήτηση ενέργειας στην
επικράτειά τους και να μετριάσουν την κλιματική
αλλαγή. Και τα δύο σχέδια αναπτύσσονται από πόλεις που εντάχθηκαν οικειοθελώς στην πρωτοβουλία
του Συμφώνου των Δημάρχων. Ένα ΣΔΑΕ περιγράφει
τον τρόπο με τον οποίο μια πόλη σκόπευε να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 έως
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής				
το 2020, ενώ ένα ΣΔΑΕΚ περιγράφει την πορεία
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
επίτευξης του αντίστοιχου στόχου μείωσης των
εκπομπών CO2 έως το 2030. Και τα δύο σχέδια
Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βοηθά περιλαμβάνουν μια αξιολόγηση της υφιστάμενης
τις πόλεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και
κατάστασης, μέσω της Απογραφής Εκπομπών Ανατα προβλήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές
φοράς, θέτουν σαφείς στόχους και περιγράφουν
στις αστικές περιοχές με πιο βιώσιμο και ολοκλητις προγραμματισμένες δράσεις μαζί με το χρονικό
ρωμένο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα σχέδια πλαίσιο υλοποίησης, τις ανατεθείσες αρμοδιότητες
ενθαρρύνουν την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις. Ωστόσο, τα ΣΔΑτρόπων μεταφοράς για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες
ΕΚ δεν επικεντρώνονται μόνο στο μετριασμό της
μετακίνησης των ανθρώπων και των επιχειρήσεων κλιματικής αλλαγής (π.χ. αύξηση της ενεργειακής
στις πόλεις και τα περίχωρά τους, ενώ ταυτόχρο- απόδοσης και της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών
να ενθαρρύνουν τη στροφή προς πιο βιώσιμα με- ενέργειας), αλλά εστιάζουν και στην προσαρμογή
ταφορικά μέσα. Η ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ είναι μια
στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβάνοντας μια
δομημένη διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι πο- αξιολόγηση κινδύνου και ευπάθειας, καθώς και τα
λιτικές κινητικότητας καθορίζονται στο πλαίσιο ενός προβλεπόμενα μέτρα προσαρμογής.
σαφούς οράματος και μετρήσιμων στόχων για την
αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων προκλήσεων Τα ΣΔΑΕΚ και ΣΔΑΕ είναι ζωτικής σημασίας να λητων αστικών μεταφορών. Η διαδικασία επιδιώκει, φθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των μακροπρόεπίσης, να εξασφαλίσει την κατάλληλη συμμετο- θεσμων σχεδίων. Συγκεκριμένα, και τα δύο περιχή των ενδιαφερομένων και τη συνεργασία με τις
λαμβάνουν ήδη την αξιολόγηση της υφιστάμενης
αρχές. Τα ΣΒΑΚ είναι συνήθως εθελοντικά, σε ορικατάστασης, καθώς και τις βραχυπρόθεσμες και
σμένες περιπτώσεις όμως είναι υποχρεωτικά, όπως μεσοπρόθεσμες δράσεις τις οποίες θα εφαρμόσουν
για παράδειγμα στην περιοχή της Καταλονίας στην ή έχουν ήδη εφαρμόσει οι τοπικές/περιφερειακές
Ισπανία, και πιο πρόσφατα στην Ελλάδα, σε δήμους
αρχές προκειμένου να αυξήσουν την ενεργειακή
με περισσότερους από 30.000 κατοίκους, ενώ σε
αποδοτικότητα και την τοπική παραγωγή ενέργειας
άλλες χώρες απαιτείται ΣΒΑΚ για πρόσβαση σε συ- από ανανεώσιμες πηγές. Επομένως, αυτές οι δράγκεκριμένα κονδύλια, διαθέσιμα σε εθνικό ή περι- σεις πρέπει να ενσωματωθούν στα σχέδια για την
φερειακό επίπεδο.
ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2050.
Τα ΣΒΑΚ είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη κατά
τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων σχεδίων για την
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ενέργεια και το κλίμα. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν
σαφείς συνέργειες και συσχέτιση μεταξύ των πολιτικών κινητικότητας που περιλαμβάνονται στα ΣΒΑΚ
και των προβλεπόμενων δράσεων μετριασμού και
προσαρμογής για τον τομέα των μεταφορών.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τα ΣΔΑΕΚ και
τα ΣΔΑΕ, υπάρχει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πληθώρα
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Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα που αναπτύσσονται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά μπορεί να
είναι εθελοντικά σχέδια ή σχέδια που απαιτούνται
από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και ποικίλλουν
όσον αφορά τους τομείς που καλύπτουν και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξή
τους. Παρόλα αυτά, είναι εξίσου σημαντικό να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των αντίστοιχων
μακροπρόθεσμων σχεδίων. Για παράδειγμα, στην
Ελλάδα οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει
να αναπτύξουν Σχέδια Ενεργειακής Απόδοσης για
τα Δημόσια Κτίρια και να τα ενημερώνουν κάθε δύο
χρόνια, ενώ οι περιφέρειες πρέπει επιπροσθέτως να
αναπτύξουν σχέδια προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή. Στη Γερμανία, η ανάπτυξη των δημοτικών
σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα χρηματοδοτείται από την Εθνική Πρωτοβουλία για το Κλίμα
(Γερμανικά: Nationale Klimaschutzinitiative - NKI).
Στην Πολωνία, οι δήμοι έχουν ήδη αναπτύξει Σχέδια
Οικονομικής Ανάπτυξης Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα (PGN) που συγχρηματοδοτούνται από εθνική
και περιφερειακή χρηματοδότηση. Στη Ρουμανία,
οι τοπικές αρχές συντάσσουν ένα Σχέδιο Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Planul de
Imbunatatire a Eficientei Energetice - PIEE).

Εθνικά και τοπικά σχέδια που
χρησιμοποιούνται για την
ενημέρωση των τοπικών σχεδίων
για την ενέργεια και το κλίμα στη
Λετονία

Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων στοχεύουν στην
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας με την πρόληψη ή τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τη διαχείριση, τη συλλογή,
την ανάκτηση και τη διάθεσή τους. Τέτοια σχέδια
επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές να αξιολογήσουν
την υφιστάμενη κατάσταση στην επικράτειά τους
(π.χ. παραγόμενα απόβλητα ανά ροή αποβλήτων),
να καθορίσουν στόχους και κατάλληλες στρατηγικές
που θα τεθούν σε εφαρμογή, καθώς και να προσδιορίσουν τα απαραίτητα μέτρα προς εφαρμογή.
Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα,
τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν Εθνικά Σχέδια
Διαχείρισης Αποβλήτων, ενώ σε ορισμένες χώρες η
υποχρέωση αυτή ανατίθεται σε περιφερειακές και/ή
τοπικές αρχές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων στην Ιταλία,
καθώς και τα αντίστοιχα σχέδια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικά.
Συνολικά, η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τους χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς
και το στόλο αποκομιδής και τη χρήση ενέργειας.
Επιπλέον, η αποφυγή και ανάκτηση αποβλήτων (δηλαδή ως δευτερεύοντα υλικά ή ενέργεια) αποτρέπει
τις εκπομπές σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως
η ενέργεια και η δασοκομία. Ως εκ τούτου, υπάρχουν σαφή οφέλη στη μελέτη αυτών των σχεδίων
κατά την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχεδίων για
την ενέργεια και το κλίμα, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεσή τους.

Χωροταξικά σχέδια, σχέδια χρήσης γης
και σχέδια αστικής ανάπτυξης
Τέτοια σχέδια παρέχουν το στρατηγικό πλαίσιο για
την ανάπτυξη μιας πόλης ή μιας περιοχής, καθορίζοντας τις φυσικές χρήσεις του χώρου που θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ζουν και κινούνται
οι άνθρωποι. Αυτά τα σχέδια στοχεύουν συχνά στην
επίτευξη της αποτελεσματικής χρήσης γης, στην
αποτροπή των συγκρούσεων για τις χρήσεις γης
και στον περιορισμό της αστικής επέκτασης, ενώ
παράλληλα διατηρούν τους πράσινους και ανοιχτούς
χώρους και προστατεύουν τους φυσικούς πόρους.
Αν και τέτοια σχέδια δεν είναι υποχρεωτικά, οι αποφάσεις διαχείρισης των χρήσεων γης και της αστικής ανάπτυξης λαμβάνονται συνήθως σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο.
Tα χωροταξικά σχέδια, η διαχείριση των χρήσεων
γης και τα σχέδια αστικής ανάπτυξης είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στον καλύτερο
σχεδιασμό δράσεων προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα
και να αποφευχθούν οι κλιματικές επιπτώσεις από
φαινόμενα όπως πλημμύρες, ξηρασία, λειψυδρία και
το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

Τα υφιστάμενα εθνικά και τοπικά σχέδια στη
Λετονία εξετάστηκαν και ενσωματώθηκαν στα
τοπικά σχέδια για την ενέργεια και κλίμα, που
αναπτύχθηκαν από τους δήμους που υποστηρίζονται από το C-Track 50. Αυτά περιελάμβαναν:
• Τοπικά σχέδια: στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης, αναπτυξιακά προγράμματα, χωροταξικά σχέδια.
• Εθνικά σχέδια: το Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030 και η
στρατηγική για την ανθρακική ουδετερότητα
έως το 2050.
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Τοπικά στρατηγικά σχέδια
Ένα στρατηγικό σχέδιο καθορίζει το τοπικό/περιφερειακό όραμα και τους στόχους, προσδιορίζει τους
τομείς προτεραιότητας για τους κατοίκους και τις
τοπικές επιχειρήσεις και περιγράφει τον τρόπο με
τον οποίο η περιοχή σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τις
συνεχείς περιφερειακές και παγκόσμιες αλλαγές.
Χρησιμεύει ως οδικός χάρτης για την ανάπτυξη τακτικών σχεδίων, για το σχεδιασμό δράσεων για την
επίτευξη στόχων και για τον καθορισμό του τρόπου
με τον οποίο πρέπει να επενδυθούν οι διαθέσιμοι
πόροι. Αυτά τα σχέδια καλύπτουν συχνά διάφορους
τομείς, όπως τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τις μεταφορές, τη διαχείριση και παραγωγή ενέργειας, τα
κτίρια, τη γεωργία, τη διαχείριση αποβλήτων, την
οικονομική ανάπτυξη και τον τουρισμό.
Τα στρατηγικά τοπικά σχέδια μπορούν να τροφοδοτήσουν τα μακροπρόθεσμα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς συνήθως περιλαμβάνουν
βασικές δράσεις τις οποίες η τοπική/ περιφερειακή αρχή σχεδιάζει να εφαρμόσει βραχυπρόθεσμα,
μεσοπρόθεσμα ή ακόμα και μακροπρόθεσμα, και οι
οποίες μπορούν να συμβάλλουν στο μετριασμό και
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Τέλος, ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή, άλλα
τομεακά σχέδια ενδέχεται να είναι διαθέσιμα και
συναφή, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των μακροπρόθεσμων σχεδίων για την ενέργεια
και το κλίμα. Τέτοια σχέδια εστιάζουν στη γεωργία,
τον τουρισμό, τις μεταφορές, την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Για παράδειγμα, πρόσφατα θεσπίστηκε ένας
νόμος στην Ελλάδα που απαιτεί από μεγάλους και
μεσαίους δήμους να αναπτύξουν Σχέδια Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων ώστε να ορίσουν δημόσια
προσβάσιμα επαναφορτιζόμενα σημεία για ηλεκτρικά οχήματα και χώρους στάθμευσης με σκοπό την
προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
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Ανάπτυξη του
Στρατηγικού
Οράματος
Οι στρατηγικές κατευθύνσεις της πορείας για την
απανθρακοποίηση μιας περιοχής/δήμου πρέπει
να καθοριστούν προσεκτικά για να διασφαλιστεί η
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, μακροπρόθεσμου
σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα. Επομένως,
είναι ζωτικής σημασίας να καθιερωθεί ένα σαφές,
φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό όραμα για την απανθρακοποίηση. Η επιτυχία του οράματος εξαρτάται
από την κατανόηση του τοπικού πλαισίου, τον εντοπισμό όλων των βασικών ενδιαφερομένων και τη
προσεκτική αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών,
σχεδίων και νομοθεσιών σε όλα τα επίπεδα.

«Όραμα χωρίς δράση είναι
απλώς ένα όνειρο. Δράση χωρίς
όραμα είναι απλά ξόδεμα
χρόνου. Αλλά όραμα μαζί με
δράση μπορούν να αλλάξουν
τον κόσμο» Τζόελ Μπάρκερ
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Πολιτική/κανονισμοί
Ο στόχος μείωσης των εκπομπών της ΕΕ για το 2030
είναι στο 40% επί του παρόντος. Πιο πρόσφατα, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την κλιματική
ουδετερότητα έως το 2050 και ένα στόχο μείωσης
εκπομπών 60% έως το 2030 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990), ο οποίος είναι πιο φιλόδοξος από την
πρόταση της Επιτροπής για 55% και τον υφιστάμενο
στόχο του 40%. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν από την Επιτροπή να θέσει έναν πρόσθετο
ενδιάμεσο στόχο για το 2040, για να εξασφαλίσει την
επαρκή πρόοδο προς το 2050.
Αν και η πολιτική της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα
διαμορφώνει τις εθνικές πολιτικές και τους κανονισμούς στα κράτη μέλη, ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι από τις πέντε χώρες της ΕΕ που έχουν ήδη θέσει
την κλιματική ουδετερότητα ως στόχο δια νόμου, η
Σουηδία στοχεύει στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2045, ενώ η Δανία, η Γαλλία,
η Γερμανία και η Ουγγαρία έως το 2050. Καθώς οι
εθνικές πολιτικές τροφοδοτούν τις τοπικές/περιφερειακές στρατηγικές και σχέδια, είναι σημαντικό οι
τοπικές/περιφερειακές αρχές να κατανοήσουν σαφώς
το ισχύον πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο στο εθνικό
επίπεδο, το οποίο επηρεάζει τη διαδικασία απανθρακοποίησης και μπορεί να θέσει όρια στις υπό εξέταση
δράσεις και δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, πρέπει να
εξεταστούν τα ακόλουθα:
•

Καθορισμένοι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί
στόχοι (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων στόχων που καθορίζονται ανά τομέα, π.χ. ενέργεια,
απόβλητα και νερό) σε πολιτικές και κανονισμούς.

•

Το νομικό πλαίσιο (νόμοι αδειοδότησης και αδειών,
διαδικασίες δημοσίων προμηθειών, υπηρεσίες και
διαδικασίες δημόσιας εργασίας, περιβαλλοντικοί
περιορισμοί, ιστορικές / πολιτιστικές παράμετροι
κ.λπ.) που μπορεί να επηρεάσει την υλοποίηση δράσεων.

Έχοντας μια σαφή εικόνα του πολιτικού και κανονιστικού πλαισίου, οι τοπικές/περιφερειακές αρχές μπορούν
να εκτιμήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες, τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν.
Για παράδειγμα, μπορεί να εντοπιστούν ξεπερασμένες
διαδικασίες αδειοδότησης σε τοπικό επίπεδο, που η
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Έκθεση C-Track 50: Έντεκα
εθνικές αναφορές σχετικά με
τη διαδικασία ενεργειακού
σχεδιασμού
Η συγκεκριμένη έκθεση μπορεί να αποτελέσει
πολύτιμη πηγή πληροφορίας σχετικά με τους
κανονισμούς και τις πολιτικές σε διαφορετικά
επίπεδα διακυβέρνησης σε έντεκα ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, η αναφορά
αυτή περιλαμβάνει:
• Επισκόπηση των βασικών εθνικών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα έως το
2030 και το 2050, καθώς και των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών αρχών
(διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για τη
συμμόρφωση με τους στόχους της ΕΕ).
• Ανασκόπηση της εθνικής διαδικασίας καθορισμού στόχων σε αυτές τις ευρωπαϊκές
χώρες.
• Επισκόπηση της διαδικασίας για τη διαμόρφωση των Εθνικών Σχεδίων για την
Ενέργεια και το Κλίμα (μαζί με το ρόλο και
τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στη διαδικασία εθνικού
σχεδιασμού).
• Περιγραφή των αλληλεπιδράσεων σημαντικών παραγόντων από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης με τις εθνικές αρχές.
• Ανάλυση ρόλων και αρμοδιοτήτων (υπουργείων και τμημάτων, και συναφών εθνικών
οργανισμών, όπως τα εθνικά κέντρα ενέργειας).

Ανάπτυξη οράματος
Το όραμα μιας τοπικής/περιφερειακής αρχής καθορίζει την κατεύθυνση στην οποία θέλει να πορευτεί.
Εκφράζει με σαφήνεια την πολιτική δέσμευση της
τοπικής/περιφερειακής αρχής και δίνει ένα ισχυρό
μήνυμα στους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη
για το πώς η περιοχή στοπεύει να αναπτυχθεί στο
μέλλον, ανοίγοντας το δρόμο για σημαντικές επενδύσεις σε αστικές περιοχές, υποδομές και κτίρια.
Συνολικά, το όραμα μιας πόλης πρέπει να είναι φιλόδοξο, αλλά ταυτοχρόνως ρεαλιστικό. Θα πρέπει να
είναι σύμφωνο με το όραμα της ΕΕ για την κλιματική
ουδετερότητα έως το 2050, αλλά να περιλαμβάνει
και την έννοια της κλιματικής ανθεκτικότητας. Θα
πρέπει επίσης να ενσωματώνει τις ανάγκες και τις
προσδοκίες της τοπικής κοινότητας, οπότε ιδανικά
θα πρέπει να αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με
όλους τους εμπλεκομένους.

Ανάπτυξη τοπικού οράματος στη
Γερμανία
•

•

•

Το 2019, το δημοτικό συμβούλιο της
Κονστάνς ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα
σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Προκειμένου να δοθεί
η ύψιστη προτεραιότητα στην προστασία
του κλίματος, όπως συμφωνήθηκε στο
ψήφισμα, εκτός από τα βασικά οργανωτικά
μέτρα, ελήφθησαν αρχικές αποφάσεις για
ζητήματα και έργα που σχετίζονται με το
κλίμα.
Κατά τη διάρκεια του έτους καταρτίστηκε
μια ομάδα μέτρων. Προκειμένου να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, όχι μόνο όσον
αφορά το προσωπικό και την οργάνωση,
αλλά και το οικονομικό σκέλος, ψηφίστηκε
ο προϋπολογισμός για την κλιματική αλλαγή επίσης στα τέλη του 2019.
Το κοινό, καθώς και τα σχολεία, οι επιχειρήσεις και άλλοι τοπικοί ενδιαφερόμενοι
έχουν εμπλακεί έντονα, όχι μόνο μέσω των
εξειδικευμένων δραστηριοτήτων συμμετοχής, αλλά και μέσω της συνεχούς αναφοράς προόδου από τη διοίκηση στο κοινό.

τοπική/περιφερειακή αρχή μπορεί να αναθεωρήσει για
να διευκολύνει τη διαδικασία απανθρακοποίησης. Ένα
άλλο παράδειγμα είναι αυτό των άμεσων και έμμεσων
επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, οι οποίες θα πρέπει
να καταργηθούν το αργότερο έως το 2025 σε επίπεδο
ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές/περιφερειακές αρχές
δεν μπορούν να επωφεληθούν ή να παρέχουν σχετικές
επιδοτήσεις (για παράδειγμα για την αντικατάσταση μη
αποδοτικών παλαιών λεβήτων με νέους).
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Σκοποί και στόχοι
Μόλις διαμορφωθεί ένα όραμα, είναι απαραίτητο να
αναλυθεί με τη θέσπιση πιο συγκεκριμένων στόχων
και σκοπών, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων
τομέων στους οποίους η τοπική/περιφερειακή αρχή
προτίθεται να αναλάβει δράση. Συγκρίνοντάς τους
με την τρέχουσα κατάσταση, μπορούν να προσδιοριστούν καλύτερα οι απαιτούμενες ενέργειες για
την επίτευξη των επιθυμητών στόχων.
Συνολικά, οι σκοποί και οι στόχοι πρέπει να είναι:
•

Συγκεκριμένοι - σαφώς καθορισμένοι, εστιασμένοι και λεπτομερείς, περιγράφοντας με σαφήνεια
τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει και από
ποιον.

•

Μετρήσιμοι – υιοθέτηση ειδικών δεικτών για να
διασφαλιστεί ότι η πρόοδος επίτευξης μπορεί να
παρακολουθηθεί με σαφήνεια (kWh, επενδύσεις,
% μείωση κ.λπ.).

•

Επιτεύξιμοι- δηλαδή εφαρμόσιμοι και επιτεύξιμοι
εντός του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος και
λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους
(π.χ. προϋπολογισμός και ανθρώπινοι πόροι).

•

Ρεαλιστικοί - συγκεκριμένα για την επίτευξη του
οράματος της τοπικής/ περιφερειακής αρχής.

•

Χρονικά προσδιορισμένοι – δηλαδή με καθορισμένη προθεσμία ή χρονοδιάγραμμα.

περιοχής, καθορίζοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα
(ακόμη και αν αυτά αναφέρονται στην αποφυγή των
δυσμενών επιπτώσεων, οι οποίες πιθανόν να είναι
δύσκολο να μετρηθούν). Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστούν με τα υφιστάμενα
αναπτυξιακά σχέδια και τις τομεακές στρατηγικές,
καθώς και τις δράσεις μετριασμού.
Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της ΕΕ προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, είναι απαραίτητο για την ΕΕ
να επιτύχει μειώσεις των εγχώριων εκπομπών κατά
τουλάχιστον 80% έως το 2050 (σε σύγκριση με το
1990) για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου των
2°C. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, αυτό
αποδείχθηκε ότι είναι τεχνολογικά δυνατό και οικονομικά εφικτό. Οι τοπικές/περιφερειακές αρχές θα
πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση και
να στοχεύσουν στη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου στην επικράτειά τους κατά τουλάχιστον
80% έως το 2050.

Δέσμευση
στο Όραμα
Ο δρόμος για την απανθρακοποίηση είναι μακρύς
και απαιτεί συνεχή υποστήριξη και πόρους. Είναι
μια σημαντική δέσμευση για οποιαδήποτε τοπική/
περιφερειακή αρχή.
Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι πολιτικοί
μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο σε αυτή
τη διαδικασία. Μπορούν να θέσουν τις προτεραιότητες για την απανθρακοποίηση στην πολιτική ατζέντα
και να προωθήσουν την αναθεώρηση των σχετικών
πολιτικών και της νομοθεσίας, έτσι ώστε να διευκολύνουν την υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ενέργεια
και το κλίμα. Μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τη
διαδικασία έγκρισης για την υλοποίηση δράσεων

ή για την αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και να
διασφαλίσουν ότι σχετικοί πόροι σε δημοτικό/ περιφερειακό επίπεδο προορίζονται για τη χρηματοδότηση του σχεδιασμού, της εφαρμογής ή/και της
παρακολούθησης των δράσεων.
Κατά συνέπεια, πρέπει να ενισχυθεί η ισχυρή πολιτική υποστήριξη για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του
σχεδίου, από το σχεδιασμό έως την εφαρμογή και
την παρακολούθηση. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να
διασφαλιστεί μέσω της έγκρισης του μακροπρόθεσμου σχεδίου ενέργειας και κλίματος από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο (ή αντίστοιχο όργανο λήψης αποφάσεων). Εναλλακτικά, μια επίσημη
δέσμευση από το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να
είναι αρκετή για την καθιέρωση της διαδικασίας
μακροπρόθεσμα.

Επιπλέον, οι τοπικές/περιφερειακές αρχές θα πρέπει
να θέσουν ενδιάμεσους στόχους για να διασφαλίσουν ότι η πόλη/περιφέρεια βρίσκεται σε καλό
δρόμο για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της. Αυτά τα ενδιάμεσα ορόσημα θα βοηθήσουν τους τοπικούς πολιτικούς και τους υπευθύνους
λήψης αποφάσεων να κατανοήσουν καλύτερα το
απαιτούμενο επίπεδο φιλοδοξίας για την επίτευξη
ανθρακικής/κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050,
προκειμένου να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν
καλύτερα τις μελλοντικές στρατηγικές, τα σχέδια
και τις δράσεις.

Επιπλέον, οι στόχοι και οι σκοποί πρέπει να είναι
φιλόδοξοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη
ανθρακικής/ κλιματικής ουδετερότητας και σαφείς,
έτσι ώστε να είναι πλήρως κατανοητοί.
Ως εκ τούτου, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης
για την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να περιέχει
σαφή αναφορά στους σκοπούς και τους στόχους
μετριασμού και προσαρμογής που έχουν τεθεί. Πιο
συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιλαμβάνει το στόχο
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
(%), αλλά και στόχους εξοικονόμησης ή/και παραγωγής ενέργειας. Επιπλέον, η θέσπιση τομεακών
στόχων θα ήταν επωφελής. Από την άλλη πλευρά,
οι στόχοι προσαρμογής θα πρέπει να αντιμετωπίζουν σαφώς τις ευπάθειες και τους κινδύνους της
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Μετατρέποντας
το όραμα σε
πράξη

Προκειμένου να γίνει πραγματικότητα οποιοδήποτε όραμα απανθρακοποίησης, οι περιφέρειες και
οι δήμοι πρέπει να καθορίσουν με σαφήνεια την
υφιστάμενη κατάσταση στην επικράτειά τους, να
προσδιορίσουν τις κατάλληλες δράσεις και στη
συνέχεια, να τις σχεδιάσουν, να τις υλοποιήσουν,
να τις παρακολουθήσουν και να τις αξιολογήσουν.

Υλοποίηση των
δράσεων
Προσδιορισμός
των δράσεων
Καθορισμός του
οράματος

Απογραφή
υφιστάμενης
κατάστασης
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Παρακολούθηση
και αξιολόγηση των
δράσεων
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Ως εκ τούτου, οι πόλεις και οι περιφέρειες πρέπει να
αναπτύξουν σχέδια δράσης που να καλύπτουν όλες
αυτές τις δραστηριότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση. Το
σχέδιο συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:
•

Το όραμα, τους σκοπούς και τους στόχους της τοπικής/περιφερειακής αρχής.

•

Μία περιγραφή των τοπικών χαρακτηριστικών, μαζί
με τις αλληλεπιδράσεις του σχεδίου με άλλες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές και σχέδια.

•

Eκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης που περιλαμβάνει απογραφή εκπομπών αναφοράς αερίων
θερμοκηπίου/διοξειδίου του άνθρακα για τον εντοπισμό των κύριων ανθρωπογενών πηγών εκπομπών,
καθώς και ανάλυση κινδύνου και ευπάθειας από την
κλιματική αλλαγή για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση κινδύνων και ευάλωτων τομέων.

•

Δράσεις μετριασμού και προσαρμογής που θα
εφαρμόσει η τοπική ή περιφερειακή αρχή, μαζί με
δράσεις που απαιτούν συλλογικές προσπάθειες πολιτών, τοπικών επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερομένων.

•

Τη διαδικασία υλοποίησης που περιλαμβάνει τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, πιθανούς
μηχανισμούς χρηματοδότησης για διερεύνηση και
τρόπους συμμετοχής διαφορετικών ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των πολιτών.

•

Την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και την
αξιολόγηση των δράσεων για την ποσοτικοποίηση
της αποτελεσματικότητάς τους και την περαιτέρω
εξέτασή τους κατά την αναθεώρηση του σχεδίου
δράσης.

Σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη
ενός επιτυχημένου σχεδίου απανθρακοποίησης θεωρούνται επίσης η διαθεσιμότητα και ανάλυση δεδομένων
ακριβείας, η εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τις τεχνολογικές προοπτικές, η ενσωμάτωση του τοπικού πλαισίου
σε δράσεις και μια ισχυρή δομή διακυβέρνησης.
Δεδομένου ότι τα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα
προς την ανθρακική/κλιματική ουδετερότητα ενσωματώνουν δραστηριότητες τόσο σε βραχυπρόθεσμο
ορίζοντα, όσο και σε μεσο- και μακροπρόθεσμο, είναι
σημαντικό να αντιμετωπίζονται ως «ζωντανά» έγγραφα.
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Κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασμό
κλιματικής δράσης μιας πόλης

Επομένως, τα σχέδια πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά για να διασφαλιστεί η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων και ότι λαμβάνονται υπόψη οι
τεχνολογικές εξελίξεις, οι αλλαγές στα ρυθμιστικά
πλαίσια και άλλες σχετικές εξελίξεις, έτσι ώστε τα
σχέδια να μην καταστούν παρωχημένα.

Φιλοδοξία
Θέσπιση στόχων και υλοποίηση δράσεων που εξελίσσονται προς ένα φιλόδοξο
όραμα

Υπάρχει ένα πλήθος διαθέσιμων οδηγών και εργαλείων που βοηθούν τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές να αναπτύξουν τέτοια σχέδια. Ενδεικτικά
αναφέρονται:

Συμμετοχικότητα
Συμμετοχή πληθώρας δημοτικών
τμημάτων, ενδιαφερομένων μερών
και πολιτών (με ιδιαίτερη έμφαση σε

•

•

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέπτυξε έναν Οδηγό για τους υπογράφοντες του Συμφώνου των Δημάρχων (CoM) ‘Πώς να
αναπτύξετε ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο
Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)’ που περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των ΣΔΑΕΚ,
οδηγίες για την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς
και την αξιολόγηση κινδύνου και ευπάθειας, καθώς
και μέτρα και πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο.

•

•

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
ανέπτυξαν από κοινού το Εργαλείο υποστήριξης
αστικής προσαρμογής που καθοδηγεί τον χρήστη
στα απαιτούμενα βήματα για την ανάπτυξη και την
εφαρμογή μιας στρατηγικής προσαρμογής και παρέχει πολύτιμο υλικό καθοδήγησης και σχετικά εργαλεία.
Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων (GCoM)
έχει αναπτύξει ένα Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (CRF)
για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών μέτρησης
και αναφοράς, και τη διασφάλιση ισχυρού σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης της δράσης για το κλίμα.
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περιθωριοποιημένες ομάδες) σε όλα τα
στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης

Δικαιοσύνη
Αναζήτηση λύσεων που αντιμετωπίζουν ισότιμα τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής
και επιμερίζουν τα κόστη και τα οφέλη των
δράσεων σε όλη την πόλη

Περιεκτικότητα και
συνεκτικότητα

Το Δίκτυο Πόλεων C40 έχει αναπτύξει, μεταξύ άλλων χρήσιμων πόρων και εργαλείων, ένα έγγραφο
καθοδήγησης για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων και του Δικτύου Πόλεων C40, καθώς και ένα
Σύστημα Αναφοράς Απογραφών και Πληροφοριών
σε επίπεδο Πόλης (CIRIS) για τη διαχείριση και
την αναφορά δεδομένων απογραφής εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου μιας πόλης.

Συνεκτική ανάληψη δράσεων προσαρμογής
και μετριασμού σε διάφορους τομείς εντός
της πόλης, καθώς και υποστήριξη ευρύτερων
περιφερειακών πρωτοβουλιών και υλοποίηση προτεραιοτήτων υψηλότερων επιπέδων
διακυβέρνησης, εφόσον είναι εφικτό

Συνάφεια
Υποστήριξη τοπικών αναπτυξιακών

•
•

Το Παγκόσμιο Πρωτόκολλο για τις απογραφές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τοπική κλίμακα
(GPC), προσφέρει στις πόλεις και τις τοπικές κυβερνήσεις ένα ισχυρό, διαφανές και παγκοσμίως
αποδεκτό πλαίσιο για το συνεπή εντοπισμό, τον
υπολογισμό και την αναφορά για τα αέρια του θερμοκηπίου σε επίπεδο πόλης.

Το ICLEI έχει αναπτύξει, μεταξύ άλλων, έναν οδηγό
για να βοηθήσει τις πόλεις να θεσπίσουν επιστημονικά ορισμένους στόχους έως το 2030 και το
2050, και ένα πλαίσιο κλιματικής ουδετερότητας.

προτεραιοτήτων και δημιουργία οφελών
για την πόλη

Δεκτικότητα
Πρόταση οικονομικά αποδοτικών δράσεων
που μπορούν ρεαλιστικά να υλοποιηθούν

•

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς (UN Habitat) δημοσίευσε το
κείμενο <<Κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασμό
κλιματικής δράσης στις πόλεις>> που εξετάζει τα
τυπικά βήματα στη διαδικασία σχεδιασμού δράσης
για το κλίμα σε επίπεδο πόλης, υπό το πρίσμα ενός
προτεινόμενου συνόλου αρχών, εφαρμόσιμων σε
παγκόσμια κλίμακα (παρουσιάζεται στο ακόλουθο
σχήμα), συνοδευόμενο από συμπληρωματικό υλικό.

Επιπλέον, υπάρχει ένας αριθμός οργανισμών που
υποστηρίζουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
στην ανάπτυξη τέτοιων σχεδίων, όπως οι συντονιστές και οι υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων, και τα ενεργειακά γραφεία.
Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

από τους εμπλεκόμενους φορείς,
δεδομένων των τοπικών αποφάσεων,
οικονομικών και ικανοτήτων

Τεκμηρίωση

Αποτύπωση της επιστημονικής γνώσης και
της τοπικής κατανόησης, αξιοποιώντας εκτιμήσεις τρωτότητας και εκπομπών, καθώς
και εμπειρικών δεδομένων στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων

Διαφάνεια και
επαληθευσιμότητα
Υιοθέτηση μιας διαφανούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων και θέσπισης μετρήσιμων
στόχων, που μπορούν να επαληθευθούν και
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να αξιολογηθούν ανεξάρτητα

Τα Ενεργειακά Γραφεία
υποστηρίζουν τη μετάβαση στην
κλιματική ουδετερότητα σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη
τεχνογνωσίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων εφαρμογής της ενεργειακής πολιτικής
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η ΕΕ
υποστήριξε τη δημιουργία περισσότερων από
250 τοπικών και περιφερειακών ενεργειακών
γραφείων σε ολόκληρη την Ευρώπη (μέσω των
προγραμμάτων SAVE και Ευφυής Ενέργεια για
την Ευρώπη). Σύμφωνα με την ManagEnergy,
μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ξεκίνησε το
2002, και η οποία υποστηρίζει τα περιφερειακά και τοπικά ενεργειακά γραφεία να ηγηθούν
της διαδικασίας ενεργειακής μετάβασης και να
αυξήσουν τις βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις
σε περιφέρειες και πόλεις, αυτή την περίοδο λειτουργούν στην Ευρώπη πάνω από 350
ενεργειακά γραφεία.
Τα ενεργειακά γραφεία συνήθως παρέχουν
βοήθεια στις τοπικές και περιφερειακές αρχές
για την ανάπτυξη και την ωρίμανση σχεδίων
για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ συμβάλλουν
στην εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών και υποστηρίζουν την υλοποίηση έργων.
Επιπλέον, προωθούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
τις βιώσιμες μεταφορές.
Η υποστήριξη που παρέχουν τα ενεργειακά
γραφεία είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά επειδή
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συχνά δε
διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία, εμπειρία ή/και
ανθρώπινους πόρους για την ανάπτυξη σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα. Επιπλέον, τα
ενεργειακά γραφεία έχουν επαρκή εικόνα της
παρούσας κατάστασης, ιδιαίτερα όσον αφορά τα τοπικά προβλήματα και τις προκλήσεις
που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επομένως, τα
ενεργειακά γραφεία μπορούν να υποστηρίξουν
τους δήμους και τις περιφέρειες να αναπτύξουν υψηλής ποιότητας, φιλόδοξα αλλά και
ρεαλιστικά σχέδια, και στη συνέχεια να διευκολύνουν την εφαρμογή τους.
Μέσω του ρόλου τους ως φορείς ανάπτυξης
έργων, και διευκόλυνσης των δημόσιων αρχών,
τα ενεργειακά γραφεία κατέχουν κομβικό ρόλο
στην υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης
των περιφερειών και των πόλεων.
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Απογραφή
Υφιστάμενης
Κατάστασης
Η κατανόηση των τομέων που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και ο βαθμός συμβολής τους είναι το
κλειδί για την καλύτερη ιεράρχηση και το σχεδιασμό
δράσεων για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Από την άλλη πλευρά, η κατανόηση της πιθανότητας
μελλοντικών κλιματικών κινδύνων και των πιθανών
επιπτώσεων αυτών στις πόλεις, τόσο χωροταξικά
όσο και τομεακά, είναι θεμελιώδης για την καλύτερη
ιεράρχηση και το σχεδιασμό δράσεων προσαρμογής και κλιματικής ανθεκτικότητας. Επομένως, η
ορθή απογραφή της υφιστάμενης κατάστασης είναι
απαραίτητη όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου και κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και
των κλιματικών κινδύνων, των σημείων τρωτότητας
και των επηρεαζόμενων τομέων πολιτικής.

Απογραφή εκπομπών αναφοράς
Η ανάπτυξη μιας απογραφής εκπομπών αναφοράς
των αερίων θερμοκηπίου επιτρέπει τον εντοπισμό
των κύριων ανθρωπογενών πηγών εκπομπών ανά
τομέα εντός της επικράτειας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βοηθά επίσης στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, στην ιεράρχηση των δράσεων και
στην παρακολούθηση της προόδου στην επίτευξη
των στόχων. Κατά την ανάπτυξη μιας απογραφής
εκπομπών αναφοράς αερίων του θερμοκηπίου, οι
τοπικές/περιφερειακές αρχές θα πρέπει να:
•

•
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αξιολογηθούν σχετίζονται με το είδος των αερίων θερμοκηπίου που θα συμπεριληφθούν (π.χ.
αποκλειστικά εκπομπές CO2 ή εκπομπές CO2,
CH4 και N2O), και τους συντελεστές εκπομπών
που θα χρησιμοποιηθούν (τοπικοί συντελεστές
εκπομπών ή προεπιλεγμένοι εθνικοί/Ευρωπαϊκοί/ παγκόσμιοι συντελεστές εκπομπών, όπως
η IPCC (2006) και προεπιλεγμένοι συντελεστές
εκπομπών του Συμφώνου των Δημάρχων που
παρέχονται στον Οδηγό).
•

Προσδιορίσουν όλες τις σημαντικές πηγές εκπομπών στην περιοχή, καθώς και άλλους τομείς
δραστηριότητας στους οποίους η τοπική/περιφερειακή αρχή προτίθεται να αναλάβει δράση,
και να ποσοτικοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας, την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και
τις εκπομπές. Συνήθως, συνιστάται στις τοπικές
και περιφερειακές αρχές να συμπεριλαμβάνουν
τουλάχιστον τα κτίρια (κυρίως τα κτίρια και τις
εγκαταστάσεις στον οικιακό, τριτογενή και δημοτικό τομέα) και τις μεταφορές (π.χ. δημοτικές,
δημόσιες και ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές,
συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών τρόπων
μεταφοράς, όπως οδικές και σιδηροδρομικές
μεταφορές, καθώς και εκτός δρόμου).

•

Προσδιορίσουν την πιθανότητα, την ένταση και
το χρονικό ορίζοντα των βασικών κινδύνων στην
περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές τάσεις, την παρούσα κατάσταση και τα μελλοντικά
σενάρια έως το 2050 με βάση τα διαθέσιμα
επιστημονικά στοιχεία. Πρέπει, επίσης, να αναγνωριστεί η μεταβλητότητα της έκθεσης σε κινδύνους σε ολόκληρη την περιοχή και να κατανοηθούν οι τοπικές/περιφερειακές ιδιαιτερότητες
που μπορεί να συμβάλλουν στην επιδείνωση των
επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου κινδύνου.

•

Τεκμηριώσουν προσεκτικά τη μεθοδολογία, τις
παραδοχές, τις πληροφορίες και τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην απογραφή
της υφιστάμενης κατάστασης, για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση του σχεδίου και τυχόν μελλοντικές αναθεωρήσεις του.

Επιλέξουν προσεκτικά το έτος απογραφής των
εκπομπών, δηλαδή το έτος αναφοράς με το
οποίο θα συγκριθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών. Οι δεσμεύσεις της ΕΕ για μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αναφέρονται στο έτος 1990, ενώ το έτος αναφοράς στην
απόφαση για την κοινή Ευρωπαϊκή Προσπάθεια
είναι το 2005. Συνήθως, συνίσταται στις τοπικές
και περιφερειακές αρχές να επιλέξουν μία από
αυτές τις ημερομηνίες ως έτος αναφοράς, ωστόσο, το έτος αναφοράς προηγούμενων τοπικών
στόχων, καθώς και η διαθεσιμότητα επαρκών
και αξιόπιστων δεδομένων θα πρέπει να ληφθεί
προσεκτικά υπόψη.
Επιλέξουν μια κατάλληλη μεθοδολογία, η οποία
θα ευθυγραμμίζεται με υφιστάμενες δεσμεύσεις
(π.χ. μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων) ή/και
φιλοδοξίες. Αυτό συνήθως ορίζει το εύρος των
υπό εξέταση εκπομπών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τους
τομείς δραστηριότητας, μια από τις πιο συχνά
χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις από τις τοπικές
αρχές στην Ευρώπη, προσμετρώνται στην απογραφή οι εκπομπές που προκύπτουν λόγω της
κατανάλωσης ενέργειας στη γεωγραφική επικράτεια της τοπικής αρχής, είτε άμεσα (κατανάλωση
καυσίμου) είτε έμμεσα (κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας και θέρμανσης/ψύξης). Κατά την επιλογή της μεθοδολογίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη
η διαθεσιμότητα των τοπικών δεδομένων, για
παράδειγμα να εκτιμηθεί εάν είναι διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα δραστηριότητας για τον τομέα
των μεταφορών για την περιοχή ή εάν είναι διαθέσιμα μόνο τα δεδομένα πωλήσεων καυσίμων.
Άλλες σημαντικές παράμετροι που πρέπει να
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Περιφερειακά παρατηρητήρια
ενέργειας και αερίων
θερμοκηπίου
Υπάρχουν ορισμένα περιφερειακά παρατηρητήρια ενέργειας και αερίων θερμοκηπίου που
έχουν συσταθεί στην Ευρώπη για να βοηθήσουν τον ενεργειακό σχεδιασμό σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο.
Οι περισσότερες από αυτές τις δομές υποστηρίζονται από δημόσιες αρχές και είναι
ενσωματωμένες σε υφιστάμενους περιφερειακούς οργανισμούς, όπως τα ενεργειακά γραφεία. Οι δραστηριότητες των παρατηρητηρίων
είναι συνήθως πολύπλευρες, αν και συνήθως
συλλέγουν, αναλύουν και παρέχουν ενεργειακά
δεδομένα, συχνά χωρίς χρέωση, για να βελτιώσουν τη διαθέσιμη γνώση στην περιοχή,
αναφορικά με το ενεργειακό και ανθρακικό
τηςαποτύπωμα. Προκειμένου να διευκολυνθεί
η συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων, δημιουργούν ισχυρές συνεργασίες με σημαντικές
δημόσιες αρχές, καθώς και με επιχειρήσεις
κοινής ωφελείας, διαχειριστές, προμηθευτές
και παρόχους ενέργειας. Επιπλέον, τα παρατηρητήρια συνήθως υποστηρίζουν την αξιολόγηση της προόδου στην επίτευξη τοπικών/
περιφερειακών στόχων και στην αξιολόγηση
του αντικτύπου των διαφόρων δράσεων και
πολιτικών που εφαρμόζονται, ποσοτικοποιώντας και παρακολουθώντας την κατανάλωση
ενέργειας και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Ορισμένα παρατηρητήρια παρέχουν
επίσης τεχνογνωσία και συμβουλευτική στη
χάραξη πολιτικής και στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, για παράδειγμα προσδιορίζοντας
ευκαιρίες δράσης. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, αξιολογείται η ποιότητα του αέρα,
καθώς και οι κοινωνικές, οικονομικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Το Energee-Watch είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο
τέτοιων οργανισμών που ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες στη συλλογή, παρακολούθηση και διάδοση δεδομένων για την ενέργεια και το κλίμα σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο.
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Εκτίμηση κινδύνων και ανάλυση
τρωτότητας

Διευκόλυνση της απογραφής της
υφιστάμενης κατάστασης

Επικαιροποίηση της υφιστάμενης
κατάστασης στην Πολωνία

Η εκτίμηση κινδύνων και τρωτότητας στην κλιματική
αλλαγή συμβάλλει στον προσδιορισμό του τύπου
και της έκτασης των κλιματικών κινδύνων, αναλύοντας τις πιθανές απειλές και αξιολογώντας την
ευαλωτότητα των ανθρώπων, της ιδιοκτησίας, των
μέσων διαβίωσης και του περιβάλλοντος, και υποστηρίζοντας τη διαδικασία προτεραιοποίησης των
μέτρων προσαρμογής. Κατά την ανάπτυξη αυτής
της ανάλυσης, οι τοπικές/περιφερειακές αρχές θα
πρέπει να επιλέξουν μια κατάλληλη μεθοδολογία,
λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες δεσμεύσεις ή/
και φιλοδοξίες, μαζί με τους διαθέσιμους πόρους
και τα δεδομένα. Για παράδειγμα, μια αποκλειστικά
χωροταξική προσέγγιση βασίζεται σε μοντέλα κλιματικών επιπτώσεων για την παραγωγή χαρτών κινδύνου, οπότε οι μικρότεροι δήμοι μπορεί να χρειαστεί
να χρησιμοποιήσουν μια απλούστερη προσέγγιση για
να αξιολογήσουν την ευπάθεια και τους κλιματικούς
κινδύνους, όπως για παράδειγμα μια αξιολόγηση
βάσει δεικτών.

Συνολικά, η απογραφή της υφιστάμενης κατάστασης μπορεί να διευκολυνθεί αποτελεσματικά:

Οι δέκα δήμοι που υποστηρίζονται από το
C-Track 50 στην περιοχή Wielkopolska είχαν
ήδη Σχέδια Οικονομικής Ανάπτυξης Χαμηλών
Εκπομπών Άνθρακα (PGNs), τα οποία ήταν
κυρίως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του
Συμφώνου των Δημάρχων για τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Τα κείμενα των
συγκεκριμένων σχεδίων έχουν ενημερωθεί,
εξετάζοντας νέα διαθέσιμα δεδομένα, καθώς
και δεδομένα που σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα στατιστικά και αναλυτικά
δεδομένα συλλέχθηκαν από τιμολόγια ενέργειας, αποθετήρια και βάσεις δεδομένων που
δημιουργήθηκαν από δήμους ή και παρόχους
ενέργειας και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
Επιπλέον, εξετάστηκαν διεξοδικά οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε
ένα εθνικό έργο που αφορά στην ανάπτυξη
σχεδίων προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή σε 44 πολωνικές πόλεις.considered.

Ορισμός ρόλων και
αρμοδιοτήτων

•

Προσδιορίζοντας με σαφήνια τις δημοτικές υπηρεσίες που θα συμμετάσχουν στην απογραφή,
συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων δημοσίων υπαλλήλων.

•

Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δεσμεύσεις
σε τοπικό επίπεδο και τη διαθεσιμότητα δεδομένων κατά τον καθορισμό του μεθοδολογικού
πλαισίου που θα χρησιμοποιηθεί για την απογραφή.

•

Εμπλέκοντας ενεργά τους σημαντικούς ενδιαφερομένους στη διαδικασία απογραφής της
υφιστάμενης κατάστασης, προκειμένου να κατανοήσουν ορθά την πόλη ως σύστημα, από πολλές
διαφορετικές οπτικές (και πηγές δεδομένων), και
να διασφαλίσουν μια ρεαλιστική αποτίμηση των
εκπομπών, των τοπικών κινδύνων και των τρωτών
σημείων.

Ορισμός μεθολογικού
πλαισίου

Ενεργός συμμετοχή
ενδιαφερομένων μερών

Οι δήμοι που έχουν ήδη διαμορφώσει την απογραφή
της υφιστάμενης κατάστασης για υπάρχοντα σχέδια,
όπως τα σχέδια για το 2020 και το 2030, θα πρέπει
να την αξιολογήσουν και πιθανώς να την αναθεωρήσουν, ειδικά εάν είναι διαθέσιμα πληρέστερα,
πιο αξιόπιστα δεδομένα και να συμπληρώσουν την
απογραφή τους για το σχέδιο απανθρακοποίησης
με δεδομένα για νέους τομείς.
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Δράσεις και
Μέτρα

Σχεδιάζοντας τις δράσεις

Κατά τον καθορισμό των σχεδιαζόμενων δράσεων προς υλοποίηση έως το 2050, οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τα
συμπεράσματα από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και να διερευνήσουν διαφορετικές
λύσεις για την απανθρακοποίηση, προκειμένου να
προσδιορίσουν εκείνες που είναι πιο σχετικές με το
τοπικό πλαίσιο και να τις βοηθήσουν να εκπληρώσουν το στρατηγικό τους όραμα.

•

Αξιολογήσουν την πιθανή αλλαγή που θα συντελεστεί έως το 2050 στις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου στην περιοχή, εάν δεν αναληφθεί
δράση για το κλίμα (λόγω αλλαγών στον πληθυσμό, στην οικονομία και την ενεργειακή ένταση
ανά τομέα) και των αλλαγών στη συχνότητα, τη
σοβαρότητα και την κλίμακα όλων των σημαντικών κλιματικών κινδύνων που εντοπίστηκαν.

•

Χαρτογραφήσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε τομέα, μαζί με τις διαφορετικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε έναν
(αξιολόγηση από άποψη συνάφειας, διαθεσιμότητας τεχνολογίας/πόρων, τεχνικής ωριμότητας,
διαθεσιμότητας κεφαλαίων/επιλογών χρηματοδότησης κ.λπ.).

Κατά τον καθορισμό και το σχεδιασμό δράσεων,
οι τοπικές/περιφερειακές αρχές πρέπει να:

•

•
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ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίξει την αποτροπή
φαινομένων δευτερογενών επιπτώσεων και ακατάλληλης προσαρμογής.

Εξετάσουν τις απαραίτητες δράσεις για τομείς που έχουν υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα,
συμπεριλαμβανομένων των τομέων που έχουν
καταγραφεί στην απογραφή εκπομπών και των
τομέων που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτοι στην
κλιματική αλλαγή κατά την ανάλυση εκτίμησης
κινδύνου και τρωτότητας. Η θέρμανση και η
ψύξη των κτιρίων, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, καθώς και η μεταφορά ατόμων και
αγαθών αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα της
καταναλισκόμενης ενέργειας μιας περιοχής και
των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου,
οπότε οι δράσεις πρέπει να εστιάζουν κατ’ ελάχιστο, σε αυτούς τους τομείς.
Εξετάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των
υφιστάμενων τοπικών, περιφερειακών, εθνικών
και τομεακών στρατηγικών, σχεδίων και δράσεων
που εστιάζουν στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ή είναι συμπληρωματικές προς αυτή, παρά το ότι μπορεί να
εστιάζουν σε άλλους τομείς πολιτικής. Αυτό θα
ενισχύσει τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών άνθρακα και θα συμβάλλει στην καλύτερη
αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κλιματικών κινδύνων,
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•

Αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των δράσεων (π.χ.
εξοικονόμηση/ παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,
μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου/διοξειδίου του άνθρακα και κόστους για δράσεις
μετριασμού, καθώς και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται από τα μέτρα προσαρμογής) για να
διασφαλίσουν την επίτευξη των καθορισμένων
στόχων και την αντιμετώπιση των εντοπισμένων
κινδύνων και ευπαθειών, καθώς και να διερευνήσουν τις διαθέσιμες ευκαιρίες και μηχανισμούς
χρηματοδότησης.

•

Ορίσουν ενδιάμεσα ορόσημα /στόχους για τον
έλεγχο και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του αντικτύπου των δράσεων. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων και την υλοποίηση δράσεων που
έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

•

Προσδιορίσουν τους αναγκαίους πόρους (π.χ.
οικονομικούς, ανθρώπινους), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών υλοποίησης των δράσεων
για την τοπική αρχή και τους πολίτες/ενδιαφερόμενους, και να προσδιορίσουν τις κατάλληλες
πηγές χρηματοδότησης.

•

Ορίσουν τον υπεύθυνο φορέα για την εφαρμογή
κάθε δράσης, καθώς και βασικούς δείκτες για
την παρακολούθηση της προόδου.

•

Αναπτύξουν ένα κατά προσέγγιση χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις, δίνοντας προτεραιότητα στις
δράσεις υψηλής απόδοσης, δηλαδή δράσεις με
καλύτερη αναλογία επενδυτικού κόστους έναντι
της αναμενόμενης μείωσης των εκπομπών. Αυτό
θα εξασφαλίσει ότι η περιοχή επωφελείται από
τις απαραίτητες δράσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα, και ότι αντιμετωπίζονται με προτεραιότητα οι σημαντικότεροι κίνδυνοι, ενισχύοντας την
υφιστάμενη δυναμική, καθώς παρουσιάζονται
άμεσα αποτελέσματα.

43

Η ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης
στη Γαλλία
Οι τοπικές αρχές στη Γαλλία με πληθυσμό μεγαλύτερο από
20.000 κατοίκους υποχρεούνται να αναπτύξουν ένα Σχέδιο
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα. Σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες για την κατανόηση, τη διαμόρφωση και
την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων ορθών
πρακτικών και ποσοτικών στόχων, είναι διαθέσιμες. Η πλειονότητα των περιοχών έχει θέσει στόχους που είναι συμβατοί
με τους εθνικούς και περιφερειακούς στόχους. Μερικές από
αυτές τις περιοχές, όπως οι περιοχές θετικού ενεργειακού
ισοζυγίου, έχουν θέσει πιο φιλόδοξους στόχους.
Όσον αφορά την εκπόνηση σχεδίων στο πλαίσιο του C-Track
50, αναπτύχθηκαν απογραφές εκπομπών αναφοράς για
δήμους στην περιφέρεια Auvergne-Rhône-Alpes, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το περιφερειακό παρατηρητήριο
ενέργειας, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για το κλίμα,
την ποιότητα του αέρα και την κατανάλωση ενέργειας των
τοπικών αρχών.
Στη συνέχεια, το ενεργειακό γραφείο AURA-EE ανέπτυξε μια
στρατηγική διαμόρφωσης μακροπρόθεσμων σχεδίων, βασισμένης στα αποτελέσματα της προηγηθείσας ανάλυσης. Οι
στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι καθορίστηκαν και επικοινωνήθηκαν σε όλους τους σημαντικούς ενδιαφερόμενους
στην περιοχή. Τα σχέδια δράσης καθόρισαν τα μέτρα που
πρέπει να εφαρμοστούν από την τοπική αρχή και από τους
διάφορους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, προκειμένου
να επιτευχθούν σταδιακά οι καθορισμένοι στόχοι. Τα μέτρα
καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως: αστικός σχεδιασμός, κινητικότητα, διαχείριση και παραγωγή ενέργειας, κτίρια, γεωργία, διαχείριση αποβλήτων, οικονομική ανάπτυξη, τουρισμός,
ευαισθητοποίηση και επικοινωνία, και βασίζονται σε δράσεις
που εντοπίστηκαν σε υφιστάμενα τοπικά, περιφερειακά και
εθνικά σχέδια. Οι καθορισμένοι στόχοι συμμορφώνονται με
τους εθνικούς στόχους που καθορίζονται στο νόμο για την
ενεργειακή μετάβαση και έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα
σύμφωνα με τις δυνατότητες της περιοχής. Για κάθε δράση
προσδιορίστηκαν τα ακόλουθα:
• Τα αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας
από ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
• Το κόστος επένδυσης.
• Τον οικονομικό αντίκτυπο στην περιοχή, αναφορικά με την
απασχόληση.
Εκτός από την εκπόνηση των σχεδίων δράσης, καθορίστηκε
ένας μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη
μέτρηση του αντικτύπου των σχεδίων στην επίτευξη καθορισμένων στόχων.
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Διευκόλυνση του σχεδιασμού των
δράσεων
Συνολικά, η επιλογή και ο σχεδιασμός των δράσεων μπορούν να διευκολυνθούν αποτελεσματικά
από:

Παροχή υποστήριξης για το
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στην
Ουγγαρία
Ορισμός ρόλων και
αρμοδιοτήτων

Τον σαφή προσδιορισμό των τμημάτων του δήμου
που θα συμμετέχουν στην επιλογή και το σχεδιασμό
των δράσεων, καθώς και των συγκεκριμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων δημοσίων
υπαλλήλων.
Τον έγκαιρο προσδιορισμό των κινδύνων και των
προκλήσεων, αλλά και των δυνατών σημείων και ευκαιριών, καθώς και χρήσιμων οδηγών και εργαλείων
για την ενημέρωση της διαδικασίας ενεργειακού
σχεδιασμού.
Τη διερεύνηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και της
καταλληλότητάς τους, σε πιθανή υιοθέτησή τους σε
τομείς προτεραιότητας.
Την ενεργό εμπλοκή σημαντικών ενδιαφερομένων
και του κοινού στη διαδικασία του ενεργειακού
σχεδιασμού, για παράδειγμα με τη διοργάνωση συζητήσεων για τις προτεινόμενες δράσεις, και την
υλοποίηση δημόσιων διαβουλεύσεων για τη συλλογή
σχολίων και προτάσεων από πολίτες, επιχειρήσεις,
ιδιωτικούς οργανισμούς και άλλες δημόσιες διοικήσεις σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο. Αυτό θα
συμβάλλει στην προώθηση τοπικών δράσεων και
με τη σειρά του θα διασφαλίσει τη συνεργασία των
πολιτών κατά την υλοποίησή τους.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αρκετοί δήμοι
και περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν
αναπτύξει ένα σχέδιο ή μια στρατηγική για την ενέργεια (και το κλίμα σε ορισμένες περιπτώσεις) για το
2020 ή το 2030. Αυτές οι τοπικές/περιφερειακές
αρχές, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα υπάρχοντα
σχέδια ή να αναπτύξουν νέα σχέδια, εφόσον χρειάζεται, ώστε να διασφαλίσουν ότι ο στόχος απανθρακοποίησης για το 2050 είναι εφικτός.
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Διερεύνηση
των διαθέσιμων
τεχνολογιών και της
καταλληλότητάς
τους

Προσδιορισμός
κινδύνων και
προκλήσεων, δυνατών
σημείων
και ευκαιριών

Ενεργή εμπλοκή
σημαντικών
ενδιαφερομένων
και κοινού

Στην Ουγγαρία, οι δήμοι αναπτύσσουν συνήθως ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, ως αποτέλεσμα της ένταξής τους στην
πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων
για την Ενέργεια και το Κλίμα, που σημαίνει ότι
έχουν θέσει στόχους έως το 2030. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, δηλαδή ο καθορισμός
στόχων και ο σχεδιασμός τοπικών στρατηγικών/ δράσεων για το 2050, δεν είναι συνήθης,
κυρίως λόγω της έλλειψης τεχνογνωσίας, αλλά
σε ορισμένες περιπτώσεις και λόγω πολιτικών
προτεραιοτήτων. Τα ενεργειακά γραφεία, όπως
ο οργανισμός LENERG, μπορούν να υποστηρίξουν τους δήμους να αναπτύξουν επιτυχημένα
σχέδια για το 2050 και να διασφαλίσουν ότι η
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα εισαχθεί στις
φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης.
Στο πλαίσιο του C-Track 50, ο οργανισμός
LENERG ενέπλεξε ενεργά την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω εργαστηρίων, όπου παρουσίασε
τα οφέλη του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού,
τη σημασία του και τρόπους επίτευξής του.
Στη συνέχεια, υποστήριξε δέκα δήμους στο
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τους βοήθησε
να επεξεργαστούν σχέδια πολιτικής για την
ενέργεια και το κλίμα έως το 2050. Ειδικότερα,
η οργάνωση υλοποίησε απογραφές εκπομπών
αναφοράς και παρείχε πληροφορίες και καθοδήγηση στις τοπικές αρχές για τον καθορισμό
ενός ρεαλιστικού τοπικού οράματος, καθώς και
για τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες
για επενδύσεις σε έργα προστασίας του κλίματος, πέραν των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Επιπλέον, ενημέρωσε σχετικά με τις βέλτιστες
πρακτικές στον ενεργειακό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένου του έργου C-Track 50, ενώ
παράλληλα ανέπτυξε στους δημάρχους και
τους δημοτικούς υπαλλήλους τι σημαίνει πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, πώς μπορεί να είναι
επωφελής για τις τοπικές αρχές και πώς να την
προωθήσουν.
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Συγκεριμένες προκλήσεις και
ευκαιρίες για το 2050
Η θέσπιση του στόχου της ανθρακικής/κλιματικής
ουδετερότητας έως το 2050 δεν αρκεί για την ενεργοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων.
Οι τοπικές/περιφερειακές αρχές χρειάζονται σαφή
καθοδήγηση και πληροφόρηση για το τι σημαίνει η
ανθρακική/κλιματική ουδετερότητα για την περιοχή
και πώς αυτό επηρεάζει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες πολιτικές αποφάσεις και στρατηγικές.
Τα σαφή μακροπρόθεσμα σχέδια για την επίτευξη
μιας οικονομίας χαμηλού άνθρακα μπορούν να διασφαλίσουν ότι ο δήμος/περιφέρεια θα σχεδιάσει
και θα εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές και
δράσεις που θα οδηγήσουν σε ανθρακική/κλιματική
ουδετερότητα.
Επιπλέον, τα μακροπρόθεσμα σχέδια πρέπει να καθορίζουν τη σημασία της απανθρακοποίησης για
κάθε μεμονωμένο τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες με επιχειρηματικές και επενδυτικές στρατηγικές, ιδιωτικές επενδυτικές αποφάσεις,
καθώς και το σχεδιασμό τοπικών, περιφερειακών
και εθνικών κινήτρων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, πολλές κρίσιμες επενδυτικές
αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε βραχυπρόθεσμο
ορίζοντα προκειμένου να καταστεί δυνατή η μακροπρόθεσμη μεταμόρφωση των βασικών τομέων.
Για παράδειγμα, ο μετασχηματισμός του τομέα της
ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές εγκαταστάσεων και σε δίκτυα
μεταφοράς και διανομής, συμπεριλαμβανομένης
της αποθήκευσης, με επαρκή ευελιξία ώστε να επιτραπεί η αυξημένη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών.
Οι καθυστερήσεις στις επενδύσεις και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σε μη φιλόδοξα έργα θα
οδηγήσουν σε «ανθρακικό εγκλωβισμό», χαμένες
ευκαιρίες αλλά και λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής αλλά
και κοινωνικών και κανονιστικών αντιδράσεων σε
αυτή. Για παράδειγμα, το φυσικό αέριο θεωρείται
σημαντικό καύσιμο μετάβασης, καθώς μειώνει τις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τον
άνθρακα. Ωστόσο, η επένδυση κυρίως στο φυσικό
αέριο στην παρούσα φάση, θα εμποδίσει τις επενδύσεις σε εναλλακτικές ανανεώσιμες λύσεις και θα
δημιουργήσει «εγκλωβισμό» στο φυσικό αέριο, ενώ
θα απαιτούνται πιο δραστικές και δαπανηρές επενδύσεις στο μέλλον για την επίτευξη της ανθρακικής/
κλιματικής ουδετερότητας.
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Ως εκ τούτου, η κατανόηση του τοπικού/περιφερειακού οδικού χάρτη για την απανθρακοποίηση, και
η κατάτμησή του σε μακροπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δράσεις είναι επιτακτική
για να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές, τις εταιρείες,
τους επενδυτές και το κοινό να πραγματοποιήσουν
υγιείς επενδύσεις που τελικά θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε ανθρακική/κλιματική ουδετερότητα.
Από την άλλη πλευρά, οι δράσεις που ενσωματώνονται σε μακροπρόθεσμα σχέδια, πρέπει να είναι ρεαλιστικές και εφικτές, αλλά ταυτόχρονα φιλόδοξες και
μεγαλεπίβολες για την επίτευξη των καθορισμένων
στόχων. Κατά την επιλογή και το σχεδιασμό δράσεων
που θα ενσωματωθούν σε τοπικά/περιφερειακά μακροπρόθεσμα σχέδια, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει
να διασφαλίσουν ότι οι δράσεις αυτές:

Προωθούν τις Ανανεώσιμες			
Πηγές Ενέργειας

Διευκολύνουν την άσκηση ηγεσίας		
μέσω παραδείγματος
Οι ενέργειες που εστιάζουν στο δημοτικό/περιφερειακό τομέα (δηλ. κτίρια, εγκαταστάσεις, φωτισμός
οδών, υποδομές) συνήθως έχουν μικρά αποτελέσματα ως προς τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.
Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή φιλόδοξων
και καινοτόμων δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του τομέα έχει πολλαπλά οφέλη.
Αποδεικνύει ότι η τοπική/περιφερειακή αρχή έχει
δεσμευτεί να ηγηθεί της συγκεκριμένης πορείας
και προωθεί την αυξημένη αποδοχή και ζήτηση για
λύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και ανανεώσιμης
ενέργειας. Στην ουσία, ενθαρρύνει τους ανθρώπους
να εφαρμόσουν παρόμοιες λύσεις και να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, με αποδοτικότερο τρόπο.

Είναι σημαντικό να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να
επιτευχθεί η ανθρακική /κλιματική ουδετερότητα το
συντομότερο δυνατό με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Επομένως, οι τοπικές/περιφερειακές αρχές θα
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πολύτιμοι ανανεώσιμοι πόροι στην επικράτειά τους, όπως οι περιοχές με
καλό αιολικό και ηλιακό δυναμικό, είναι ελεύθερες
προς αξιοποίηση ώστε να υποστηρίξουν την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στην περιοχή. Ταυτόχρονα, είναι επιτακτική ανάγκη
οι τοπικές/περιφερειακές αρχές να γνωρίζουν το
πραγματικά εκμεταλλεύσιμο δυναμικό της ανανεώσιμης ενέργειας που είναι εγγενώς περιορισμένο, π.χ.
όσον αφορά τη διαθεσιμότητα γης και την παραγωγή
βιομάζας, έτσι ώστε να σχεδιάζουν ανάλογα.

Προωθούν την αρχή «Ενεργειακή		
αποδοτικότητα πρώτα»
Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι το κλειδί για την
επίτευξη βαθιάς απανθρακοποίησης, καθώς μειώνει
τη σπατάλη ορυκτών καυσίμων και εκπομπών αέριων
ρύπων. Ωστόσο, πρέπει να εξετάζεται σε πρωταρχικό
στάδιο, πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης σε καύσιμα και σχετικές υποδομές. Επομένως,
είναι επιτακτική ανάγκη οι τοπικές/περιφερειακές
αρχές να επιδείξουν, να προωθήσουν, αλλά επίσης
και να διευκολύνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα
εξ’αρχής σε όλους τους βασικούς τομείς, προκειμένου να μειώσουν τη συνολική τελική ζήτηση ενέργειας στην επικράτειά τους. Εκτός από τις τυπικές
παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (π.χ. μόνωση
τοίχων και οροφών), θα πρέπει επίσης να διευκολύνονται πιο ήπια μέτρα, όπως έξυπνοι μετρητές και
θερμοστάτες που βελτιστοποιούν τη χρήση ενέργειας και την άνεση σε επίπεδο νοικοκυριού.

46

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

47

Αξιοποιούν τις καλύτερες				
διαθέσιμες τεχνολογίες και λύσεις

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες λύσεις και τεχνολογίες
σε εμπορική κλίμακα που μπορούν να υποστηρίξουν
την απανθρακοποίηση. Για παράδειγμα, ο εξηλεκτρισμός μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην
κάλυψη ενεργειακών αναγκών για θέρμανση, ψύξη
και μεταφορές και μπορεί να επιταχύνει τη μετάβαση
προς την ανθρακική/κλιματική ουδετερότητα, όταν
συνδυάζεται με την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τεχνολογίες όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και οι αντλίες θερμότητας είναι πολύ
αποδοτικότερες ενεργειακά από ότι τα συμβατικά
βενζινοκίνητα ή ντιζελοκίνητα οχήματα, ή αντίστοιχα
τα συστήματα λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου ή
πετρελαίου για τη θέρμανση και την ψύξη κατοικιών.
Επιπλέον, η τηλεθέρμανση και τηλεψύξη μπορούν
επίσης να συμβάλλουν στην επίτευξη ανθρακικής/
κλιματικής ουδετερότητας, εφόσον η ανάπτυξή τους
βασίζεται σε καθαρές μορφές καυσίμων, όπως ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια (μέσω αντλιών θερμότητας), γεωθερμική και ηλιακή θερμική ενέργεια,
καθώς και απορριπτόμενη θερμότητα από τη βιομηχανία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι να καταστούν
οι δημόσιες συγκοινωνίες πιο αποτελεσματικές και
ελκυστικές για τους πολίτες. Ενδεικτικά, η χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση της
συχνότητας και της πυκνότητας των υπηρεσιών, μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά την απανθρακοποίηση
μιας περιοχής. Η ενθάρρυνση της χρήσης βιώσιμων
τρόπων μετακίνησης, όπως το περπάτημα και η χρήση ποδηλάτου, δημιουργώντας/επεκτείνοντας ζώνες
πεζών, ποδηλατοδρόμους και συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων στις πόλεις, είναι επίσης ένα άλλο
παράδειγμα δράσης που μπορεί να συμβάλλει προς
αυτή την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα
ευρύ χαρτοφυλάκιο καινοτόμων τεχνολογιών για την
επίτευξη της απανθρακοποίησης, ενώ οι τοπικές/
περιφερειακές αρχές θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν στενά τις τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις
για να διασφαλίσουν ότι οι δράσεις στα σχέδιά τους
παραμένουν σύγχρονες.
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Αποφεύγουν τον «ανθρακικό εγκλωβισμό»
και την ακατάλληλη προσαρμογή
Οι τοπικές/περιφερειακές αρχές θα πρέπει να προωθήσουν και να διευκολύνουν την υλοποίηση κοινά
επωφελών δράσεων, δηλαδή δράσεων που θα δικαιολογούνταν σε όλα τα εναλλακτικά μελλοντικά
σενάρια καθώς αποφέρουν πολλαπλά οφέλη, όπως
ενδεικτικά δράσεις μετριασμού που αποφέρουν επίσης οικονομικά οφέλη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να
αποφεύγουν δράσεις που μπορούν να δημιουργήσουν «εγκλωβισμό» στον άνθρακα και ακατάλληλη
προσαρμογή (ή να τις σχεδιάσουν προσεκτικά, ώστε
να αποφευχθούν αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις). Για
παράδειγμα, οι δράσεις προσαρμογής δεν πρέπει να
αυξάνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
ούτε να αυξάνουν την ευπάθεια αυτών που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Επομένως, πρέπει να
προσδιοριστούν οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ δράσεων μετριασμού και προσαρμογής, έτσι ώστε να
μπορούν να αξιοποιηθούν οι αλληλεπιδράσεις.

Αξιοποιούν τις τοπικές συνθήκες			
και δυνατότητες
Οι τοπικές/περιφερειακές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά τους χαρακτηριστικά και
τις υφιστάμενες συνθήκες, έτσι ώστε οι δράσεις να
ευθυγραμμίζονται και να επωφελούνται από αυτά.
Για παράδειγμα, εάν είναι διαθέσιμο ένα υφιστάμενο
δίκτυο τηλεθέρμανσης, οι δράσεις θα μπορούσαν
να επικεντρωθούν στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στα συστήματα τηλεθέρμανσης με
αιολική ενέργεια, αντλίες θερμότητας, αποθήκευση
θερμότητας ή συνδυασμό αυτών.

Ενισχύουν την άμεση συμμετοχή πολιτών
και ενδιαφερομένων
Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να
ενθαρρυνθούν να συμβάλλουν, αλλά και να επωφεληθούν άμεσα από τη μετάβαση στην καθαρή
ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εμπνέοντας
τους πολίτες να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους, βελτιώνονται οι συνθήκες
διαβίωσης τους και η κατάσταση της υγείας τους,
ενώ μειώνονται τα έξοδα ενέργειας. Είναι εξίσου
σημαντικό να γίνουν προσπάθειες επηρεασμού της
συμπεριφοράς των πολιτών, παρακινώντας τους να
χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποτελεσματικά
και να υιοθετούν βιωσιμότερους τρόπους μετακίνησης. Επιπλέον, οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα
μέρη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναλάβουν πιο
καινοτόμες δράσεις, για παράδειγμα να ενεργούν ως
ταυτόχρονοι παραγωγοί-καταναλωτές ενέργειας και
να συμμετέχουν σε ενεργειακούς συνεταιρισμούς,
καθώς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο
στο αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα.

Αποτρέπουν την επιδείνωση της ενεργειακής
φτώχειας ή ανισοτήτων
Η πορεία απανθρακοποίησης μπορεί να επηρεάσει
το επίπεδο ενεργειακής φτώχειας στην περιοχή,
οπότε είναι σημαντικό το πρόβλημα αυτό να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι οι πολίτες δεν θα παγιδευτούν περαιτέρω στη
φτώχεια και δε θα υποστούν αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία τους, αλλά αντιθέτως θα βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους, και θα παραμείνουν υποστηρικτικοί ως προς τη διαδικασία μετάβασης, πρέπει να αξιολογηθεί η οικονομική προσιτότητα των
δράσεων και να αντιμετωπιστούν τυχόν ανισότητες
που προκύψουν από την εφαρμογή τους. Για παράδειγμα, ποιος πληρώνει και ποιος επωφελείται από
μια δράση είναι ένα σημαντικό ζήτημα και πρέπει
να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, για
τα ευπαθή νοικοκυριά, καθώς και όσα είναι είναι
αντιμέτωπα με την ενεργειακή φτώχεια.

Οι τοπικές αρχές στην Ελλάδα
ενσωματώνουν την ενεργειακή
φτώχεια σε μακροπρόθεσμα σχέδια
για την ενέργεια και το κλίμα
Στο πλαίσιο του C-Track 50, το ΕΜΠ και η
εταιρεία EΠTA υποστήριξαν περισσότερους
από δέκα δήμους στην Ελλάδα στην ανάπτυξη
μακροπρόθεσμων σχεδίων για την ενέργεια
και το κλίμα, που στοχεύουν στην επίτευξη
ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2050. Οι
περισσότεροι από αυτούς τους δήμους έχουν
αναγνωρίσει ότι η ενεργειακή φτώχεια είναι μια
σημαντική πρόκληση και ότι οι τοπικές αρχές
μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του
φαινομένου. Ως εκ τούτου, συγκεκριμένα μέτρα
που μπορούν να υποστηρίξουν την ανακούφιση
της ενεργειακής φτώχειας στην περιοχή έχουν
συμπεριληφθεί στα σχέδιά τους. Για παράδειγμα, οι περισσότερες τοπικές αρχές αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα γραφείο ενημέρωσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή φτώχεια, που θα παρέχει πληροφορίες και
καθοδήγηση στους πολίτες, και θα τους βοηθά
να την αντιμετωπίσουν.
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Διαδικασία
Yλοποίησης

Υλοποιώντας δράσεις

Με την ολοκλήρωση της επιλογής των καταλληλότερων δράσεων και την ενσωμάτωσή τους σε μακροπρόθεσμα σχέδια, το επόμενο στάδιο είναι η
ωρίμανση και υλοποίησή τους.

•

Αναθέσουν με σαφήνεια την υλοποίηση των δράσεων
στα αρμόδια δημοτικά τμήματα, και να καθορίσουν
συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων δημοσίων υπαλλήλων.

•

Αναλάβουν όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη μετατροπή των δράσεων σε
ώριμα έργα, για παράδειγμα με την ανάπτυξη των
απαιτούμενων μελετών μηχανικού (όπως μελέτες
σκοπιμότητας, ενεργειακοί έλεγχοι, τεχνικές μελέτες και εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων),
οικονομικών μελετών (π.χ. επενδυτικά σχέδια, ανάλυση οικονομικής σκοπιμότητας) και λοιπού σχετικού υλικού (π.χ. ενημερωτικό υλικό για εκστρατείες
ευαισθητοποίησης).

•

Διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό
και νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. λήψη των απαραίτητων
αδειών για το έργο, συμμόρφωση με τις διαδικασίες
δημοσίων προμηθειών).

•

Προσελκύσουν τους ενδιαφερόμενους και το κοινό
κατά την υλοποίηση των δράσεων, προωθώντας τις
δράσεις, την προστιθέμενη αξία τους, τις επιπτώσεις
και τα οφέλη τους, καθώς και ενθαρρύνοντας την
ενεργή συμμετοχή τους (π.χ. για να γίνουν παραγωγοί-καταναλωτές).

•

Διαθέσουν κεφάλαια για την υλοποίηση όσων δράσεων θα υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας δημοτικούς
πόρους.

•

Διερευνήσουν και να επιδιώξουν εναλλακτικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για την εξασφάλιση κεφαλαίων
για την υλοποίηση δράσεων, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ).

•

Επικαιροποιούν και να βελτιώνουν, κατά διαστήματα,
τις δράσεις (τόσο τις προγραμματισμένες όσο και
εκείνες υπό υλοποίηση), ώστε να αντικατοπτρίζουν τις
τελευταίες εξελίξεις της κλιματικής επιστήμης, τις τεχνολογικές εξελίξεις, ευκαιρίες χρηματοδότησης και
αναπτυξιακές δυνατότητες, καθώς και να διασφαλίζουν ότι αυτές συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στους
ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής.

Βελτιώνοντας το δίκτυο
οδοφωτισμού στη Ρουμανία

Δε μπορούμε να προχωρήσουμε σε
σταδιακή κατάργηση των συμβατικών
σταθμών παραγωγής ενέργειας και να
κινηθούμε σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ
σπαταλάμε ενέργεια κάθε μέρα.
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Προκειμένου να βελτιωθεί ο οδοφωτισμός
στις γειτονιές Insula και Sancrai, ο δήμος
Campia Turzii εντόπισε όλες τις οικονομικά
σημαντικές και τεχνικά εφικτές δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και τους
παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν
τις παραμέτρους φωτισμού του δημόσιου
συστήματος οδοφωτισμού.
Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συζητήσεις για τον
καλύτερο προσδιορισμό των δημοτικών αναγκών, την ιεράρχηση δράσεων και μέτρων
με βάση την προκύπτουσα εξοικονόμηση
ενέργειας και τα δημόσια οφέλη, την πρόταση εναλλακτικών τεχνικών και οικονομικών
σεναρίων για τις πιο σημαντικές δράσεις
και τον εντοπισμό πηγών χρηματοδότησης,
ενώ υπήρχε ουσιώδης υποστήριξη κατά την
προετοιμασία της αίτησης του έργου.

51

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των δράσεων, οι τοπικές/περιφερειακές αρχές θα πρέπει να:

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Χρηματοδοτώντας την Υλοποίηση
των Δράσεων
Η επιτυχής εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου απαιτεί επαρκείς οικονομικούς πόρους, επομένως
είναι απαραίτητο οι τοπικές/περιφερειακές αρχές
να εξασφαλίζουν κονδύλια για την υλοποίηση των
δράσεων που περιλαμβάνονται στα σχέδιά τους.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι χρηματοδότησης έργων
αειφόρου ενέργειας και αυτές οι ευκαιρίες ποικίλλουν ανάλογα με:

•

τον τομέα (π.χ. δημοτικά κτίρια και οδοφωτισμός,
κτίρια κατοικιών) και το φορέα υλοποίησης του
έργου (η τοπική αρχή, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις,
οι ιδιωτικοί φορείς κ.λπ.),

Για δράσεις που εστιάζουν σε δημοτικά/περιφερειακά κτίρια, υποδομές και στόλους οχημάτων, καθώς
και έργα αστικού/χωροταξικού σχεδιασμού, οι τοπικές/περιφερειακές αρχές θα πρέπει να:

•

τη φάση του έργου (συμπεριλαμβανομένου του
σχεδιασμού και της κατασκευής/υλοποίησης),

•

•

την απαιτούμενη τεχνολογία (π.χ. έξυπνοι μετρητές/θερμοστάτες, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά),

Προσδιορίσουν τους διαθέσιμους πόρους, τους
χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς και τα προγράμματα χρηματοδότησης και να επιλέξουν τον
καταλληλότερο για κάθε έργο.

•

Διαθέσουν τους απαραίτητους ανθρώπινους
πόρους για το έργο και να αναλάβουν όλες τις
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ωρίμανση
(στο επίπεδο που απαιτείται από το επιλεγμένο
χρηματοδοτικό μέσο/ εργαλείο) και να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν ρυθμιστικά ή νομικά
εμπόδια.

•

Αξιολογήσουν την οικονομική βιωσιμότητα του
έργου και τους σχετικούς κινδύνους και να βεβαιωθούν ότι είναι οικονομικά ελκυστικό. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν στόχος
είναι η προσέλκυση επενδύσεων του ιδιωτικού
τομέα.

•

Αναπτύξουν το φάκελο έργου/ αίτησης/ πρότασης/ διαγωνισμού, σύμφωνα με τις κείμενες
απαιτήσεις (νομοθετικό πλαίσιο, απαιτήσεις χρηματοδοτικού οργάνου/ μηχανισμού χρηματοδότησης κ.λπ.) και τις διαδικασίες των δημοσίων
συμβάσεων.

•

Όσον αφορά τις δράσεις που επικεντρώνονται
στη μόχλευση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από πολίτες και επιχειρήσεις, οι τοπικές/ περιφερειακές
αρχές θα πρέπει να διοργανώσουν φιλόδοξες
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ενώ παράλληλα
θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και οδηγίες
σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία
και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης για τη
διευκόλυνση της διαδικασίας.

•
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τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι μηχανισμοί
χρηματοδότησης (όπως τα διαρθρωτικά ταμεία
και το Ταμείο Συνοχής, η Ευρωπαϊκή Δομή Τοπικής Ενεργειακής Υποστήριξης - ELENA, Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης- ΣΕΑ, οι Συμπράξεις
Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα - ΣΔΙΤ, μικρο-χρηματοδοτήσεις και άλλα είδη δανείων) και η πηγή
χρηματοδότησης (ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή / δημοτική, επενδυτές, τράπεζες κ.λπ.).
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Πρόγραμμα EU City Facility (EUCF)
Το EUCF είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
που παρέχει οικονομική υποστήριξη (επιχορηγήσεις των 60.000 ευρώ) σε τοπικές
αρχές για την επιτάχυνση των επενδύσεων
στην αειφόρο ενέργεια. Η επιχορήγηση
δε χρηματοδοτεί άμεσα επενδύσεις, αλλά
χρηματοδοτεί την ανάπτυξη επενδυτικών
ιδεών, όπως μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας,
αναλύσεις αγοράς, νομικές, οικονομικές και
χρηματοοικονομικές αναλύσεις, που σχετίζονται με την υλοποίηση δράσεων που
προσδιορίζονται σε Σχέδια Δράσης για το
Κλίμα και την Ενέργεια, οι οποίες με τη σειρά τους μοχλεύουν επενδύσεις (π.χ. από το
πρόγραμμα ELENA και ιδιωτικούς φορείς).
Ένας εμπειρογνώμονας έχει διοριστεί σε
όλες τις επιλέξιμες χώρες για να υποστηρίξει τους αιτούντες και τους δικαιούχους
για να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να
λάβουν υποστήριξη από το EUCF. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο EUCF αποτελείται από δύο βήματα, έναν έλεγχο επιλεξιμότητας και μια ηλεκτρονική αίτηση.
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Παρακολούθηση
και Aξιολόγηση των
Δράσεων
Ένας αποτελεσματικός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός
είναι ένα «ζωντανό» έγγραφο που επικαιροποιείται
περιοδικά και βελτιώνεται, ώστε να αντικατοπτρίζει
τις τελευταίες εξελίξεις της κλιματικής επιστήμης, τις
τεχνολογικές εξελίξεις, τις νέες οικονομικές ευκαιρίες
και τις αναπτυξιακές δυνατότητες, καθώς και τυχόν
συμπληρωματικές δράσεις που απαιτούνται για την
επίτευξη των στόχων. Για την αποτελεσματική ενημέρωση και βελτίωση των υπαρχόντων σχεδίων, είναι
σημαντικό να παρακολουθείται στενά η υλοποίηση των
δράσεων, καθώς αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της
διαδικασίας μάθησης. Η τακτική παρακολούθηση της
προόδου βοηθά τις τοπικές/περιφερειακές αρχές να
εκτιμήσουν κατά πόσον θα επιτευχθεί η απανθρακοποίηση εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και
επιτρέπει την εισαγωγή διορθωτικών και συμπληρωματικών ενεργειών, όταν χρειάζεται. Υποστηρίζει, επίσης,
τη διαδικασία συνεχούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων και του κοινού, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι το
σχέδιο συνεχίζει να ανταποκρίνεται στους ευρύτερους
αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής.

Η παρακολούθηση μπορεί να διευκολυνθεί αποτελεσματικά από:
Ανάθεση ρόλων και
αρμοδιοτήτων

Ορισμός δεικτών
παρακολούθησης

Όλες οι δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων
κατασκευών, των βελτιώσεων υποδομών, των ανακαινίσεων κτιρίων, της συμμετοχής πολιτών και ενδιαφερομένων μερών, της διείσδυσης τεχνολογιών χαμηλών
εκπομπών άνθρακα, πρέπει να παρακολουθούνται και
ο αντίκτυπός τους πρέπει να υπολογίζεται, τόσο σε
όρους εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου/διοξειδίου του άνθρακα,
όσο και στο πεδίο του μετριασμού των κινδύνων και
της ευπάθειας.

•

Το σαφή προσδιορισμό των δημοτικών τμημάτων
που θα συμμετάσχουν στην αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων ρόλων και
αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων δημοτικών
υπαλλήλων.

•

Τον καθορισμό σχετικών δεικτών παρακολούθησης για κάθε δράση (για παράδειγμα, αριθμός
πολιτών που συμμετείχαν σε δράσεις ευαισθητοποίησης, προϋπολογισμός που έχει ήδη δαπανηθεί για την υλοποίηση δράσεων, επιτευχθείσα
εξοικονόμηση ενέργειας), την επικαιροποίησή
τους όταν κριθεί απαραίτητο καθώς και καθορισμό της συχνότητας παρακολούθησης.

•

Την απογραφή εκπομπών παρακολούθησης για
την ορθή αξιολόγηση του αντικτύπου των δράσεων μετριασμού και σύγκριση αυτής με την
απογραφή εκπομπών αναφοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων που ο δήμος δεν
μπορεί να παρακολουθεί στενά (ενδεικτικά οι
παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζονται σε κατοικίες, όπου δεν απαιτείται άδεια
από την τοπική/περιφερειακή αρχή, π.χ. για την
αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης μέσω της
εγκατάστασης μιας αντλίας θερμότητας).

Το Πληροφοριακό Σύστημα
Ενεργειακής Διαχείρισης
για την παρακολούθηση
μακροπρόθεσμων σχεδίων στην
Κροατία
Το Πληροφοριακό Σύστημα Ενεργειακής
Διαχείρισης (ISGE) είναι ένα σύστημα που
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Οργανισμού Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών (UNDP) «Ενθάρρυνση
της ενεργειακής απόδοσης στην Κροατία».
Ο βασικός σκοπός αυτού του συστήματος
είναι να παρακολουθεί την κατανάλωση
ενέργειας και νερού στον κτιριακό τομέα
στην Κροατία, μέσω λογαριασμών ενέργειας
και νερού. Μέχρι στιγμής, μόνο κτίρια του
δημόσιου τομέα περιλαμβάνονται στο σύστημα (περίπου 75% των δημόσιων κτιρίων).
Σύμφωνα με το νόμο για την ενεργειακή
απόδοση (OG 127/14, 116/18, 25/20) όλοι οι
προμηθευτές στην Κροατία (τόσο της ενέργειας όσο και της ύδρευσης) υποχρεούνται
να παρέχουν δεδομένα για τη μέτρηση και
την κατανάλωση ενέργειας και νερού από το
δημόσιο τομέα και να τα εισάγουν στο ISGE
μία φορά το μήνα. Ως αποτέλεσμα, μπορεί
να αποκτηθεί μια γρήγορη και σαφής εικόνα
της κατανάλωσης ενέργειας και νερού των
δημόσιων κτιρίων και, όταν απαιτείται, μπορούν να ληφθούν άμεσα διορθωτικά μέτρα
για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσιμων σημείων, όπως για παράδειγμα διαρροές στο
δίκτυο ύδρευσης.

Απογραφή εκπομπών
παρακολούθησης
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Βέλτιστες
Πρακτικές

Διακυβέρνηση
και Λήψη
Αποφάσεων
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Διακυβέρνηση Περιοχές θετικού
και λήψη
ενεργειακού ισοζυγίου
αποφάσεων (TEPOS) στη Γαλλία έως το
2050
δημόσια αρχή

1.907 δήμοι σε 37 περιοχές στη Γαλλία

τομέας

Ενεργειακός σχεδιασμός

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αστικές και αγροτικές αρχές

αριθμός κατοίκων

4,273,000

επένδυση

(€)

206 εκατομμύρια

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•

προκλήσεις

•

54%

•

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Η έννοια της Περιοχής Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου (TEPOS) εισήχθη για την
προώθηση της πράσινης μετάβασης προς το 2050. Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες
που διατίθενται σε όλα τα TEPOS περιλαμβάνουν: ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εκπαιδευτικά μαθήματα, ατομική υποστήριξη, οδηγοί, δελτία ανάλυσης εμπειρίας, κ.λπ. Η
στρατηγική TEPOS βασίζεται στους ακόλουθους 7 πυλώνες σε κάθε περιοχή: οικονομικοί παράγοντες, πόροι και αποτελεσματικότητα υλικού, κινητικότητα και μεταφορές, αστικός σχεδιασμός και διαμόρφωση τοπίου, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
κτίρια και διακυβέρνηση.
•

•

•
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Ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τόσο κάθετα μεταξύ δήμων, επαρχιών (που αποτελούνται από πολλούς δήμους), της περιφέρειας και του κράτους,
όσο και οριζόντια μεταξύ των επαρχιών.
Ανταλλαγή εμπειριών, εργαλείων και υπηρεσιών, που επιτρέπουν στις νέες τοπικές αρχές να εφαρμόσουν μέτρα ταχύτερα και στις παλαιότερες να ενισχύσουν
την εμπειρία τους στην ενεργειακή μετάβαση.
Ορισμός ενός δημοτικού υπαλλήλου ως υπευθύνου ενεργειακής μετάβασης σε
κάθε δήμο, ο οποίος ανταποκρίνεται σε προσκλήσεις για καινοτόμα έργα, και ως
εκ τούτου ο δήμος επωφελείται ευκολότερα από περιφερειακούς, εθνικούς και
ακόμη και ευρωπαϊκούς πόρους.
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•

Περιφερειακός συντονισμός μέσω μιας συντονιστικής επιτροπής (αποτελούμενη από περιφερειακές και εθνικές δημόσιες αρχές), ένα διαμεσολαβητή δικτύου και το περιφερειακό ενεργειακό γραφείο.
Χρηματοδότηση από την περιφερειακή αρχή, για να βοηθήσει τις επαρχίες να δημιουργήσουν μια εσωτερική δομή για να ηγηθεί αυτού του
δικτύου.
Παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντικτύπου των μέτρων που
εφαρμόζονται από τις επαρχίες.
Συμμετοχή τοπικών παραγόντων και διασφάλιση της εκτέλεσης και
υλοποίησης των έργων.

διακυβέρνηση

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι κάθετη (μεταξύ δήμων, επαρχιών, της
περιφέρειας και της πολιτείας) και οριζόντια (μεταξύ επαρχιών). Το δίκτυο
TEPOS συντονίζεται από μια συντονιστική επιτροπή, η οποία συνεδριάζει
τακτικά. Οι τεχνικές επιτροπές συναθροίζονται κάθε 3 μήνες για να παρακολουθούν την πρόοδο των επαρχιών και να προετοιμάζουν τις συναντήσεις
ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Κάθε χρόνο οργανώνονται περίπου 3 έως 4
τέτοιες συναντήσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν και τα 37 TEPOS.
Όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει στην τοπική
αυτοδιοίκηση να εφαρμόσουν μέτρα ταχύτερα και να ενισχύει την τεχνογνωσία της σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση.

μελλοντικές
παράμετροι

Οι στόχοι, για τα επόμενα χρόνια, είναι η βελτίωση της παρακολούθησης
των μέτρων που εφαρμόζονται σε κάθε τοπικό επίπεδο και η αξιολόγηση
του αντικτύπου αυτών των μέτρων σε περιφερειακό επίπεδο.
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Διακυβέρνηση Υλοποίηση της έξυπνης
και λήψη
πόλης μέσω του
αποφάσεων επιχειρησιακού κέντρου
πληροφοριών του Δήμου
Jelgava (Λετονία)
δημόσια αρχή

Δήμος Jelgava, Λετονία

τομέας

Έξυπνη πόλη

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αστική αρχή
56.062 (Έτος: 2019)

αριθμός κατοίκων
επένδυση

(€)

745.660 (67% χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Η βασική παράμετρος που συνέβαλε στην επιτυχή δημιουργία και λειτουργία του πληροφοριακού κέντρου ήταν η πολιτική υποστήριξη και το όραμα
της πόλης να μεταμορφωθεί σε μια έξυπνη πόλη.

προκλήσεις

Δεν υπήρχαν σημαντικές προκλήσεις για τη δημιουργία του κέντρου, εκτός από το
ότι ήταν η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε ένα τέτοιο κέντρο στη Λετονία.

διακυβέρνηση

Οι ρόλοι καθορίστηκαν με σαφήνεια, μαζί με τον τρόπο λειτουργίας και
διαχείρισης του κέντρου. Υιοθετήθηκε μια ιεραρχική προσέγγιση έτσι ώστε
το Πληροφοριακό Κέντρο, η δημοτική αστυνομία και οι δημοτικές υπηρεσίες
να συνεργάζονται αποτελεσματικά.

μελλοντικές
παράμετροι

Το κέντρο είναι ανοιχτό για νέες ιδέες, εργαλεία και μεθόδους που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την καθημερινή λειτουργία του.

100 %

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

Ίδρυση του επιχειρησιακού κέντρου πληροφοριών Έξυπνης Πόλης του δήμου της
Jelgava, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ολοκληρωμένοι μηχανισμοί επικοινωνίας,
ανταλλαγής πληροφοριών και ανάλυσης για τη διασφάλιση της άμεσης επικοινωνίας
μεταξύ των κατοίκων της πόλης Jelgava, των διαχειριστών υποδομών, των επιχειρησιακών υπηρεσιών, των κρατικών και δημοτικών ιδρυμάτων, των εμπορικών εταιρειών και της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας.

καινοτομία

•

•
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Παρακολούθηση των υποδομών και της ασφάλειας μέσω αισθητήρων και μιας
έξυπνης πλατφόρμας GIS (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών), συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της ροής κυκλοφορίας οχημάτων, της στάθμης
νερού σε ποτάμια, του φωτισμού πόλης και των διακυμάνσεων στο ηλεκτρικό
δίκτυο.
Διαδικτυακή πλατφόρμα για διαδραστική διαχείριση πόλεων, συμμετοχή
πολιτών, πολιτική προστασία, συντονισμό προσωπικού, επικοινωνία και άλλες
λειτουργίες.
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Διακυβέρνηση Οργανωτική αναδιάρθρωκαι λήψη
ση διοικητικών και υπηρεαποφάσεων σιακών διαδικασιών, ως
συνέπεια της διακήρυξης
έκτακτης ανάγκης για το
κλίμα στην πόλη Konstanz
δημόσια αρχή

Konstanz, Γερμανία

τομέας

Δημόσια αρχή / διοίκηση

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αστική/ επαρχιακή (Λίμνη Konstanz)

αριθμός κατοίκων

285,325 (2019)

επένδυση

(€)

καινοτομία

•

•

•

•

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Η πίεση του κοινού που ασκήθηκε από το κίνημα «Παρασκευές για το μέλλον» οδήγησε στην
πολιτική διακήρυξη και την επακόλουθη αναφορά σχετικά με τα οργανωτικά και διαρθρωτικά μέτρα
που έλαβε το τοπικό συμβούλιο.

προκλήσεις

•
•

-

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

•

100 %

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

•

•

•
•
•
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•

Στις 2 Μαΐου 2019, το δημοτικό συμβούλιο της Konstanz ψήφισε ομόφωνα ψήφισμα σχετικά
με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Προκειμένου να δοθεί στην προστασία του
κλίματος η υψηλότερη προτεραιότητα όπως αποφασίστηκε στο ψήφισμα, εκτός από τα βασικά
οργανωτικά μέτρα, ελήφθησαν αρχικές αποφάσεις για θέματα και έργα που σχετίζονται με το
κλίμα. Κατά τη διάρκεια του έτους καταρτίστηκε μια λίστα δράσεων. Προκειμένου να διατεθούν
οι απαραίτητοι πόροι, όχι μόνο όσον αφορά το προσωπικό και την οργάνωση, αλλά και τους
οικονομικούς πόρους, ο προϋπολογισμός για την κλιματική αλλαγή εγκρίθηκε επίσης στο τέλος
του 2019.
•

Ψηφίσματα και ενδιάμεση έκθεση. Κάθε απόφαση του τοπικού συμβουλίου εξετάστηκε για τη
σημασία του για το κλίμα (προστασία του κλίματος και εναλλακτικές επιλογές δράσης). Επιπλέον, το
ψήφισμα περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων στο τοπικό συμβούλιο και το κοινό κάθε έξι μήνες
σχετικά με την πρόοδο και τις δυσκολίες στη μείωση των εκπομπών.
Σύσταση της «Ομάδας δράσης για την προστασία του κλίματος». Η ομάδα δράσης έχει ισχυρό
αντίκτυπο, όχι μόνο στη διοίκηση, στο δημοτικό χαρτοφυλάκιο και στην κοινωνία των πόλεων, αλλά
και στον προσδιορισμό περιοχών που σχετίζονται με την προστασία του κλίματος εντός της διοίκησης (εντοπίστηκαν 19).
Συμβούλιο Πολιτών για το Κλίμα. Σύμφωνα με το σύνθημα "από πολίτες για τους πολίτες", το 20μελές συμβούλιο πολιτών για το κλίμα (10 από αυτούς επιλέγονται τυχαία) έχει προϋπολογισμό 20.000
ευρώ ετησίως που μπορεί να διαθέσει σε ιδιωτικά έργα που προστατεύουν το κλίμα.
Δημιουργία θέσεων εργασίας. Αύξηση του προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα
της προστασίας του κλίματος στη διοίκηση πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.
Προστασία του κλίματος στα τεύχη δημοπράτησης. Για νέους διαγωνισμούς, π.χ. εκδηλώσεων, τα
ζητήματα προστασίας του κλίματος θα πρέπει να ληφθούν μελλοντικά υπόψη.
Αλλαγή οχημάτων. Για το δημόσιο στόλο, δόθηκαν οδηγίες για την αποκλειστική αγορά μικρών
ηλεκτρικών οχημάτων από τώρα και στο εξής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ειδικές
χρήσεις για τις οποίες δεν διατίθενται επί του παρόντος, εναλλακτικά οχήματα στην αγορά.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα αντί μιας χρήσης. Τροποποίηση σχετικά με την πρόληψη, την
ανακύκλωση και τη διάθεση των αποβλήτων (καταστατικό διαχείρισης αποβλήτων), π.χ. Χρήση
επαναχρησιμοποιήσιμων σκευών για εκδηλώσεις, βρώσιμα υλικά για το σερβίρισμα τροφίμων
και ποτών και χάρτινες σακούλες. Εξαιρέσεις μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις κατόπιν
γραπτού αιτήματος.
Ρυθμίσεις για υιοθέτηση της ηλιακής ενέργειας στα νέα κτίρια. Υποχρεωτική απαίτηση στους
ιδιοκτήτες κτιρίων να εξοπλίσουν τα νέα κτίρια με φωτοβολταϊκά. Εξαιρέσεις αποδεκτές μόνο
σε οικονομικά μη βιώσιμες περιπτώσεις.
Κέντρο της πόλης απαλλαγμένο από αυτοκίνητα. Μαζί με εμπειρογνώμονες και πολίτες, θα
εξεταστεί στο μέλλον η μετατροπή της πλατείας στο κέντρο της πόλης σε μια περιοχή χωρίς
αυτοκίνητα και θα αναζητηθούν μελλοντικά άλλες αντίστοιχες περιοχές.
Προϋπολογισμός για το κλίμα. Καταρτίστηκε συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το Κλίμα
το 2020, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

•

•

•

•

Αντικρουόμενοι στόχοι: Αντικρουόμενοι στόχοι και δράσεις είναι αναπόφευκτο όταν πρόκειται
για μέτρα προστασίας του κλίματος.
Γενικές συνθήκες πλαισίου σε ομοσπονδιακό επίπεδο: Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν
είναι δυνατή η εφαρμογή λύσεων που είναι συμβατές με την προστασία του κλίματος σε τοπικό
επίπεδο, επειδή οι γενικές συνθήκες πλαισίου σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν είναι (ακόμη)
διαθέσιμες.
Νόμος για το Δημοτικό προϋπολογισμό: Το πλαίσιο δημοτικού δανεισμού θέτει περιορισμούς,
για παράδειγμα ο δανεισμός είναι δυνατός μόνο εάν οι δαπάνες εξυπηρετούν τις μελλοντικές
γενιές.
Όρια τοπικής δράσης: Μόνο περίπου το 40% του διοξειδίου του άνθρακα εκπέμπεται τοπικά
στην Konstanz, από τοπικές χρήσεις ενέργειας. Τα υπόλοιπα οφείλονται κυρίως σε υπερ-περιφερειακές λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να επηρεαστούν μόνο έμμεσα σε τοπικό επίπεδο.
Κοινωνική δικαιοσύνη: Η δράση με την απαιτούμενη ταχύτητα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο
η κοινωνική συνοχή είναι η κύρια πρόκληση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η προστασία του
κλίματος πρέπει επομένως να σχεδιαστεί ώστε να είναι κοινωνικά αποδεκτή.
Εξοικονόμηση εκπομπών αναφοράς CO2: Η εξοικονόμηση εκπομπών αναφοράς CO2 είναι
σημαντική. Ωστόσο, η ακριβής εκτίμηση είναι συχνά δύσκολη και, στην περίπτωση ήπιων μέτρων (π.χ. ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας της πόλης), είναι δύσκολα εφικτή
και σχετικά αξιόπιστη εφόσον καταβληθεί μέτρια προσπάθεια.
Δίλημμα ενοικιαστή-επενδυτή: Τα φιλικά προς το κλίμα κτίρια απαιτούν υψηλότερες επενδύσεις, αλλά ωφελούν τους ενοικιαστές σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, λόγω χαμηλότερων δαπανών χρήσης.
Δίλημμα υλικών: Ταχεία δημιουργία προσιτού χώρου διαβίωσης σε σχέση με την κλιματικά
προβληματική κατασκευή με σκυρόδεμα και χάλυβα.

διακυβέρνηση

Η διακήρυξη έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και οι επακόλουθες ενέργειες στην Konstanz ηγούνται
από τη Διοίκηση, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, καθώς και το Τοπικό Συμβούλιο. Το κοινό, καθώς και
τα σχολεία, οι επιχειρήσεις και άλλοι τοπικοί ενδιαφερόμενοι εμπλέκονται έντονα, όχι μόνο μέσω
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, αλλά και μέσω της συνεχούς αναφοράς προόδου από τη Διοίκηση.

μελλοντικές
παράμετροι

Η διαρκής εξέλιξη των ψηφισμάτων και των δράσεων που λαμβάνονται, εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τη συνεχή δημόσια πίεση, την πολιτική βούληση, τη χρηματοδότηση και τη δημιουργία
ενός δικτύου πόλεων στη Γερμανία που θέλουν να γίνουν τοπικοί ηγέτες στην κλιματική μετάβαση
και μπορούν, μαζί, να δώσουν πιο φιλόδοξα παραδείγματα σε μια τέτοια μετάβαση από κάτω προς
τα πάνω.
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Διακυβέρνηση Δυναμικό Εργαστήριο
και λήψη
(Living Lab) στην
αποφάσεων Koprivnica

δημόσια αρχή

Πόλη της Koprivnica, Κροατία

τομέας

Έξυπνη πόλη, δημόσιος φωτισμός

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αστικός

αριθμός κατοίκων

30,854

επένδυση

(€)

•

προκλήσεις

•

•

25 %

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Το Δυναμικό Εργαστήριο στην Koprivnica, το πρώτο του είδους του στην Κροατία,
στοχεύει να υποστηρίξει επιχειρηματίες στην ανάπτυξη, τον έλεγχο και την προώθηση προϊόντων και λύσεων έξυπνης πόλης σε τομείς όπως η διαχείριση αποβλήτων, οι χώροι στάθμευσης, το έξυπνο δίκτυο, οι έξυπνες υποδομές πόλεων κ.λπ.
Η δημόσια υποδομή φωτισμού ήταν το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα του Δυναμικού
Εργαστηρίου. Οι πρώτες ενέργειες υλοποιήθηκαν σε 24 πεδία δοκιμών, με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό των φωτιστικών, την ενσωμάτωση λύσεων έξυπνης πόλης
και τη συμμετοχή πολλών κατασκευαστών/πωλητών προϊόντων LED. Το Εργαστήριο
είναι ανοιχτό για όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως πολίτες και ακαδημαϊκά &
ερευνητικά ιδρύματα, ώστε να συμμετάσχουν στα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Το όραμα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση λειτουργιών για τομείς
όπως τα βιώσιμα κτίρια, η βιώσιμη κινητικότητα, η διαχείριση υδάτων, η διαχείριση
αποβλήτων, άλλες δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.λπ., ενώ ο
μακροπρόθεσμος στόχος είναι η πλήρης ανάπτυξη λύσεων απανθρακοποίησης.
•

•

•
•
•
•

•

60,000 €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται
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βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Δεν υπήρχε αρχικό κεφάλαιο για δαπάνες. Το έργο βασίστηκε σε
χρηματοδότηση από τη βιομηχανία, η οποία χρησιμοποίησε τα πεδία
δοκιμών του δυναμικού εργαστηρίου, ως μία νέα δυνατότητα δωρεάν
δημοσιότητας.
Τεχνολογικές προκλήσεις που σχετίζονται με έξυπνες λύσεις πόλεων
σε δημόσιες υποδομές οδοφωτισμού, που απαιτούν ηλεκτροδότηση
και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Χαμηλή εμπιστοσύνη. Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και πολίτες δίσταζαν να συνεισφέρουν, καθώς δεν πίστευαν ότι η γνώμη τους
θα ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.

διακυβέρνηση

Ο Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο της Βόρειας Κροατίας (REA North)
ως δημόσιος, ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός είναι ο διαχειριστικός εταίρος του Δυναμικού Εργαστηρίου στην Koprivnica.
Το έργο προβλέπεται να αναπτυχθεί ανάλογα με την επιτυχία του στην προσέλκυση βασικών ενδιαφερομένων. Πράγματι, στη διαδικασία ανάπτυξης
του έργου συμμετείχαν διάφοροι ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δημόσιες αρχές,
ιδιωτικός τομέας, ακαδημαϊκός κόσμος).

μελλοντικές
παράμετροι

•
•

•

•

Νέο οικοσύστημα: Οι πολίτες ευαισθητοποιούνται για τη χρήση πόρων (ενέργεια, νερό, απόβλητα κ.λπ.), οι αρχές αναπτύσσουν νέες βιώσιμες υποδομές
(δίκτυο σταθμών φόρτισης, δημόσια ποδήλατα κ.λπ.), ενώ ο ιδιωτικός τομέας
ενθαρρύνεται να αναπτύξει νέα έξυπνα και περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα.
Ανάπτυξη έργου: Δημιουργήθηκε μια συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού. Πολίτες, δημόσιες αρχές, ιδιωτικές εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα συνέβαλαν
στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου. Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι όχι μόνο
συμμετείχαν αλλά και επωφελήθηκαν από το έργο.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Παροχή πλατφόρμας για ανοιχτή συνεργασία μεταξύ θερμοκοιτίδων
νεοφυών επιχειρήσεων διαφόρων οργανισμών και πολιτών.
Ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
Πρότυπη λειτουργία που μπορεί να αναπαραχθεί και από άλλες πόλεις.
Υψηλή αποδοχή του έργου από πολλούς ενδιαφερόμενους.
Το Δυναμικό Εργαστήριο της Koprivnica έγινε πεδίο δοκιμών και ανάπτυξης, γεγονός που ενθάρρυνε τη βιομηχανία να συμμετάσχει.

•

•
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Συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη του εργαστηρίου.
Οι εταίροι πρέπει να παρέχουν τεχνογνωσία και τεχνολογικές λύσεις για
τη σύνδεση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων που λειτουργούσαν
αυτόνομα μέχρι τότε (διαφορετικές τεχνολογίες, εξοπλισμός και τεχνικά
περιβάλλοντα).
Ενδυνάμωση του οικοσυστήματος με την προώθηση και τη δημιουργία
εταιρικών σχέσεων με υποστηρικτικά ιδρύματα, όπως θερμοκοιτίδες
επιχειρήσεων, εμπορικά επιμελητήρια και άλλες δημόσιες αρχές. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην υποστήριξη και τη συμμετοχή των πολιτών.
Διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων, νέων εργαλείων χρηματοδότησης
και νέων συνεργασιών
Οι βιομηχανικοί εταίροι βρίσκονται διεσπαρμένοι σε όλη την εθνική
επικράτεια. Υπάρχει ανάγκη για ισχυρότερη συνεργασία και κίνητρα για
να διατηρηθούν ενεργοί στο έργο.
Η διευκόλυνση της της διακυβερνητικής ανταπόκρισης βρίσκεται σε
υψηλή προτεραιότητα, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να συνεχίσουν να συμμετέχουν, και το Δυναμικό Εργαστήριο να συνεχίσει να
ελέγχει τη βιωσιμότητα των συστημάτων για την ένταξή τους εντός των
υπαρχουσών υποδομών της πόλης.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Διακυβέρνηση Περιφερειακή συνάντηση
και λήψη
για την προώθηση των
αποφάσεων ηλεκτρικών οχημάτων
στην Asturias
δημόσια αρχή

Αυτόνομη Κοινότητα της Asturias, Ισπανία

τομέας

Μεταφορές

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας

αριθμός κατοίκων

1,050,000

επένδυση

(€)

-

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

καινοτομία
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•

προκλήσεις

Κάθε εταιρεία είχε αρχικά τη δική της στρατηγική και τεχνολογία. Κατά τη
διάρκεια των συναντήσεων, η επίλυση προβλημάτων με συνεργατικό τρόπο
τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης.

διακυβέρνηση

Η συνάντηση για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Asturias διεξήχθη από το περιφερειακό Υπουργείο με αρμοδιότητες στον τομέα της ενέργειας, με την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη του Ενεργειακού Γραφείου της Asturias (FAEN). Αυτό επέτρεψε στις εταιρείες να εκτιμήσουν την
ισχυρή υποστήριξη της περιφερειακής κυβέρνησης από την αρχή, και ότι οι
δράσεις που θα εφαρμοστούν θα έχουν ισχυρό θεσμικό υπόβαθρο. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, συναντήσεις για τη συμμετοχή των τοπικών διοικήσεων στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν. Αυτό
έδωσε την ευκαιρία σε εταιρείες και δήμους για ανταλλαγή απόψεων και
διάλογο σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες τους και τον τρόπο που
θα μπορούσαν να επιλυθούν.

μελλοντικές
παράμετροι

•

100%

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Έχει εδραιωθεί συνεργασία μεταξύ όλων των περιφερειακών παραγόντων που
εμπλέκονται στην ηλεκτροκίνηση, για την πρόταση συγκεκριμένων δράσεων για την
προώθηση της χρήσης αυτής της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς δραστηριότητας.
Από το τέλος του 2017, έχουν πραγματοποιηθεί κοινές δράσεις μεταξύ εταιρειών και
διοικήσεων, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερο μερίδιο της ηλεκτροκίνησης στις
μεταφορές, κυρίως στο οδικό δίκτυο.
Σχεδιασμός ενός εργαλείου για μια ισχυρή συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
και την ανάπτυξη συνεργατικών προτάσεων με εταιρείες, διοικήσεις, ενώσεις και
χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων.
Οι τακτικές συναντήσεις, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση κοινών δραστηριοτήτων,
όπως εκθέσεις, δημοσιεύσεις, δοκιμές οχημάτων για ιδιώτες και επιχειρήσεις, διεθνή συνέδρια κ.λπ. έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή, η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη υποδομή ταχείας επαναφόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων Ισπανία.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050
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•

•

Επιτυχής συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων με έμφαση
στην επίλυση προβλημάτων.
Τα προβλήματα και οι ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου καταγράφονται,,
επιτρέποντας το ζωντανό διάλογο και τη γνώση των δυνατοτήτων κάθε
εταιρείας.

Συνέχεια της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.
Άλλες/νέες τεχνολογίες, όπως το υδρογόνο, μπορεί να ενισχύσουν τη
μετάβαση.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Διακυβέρνηση Μια εφαρμογή για
και λήψη
smartphone στην Πόλη της
αποφάσεων Jelgava

δημόσια αρχή

Δήμος Jelgava, Λετονία

τομέας

Έξυπνη πόλη

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αστική αρχή

αριθμός κατοίκων

55.972 (Έτος, 2019)

επένδυση

(€)

-

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

100% συν επισκέπτες / τουρίστες

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

Έχει αναπτυχθεί μια εφαρμογή για smartphone, συγκεκριμένα το "Jelgavaspilseta",
με τη βοήθεια του οποίου οι κάτοικοι μπορούν να παρέχουν συστάσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Η εφαρμογή παρέχει πολλές λειτουργίες, όπως
αναφορές προβλημάτων/ζημιών με εντοπισμό γεωγραφικής τοποθεσίας, κλήσεις
έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, παρακολούθηση/αναφορά.

καινοτομία

•
•

68

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•

προκλήσεις

Δεν χρησιμοποιούν όλοι οι ηλικιωμένοι πολίτες έξυπνα τηλέφωνα. Αυτή η
πρόκληση αλλάζει χρόνο με το χρόνο.

διακυβέρνηση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες του
επιχειρησιακού κέντρου πληροφοριών του δήμου και να διασφαλίσει ότι οι
πληροφορίες διαδίδονται και συγκεντρώνονται με γρήγορο, σύγχρονο και
διαδραστικό τρόπο μεταξύ των πολιτών της Jelgava.

μελλοντικές
παράμετροι

Οι ενημερώσεις και οι νέες λειτουργίες γίνονται μέσω της εφαρμογής.

•

Τεχνική εξειδίκευση, η οποία εξασφάλισε τη δημιουργία ενός πρακτικού
εργαλείου, φιλικού προς το χρήστη.
Η συμμετοχή στο διεθνές έργο: «Η βελτίωση του συστήματος πολιτικής
προστασίας στη Jelgava και το Siauliai (C-System)» εξασφάλισε σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα.

Οι πολίτες ενημερώνονται για την επικαιρότητα στην πόλη.
Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν ενεργά τις διαδικασίες στην πόλη και να
ενημερώνουν την τοπική αρχή, εάν κάτι δε λειτουργεί σωστά.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050
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Υποδομές
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Υποδομές

Έξυπνα Τρίκαλα

δημόσια αρχή

Δήμος Τρικκαίων, Ελλάδα

τομέας

Έξυπνη πόλη

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αγροτικός Δήμος

αριθμός κατοίκων

81,355

επένδυση

(€)

σύντομη
περιγραφή

•

καινοτομία

•
•

-

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

100%

θετικά από τη δράση

Δημοτικά κτίρια και υποδομές. Οι έξυπνοι αισθητήρες παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη ζήτηση ενέργειας και τη χρήση σε
δημοτικά κτίρια και οδοφωτισμό. Με την ανάλυση δεδομένων, μπορούν να
ληφθούν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί
ένα Κέντρο Ελέγχου Έξυπνης Πόλης στο ισόγειο του Δημαρχείου, όπου οι
τερματικοί σταθμοί παρακολουθούν τα έξυπνα συστήματα πόλης που ενεργοποιούν τους απαραίτητους χειρισμούς.
• Άλλες υπηρεσίες. Μέσω της εφαρμογής ανοιχτού εμπορικού κέντρου, τα
τοπικά καταστήματα μοιράζονται εμπορικές προσφορές σε πολίτες μέσω ενός
τοπικού δικτύου Wi-Fi. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφαρμογή "20000"
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των αιτημάτων πολιτών στην
τοπική αρχή. Το σύστημα Tηλεφροντίδας χρησιμοποιείται για επιλεγμένο
αριθμό κατοίκων που έχουν ανάγκη. Αυτό επιτρέπει στις υπηρεσίες υγείας
και πρόνοιας, μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα e-ΚΕΠ (Αυτοματοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι συσκευές τύπου ATM που προσφέρουν στους κατοίκους
τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, να ζητήσουν και να
εκτυπώσουν δημοτικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, πιστοποιητικά γεννήσεως και άλλα σχετικά έγγραφα δημοτικών αρχών, γρήγορα, απλά και εύκολα.
Οι επιτυχημένες πιλοτικές δράσεις προγραμματίζονται να κλιμακωθούν με χρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά ταμεία ή με συνεργασία με προμηθευτές.

•

σύντομη
περιγραφή
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Ο Δήμος Τρικκαίων ανέπτυξε την πρωτοβουλία «Έξυπνα Τρίκαλα», ενσωματώνοντας υποδομές, υπηρεσίες και εφαρμογές έξυπνων πόλεων από το 2014, με στόχο τη μετάβαση σε
βιώσιμες δημοτικές υπηρεσίες και διευκολύνοντας τη ζωή των πολιτών. Αρκετές έξυπνες
δράσεις έχουν εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς, κυρίως μέσω συνεργασιών με εταιρείες
τεχνολογίας για τη δοκιμή εφαρμογών/λύσεων, καθώς και μέσω ερευνητικών έργων, πολλά
από τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Αυτές οι δράσεις
περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
• Τομέας μεταφορών. Υιοθετήθηκε ένα σύστημα αισθητήρων στάθμευσης που αποθαρρύνει τους οδηγούς από την παράνομη στάθμευση (π.χ. σε ράμπες), και ειδοποιεί την
τροχαία σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, έχει ξεκινήσει ως πιλοτικό έργο ένα έξυπνο
σύστημα στάθμευσης που καλύπτει περιορισμένο αριθμό θέσεων . Αυτές οι ενέργειες συμπληρώνονται από ένα σύστημα παρακολούθησης φωτεινών σηματοδοτών
και ένα έξυπνο σύστημα οδοφωτισμού, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση της
λειτουργίας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση επιπροσθέτως τον τηλεχειρισμό και τον
προγραμματισμό. Όσον αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες, το λεωφορείο χωρίς οδηγό
έχει δοκιμαστεί στο δήμο στο παρελθόν, στο πλαίσιο ενός προγράμματος «Ορίζοντας
2020». Τέτοια λεωφορεία θα χρησιμοποιηθούν την προσεχή περίοδο για τις δημοτικές
δημόσιες συγκοινωνίες.
• Τομέας αποβλήτων. Στον τομέα των αποβλήτων, ο δήμος υιοθέτησε ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης, βάσει του όγκου των κάδων, για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών
συλλογής. Η υιοθέτηση αυτής της μεθόδου οδήγησε σε συνολική μείωση του κόστους
κατά 40%, με μόνο 24.000€ επένδυση.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Εφαρμογές έξυπνης πόλης σε δημοτικές υπηρεσίες και υποδομές.
Συνεργατική ανάπτυξη των έργων με εταιρείες τεχνολογίας και ακαδημαϊκούς
φορείς.
Χρηματοδότηση από ένα συνδυασμό δημοτικών κονδυλίων, φορέων της αγοράς
και ερευνητικών ταμείων, ενώ ένα παρόμοιο μείγμα χρησιμοποιείται για την
εφαρμογή των πιλοτικών σχεδίων σε μεγαλύτερη κλίμακα.

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•
•

Η ισχυρή πολιτική δέσμευση είναι η πιο κρίσιμη παράμετρος επιτυχίας.
Απαιτείται στρατηγικό όραμα για τη δημιουργία της πορείας.

προκλήσεις

•
•

Περιορισμένη χρηματοδότηση διαθέσιμη από περιφερειακές ή εθνικές πηγές.
Τροποποίηση συμπεριφοράς των πολιτών και αντιμετώπιση δυσπιστίας σε καινοτόμα
σχέδια και πολιτικές προθέσεις.

διακυβέρνηση

Δημιουργήθηκε μια ειδική μονάδα εντός του δήμου, για τον συντονισμό όλων των
δράσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος έξυπνης πόλης
Επιπλέον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η εφαρμογή «20000» χρησιμοποιήθηκαν
για το συντονισμό των λύσεων έξυπνης πόλης και για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης της αλληλεπίδρασης των πολιτών με τις δημοτικές υπηρεσίες (αιτήσεις,
πιστοποιητικά, νομικά έγγραφα κ.λπ.). Το Κέντρο Ελέγχου Έξυπνης Πόλης είναι μια
άλλη χρήσιμη υποδομή που βοηθά την τοπική αρχή να παρακολουθεί τις έξυπνες
υπηρεσίες.

μελλοντικές
παράμετροι

•
•
•
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Χαμηλότερο κόστος καινοτόμων προϊόντων.
Ευκαιρίες χρηματοδότησης (π.χ. μέσω εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης).
Ανάπτυξη ικανοτήτων για το προσωπικό του Δήμου.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Υποδομές

Βελτιωμένος οδοφωτισμός
με τεχνολογίες LED και
έξυπνης πόλης στο San
Martín del Rey Aurelio

δημόσια αρχή

San Martín del Rey Aurelio, Ισπανία

τομέας

Δημόσιο

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Τοπικές αρχές

αριθμός κατοίκων

16,584

επένδυση

(€)

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•

•

999,790 €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε τον εκσυγχρονισμό των συμβατικών φωτιστικών με νέα LED, τα οποία εγκαταστάθηκαν στο ήμισυ του συστήματος οδοφωτισμού, ενώ για το υπόλοιπο ήμισυ του αριθμού των φωτιστικών, υπάρχει αυτόνομος
δυναμικός έλεγχος. Οι νέες δημόσιες υποδομές οδοφωτισμού ενσωματώνουν
τεχνολογία που παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες Wi-Fi σε αγροτικές
περιοχές με περιορισμένη διαθεσιμότητα. Το νέο σύστημα μειώνει το κόστος ενέργειας και τις εκπομπές κατά 68%.
•
•

Το ενδιαφέρον του Δημοτικού Συμβουλίου να παρέχει νέες δημόσιες
υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις που διαθέτει.
Η συνεργασία ενός ενεργειακού διαχειριστή στο Δημαρχείο, με εξειδικευμένους τεχνικούς και το Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο, δημιουργεί ένα σημαντικό συνεργατικό σχήμα για την ανάπτυξη καινοτόμων
έργων.
Οι εθνικές γραμμές στήριξης για την υλοποίηση αυτών των έργων
διευκολύνουν την υλοποίησή τους. Το εξειδικευμένο προσωπικό για τον
προσδιορισμό των κατάλληλων οικονομικών μηχανισμών υποστήριξης
είναι ένας σημαντικός παράγοντας.

100%

θετικά από τη δράση

Δυναμικά συστήματα ρύθμισης και ελέγχου σε κάθε φωτιστικό για βελτιστοποιημένη λειτουργία σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.
Η υποδομή οδοφωτισμού με την προσθήκη εξοπλισμού έξυπνων τεχνολογιών
γίνεται η ραχοκοκαλιά του συστήματος έξυπνης πόλης, προσφέροντας υπηρεσίες για οδοφωτισμό, διαχείριση αποβλήτων και το δίκτυο φωτεινών σηματοδοτών.

προκλήσεις

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σχετικές προκλήσεις, η συνεργασία
μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου, των εταιρειών και των εμπειρογνωμόνων του κλάδου, μαζί με τη συμβολή φορέων που διαδραματίζουν δυναμικό
ρόλο, όπως τα ενεργειακά γραφεία, ήταν καθοριστικής σημασίας για την
απόφαση να προχωρήσουν και να ενσωματώσουν καινοτόμα συστήματα.

διακυβέρνηση

Η συνεργασία μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου και των υποστηρικτικών
φορέων, όπως το Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο, καθώς και η ύπαρξη
Ενεργειακού Διαχειριστή στο Δήμο, βοηθά στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου πλαισίου με επαρκείς πόρους για την υλοποίηση έργων βελτίωσης της
ενεργειακής αποδοτικότητας στο Δήμο. Αυτό επιτρέπει στους πολιτικούς να
λαμβάνουν αποφάσεις, με βάση σαφείς τεχνοοικονομικές εκτιμήσεις.

μελλοντικές
παράμετροι

•

•

ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ
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Η διαθεσιμότητα εθνικών ή περιφερειακών πόρων και επιχορηγήσεων για
την ανάπτυξη αυτών των έργων είναι πολύ σημαντική. Η συνεργασία μεταξύ
διαφορετικών ενδιαφερομένων επιτρέπει τον προσδιορισμό άλλων επιλογών
χρηματοδότησης έργων, όπως οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών.
Η ύπαρξη Ενεργειακού Διαχειριστή από την πλευρά του δήμου διευκολύνει
την όλη διαδικασία. Σε μικρές ή μεσαίες τοπικές διοικήσεις, λόγω έλλειψης ή
περιορισμένης διαθεσιμότητας ενός τέτοιου διαχειριστή, η συνεργασία με τα
Περιφερειακά Ενεργειακά Γραφεία μπορεί να είναι μια χρήσιμη στρατηγική
για την αναπλήρωση αυτού του κενού.

663 MWh / έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

345,5 τόνοι ισοδύναμου CO₂/ έτος

Υποδομές

Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης
και της αξιοπιστίας του δημόσιου συστήματος φωτισμού στο Δήμο Campia Turzii

δημόσια αρχή

Δήμος Campia Turzii, Ρουμανία

τομέας

Ενεργειακή αποδοτικότητα

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Τοπική αστική αρχή

αριθμός κατοίκων

22.223 (Απογραφή 2011)

επένδυση

(€)

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Δημιουργία οράματος: Ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου οράματος που
περιλαμβάνει:
• Αυξημένη ασφάλεια των πολιτών σε δημόσιους δρόμους, παρέχοντας
οδοφωτισμό υψηλών προδιαγραφών.
• Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του δημόσιου συστήματος φωτισμού.
• Συμβολή στις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

προκλήσεις

•
•
•
•

280.290 (205.254 ως επιχορήγηση).

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

Περισσότερο από 10%

•

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

Στις γειτονιές Insula και Sancrai του δήμου Campia Turzii εκσυγχρονίζεται ο οδοφωτισμός για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της οδικής ασφάλειας, καθώς
και για τη σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 και του ενεργειακού κόστους. Το
έργο στοχεύει στον εντοπισμό όλων των οικονομικά και τεχνικά εφικτών λύσεων
εξοικονόμησης ενέργειας, και επίσης στον εντοπισμό παραγόντων που μπορούν να
βελτιώσουν τις παραμέτρους φωτισμού του δημόσιου συστήματος φωτισμού. Η
προτεινόμενη λύση αναβάθμισης περιλαμβάνει:
• Αντικατάσταση 403 υφιστάμενων φωτιστικών με νέα τύπου LED.
• Δυναμική λειτουργία φωτισμού.
• Εγκατάσταση ενός συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης.

καινοτομία

Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης λύσης είναι να εξασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο
ενεργειακής απόδοσης του δημόσιου συστήματος φωτισμού και να εισαγάγει καινοτομία, καθώς οι περισσότεροι λαμπτήρες δε χρησιμοποιούν την τρέχουσα σύγχρονη
τεχνολογία.

διακυβέρνηση

Η τοπική αρχή, ο δήμος Campia Turzii, έχει αναλάβει μια σαφή και φιλόδοξη ενεργειακή πολιτική. Το σχέδιο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οδοφωτισμού αναπτύχθηκε με τη βοήθεια του έργου C-Track 50.
Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου, πραγματοποιήθηκαν πολλές συζητήσεις
σχετικά με τον προσδιορισμό των αναγκών του δήμου, την ιεράρχηση των
προσδιορισμένων δράσεων και μέτρων με βάση τον αντίκτυπό τους στην
κατανάλωση ενέργειας και τα οφέλη για το κοινό, την πρόταση εναλλακτικών
τεχνικών και οικονομικών σεναρίων για τις σημαντικότερες δράσεις, τον
προσδιορισμό πηγών χρηματοδότησης, ενώ ουσιαστική υποστήριξη δόθηκε
κατά την προετοιμασία της αίτησης του έργου.
Ο δήμος Campia Turzii έχει διαθέσει οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
για τον Ενεργειακό Έλεγχο και την ανάπτυξη της εφαρμογής του έργου για
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του Συστήματος Δημόσιου Φωτισμού και δεσμεύεται να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση, λειτουργία και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου.

μελλοντικές
παράμετροι

Περισσότερα προγράμματα χρηματοδότησης θα επέτρεπαν καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό,
ως τελικό χρήστη, θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν τα μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα του έργου.

ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ
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Έλλειψη γνώσεων σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα από τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας.
Δύσκολη πρόσβαση σε συνεπή και αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα.
Ανεπαρκή κονδύλια για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης.
Ελλιπής διαθεσιμότητα στη ρουμανική αγορά καινοτόμων και δοκιμασμένων τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης.
Έλλειψη τοπικών εργολάβων για την ποιοτική συντήρηση του συστήματος.
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273,4 MWh / έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

318 τόνοι ισοδύναμου CO₂/ έτος

Υποδομές

Φωτισμός LED σε σήραγγες
στη Μαδέρα

δημόσια αρχή

Περιοχή της Μαδέρα, Πορτογαλία

τομέας

Περιφερειακή διεύθυνση οδών

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Νησιωτική αυτοδιοίκηση

αριθμός κατοίκων

Περίπου 260 χιλιάδες

επένδυση

(€)

629.520 (137.899 από εθνικά ταμεία)

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

-

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία
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Ο φωτισμός LED εγκαταστάθηκε σε 11 σήραγγες που βρίσκονται σε δρόμους που
διαχειρίζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Οδών.
Για την υλοποίηση αυτού του έργου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Οδών αιτήθηκε στο
Ταμείο Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Εθνικό ταμείο), ώστε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων LED που μειώνουν
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τουλάχιστον 60%. Αυτό αντιπροσωπεύει μια τεράστια μείωση των ετήσιων λογαριασμών ενέργειας, καθώς τα φώτα στις
σήραγγες λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα. Οι σήραγγες που στόχευε η παρέμβαση
ήταν αυτές με τη μεγαλύτερη ανάγκη.
Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν έχουν περίοδο αποπληρωμής περίπου 40
μηνών. Η τεχνολογία «LED» αποδείχθηκε βιώσιμη λύση, από οικονομική, οικολογική
και κοινωνική άποψη, καθώς μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και με τη σειρά της
το κόστος ενέργειας, χωρίς να μειώνει την ποιότητα του φωτισμού.
Αυτό το καινοτόμο έργο επέτρεψε τη μείωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του οδοφωτισμού και ταυτόχρονα μείωσε τους λογαριασμούς ενέργειας, εξοικονομώντας περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια για μελλοντικές παρεμβάσεις
σε άλλες σήραγγες. Λόγω της μικρής περιόδου αποπληρωμής και της αναμενόμενης
διάρκειας ζωής για την τεχνολογία LED που υπερβαίνει τις 100.000 ώρες λειτουργίας, εκτιμάται ότι μετά από 10 χρόνια, η λύση LED θα μειώσει το ενεργειακό κόστος
έως και 90%.
Εκτός από τον δημοτικό δημόσιο φωτισμό, ο φωτισμός σηράγγων με τεχνολογία
LED είναι μια λύση που πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη και πρέπει να γίνει κοινή
πρακτική σε όλες τις περιοχές.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Πολιτική υποστήριξη, τεχνική επάρκεια

προκλήσεις

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την
αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού σηράγγων με τεχνολογία LED, η
οποία είναι δυνατή μόνο μέσω προγραμμάτων οικονομικής στήριξης.

διακυβέρνηση

Η δράση βασίστηκε στο διοικητικό προσωπικό.

μελλοντικές
παράμετροι

Νέα χρηματοδοτικά σχήματα

ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ

2.152 MWh / έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

(462,89 tep /
ετησίως, 237.000 €)
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1.151 τόνοι ισοδύναμου CO₂/ έτος

Υποδομές

Ηλεκτρικά οχήματα για
τη δημόσια διοίκηση στη
Μαδέρα

δημόσια αρχή

Περιοχή της Μαδέρας, Πορτογαλία

τομέας

Περιφερειακές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Δημόσια διοίκηση

αριθμός κατοίκων

Περίπου 260.000

επένδυση

(€)

100% από το Ταμείο Περιβάλλοντος

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

καινοτομία

Η χρήση μιας αποδοτικότερης τεχνολογίας, καθώς και η χρήση ενός ενεργειακού φορέα διαφορετικού από αυτόν που χρησιμοποιείται στα συμβατικά
οχήματα, καθιστά δυνατή τη μείωση της εξωτερικής εξάρτησης από το
πετρέλαιο, η οποία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφάλειας. Τα ηλεκτρικά οχήματα επιτρέπουν επίσης μεγαλύτερη
διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη συνακόλουθη μείωση
της χρήσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Πολιτική στήριξη

προκλήσεις

Η πρόκληση ήταν να επιβεβαιωθεί η απόδοση των ηλεκτρικών οχημάτων
όταν χρησιμοποιούνται για δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως όσον αφορά την
αυτονομία των οχημάτων.

διακυβέρνηση

Η δράση επικεντρώθηκε στο διοικητικό προσωπικό.

μελλοντικές
παράμετροι

Νέα προγράμματα χρηματοδότησης για την αντικατάσταση όλων των οχημάτων ντίζελ και βενζίνης του στόλου.

Περιφερειακές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή
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Τα ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούνται από την Περιφερειακή Δημόσια Διοίκηση
από το 2018. Επί του παρόντος, η Περιφερειακή Αρχή χρησιμοποιεί 15 ηλεκτρικά
οχήματα (ΗΟ), τα οποία αποκτήθηκαν μέσω αιτήσεων που έχουν εγκριθεί στην 1η
και 2η φάση του Προγράμματος Υποστήριξης Ηλεκτρικής Κινητικότητας της Δημόσιας Διοίκησης του Περιβαλλοντικού Ταμείου (2017 και 2018). Αυτό χρηματοδότησε
το συνολικό κόστος μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) μέσω leasing των
οχημάτων για περίοδο 48 μηνών, καθώς και για την αγορά και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης, έως ένα μέγιστο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μισθωμένων οχημάτων.
Τα ηλεκτρικά οχήματα αντικατέστησαν παλαιότερα οχήματα (άνω των 12 ετών).
Αυτά αποτελούσαν υψηλό κόστος για την περιφέρεια, συγκεκριμένα όσον αφορά το
κόστος καυσίμων και συντήρησης, και πολλά ήταν ακινητοποιημένα για πολύ καιρό
περιμένοντας ανταλλακτικά, γεγονός που συχνά παρεμπόδιζε τη σωστή λειτουργία
ορισμένων υπηρεσιών.
Σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα, τα ηλεκτρικά οχήματα καταναλώνουν 5 φορές λιγότερη ενέργεια για να διανύσουν την ίδια απόσταση, έχουν πολύ χαμηλότερο
κόστος συντήρησης, δεν εκπέμπουν ρύπους στα αστικά κέντρα και έχουν χαμηλό
επίπεδο θορύβου. Έτσι, συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ
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Εξοικονόμηση 80%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Εξοικονόμηση 80%

σε σύγκριση με

σε σύγκριση με

κινητήρες

κινητήρες

εσωτερικής καύσης

εσωτερικής καύσης

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Υποδομές

Κίνητρα για την απόκτηση
ηλεκτρικών οχημάτων στη
Μαδέρα

δημόσια αρχή

Περιοχή της Μαδέρα, Πορτογαλία

τομέας

Ιδιωτικές Μεταφορές

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

-

αριθμός κατοίκων

Περίπου 260.000

επένδυση

(€)

Χρηματοδοτείται από το Περιβαλλοντικό Ταμείο

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται
θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή
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Πολίτες και εταιρείες επωφελούνται άμεσα και έμμεσα (π.χ.
περιβαλλοντικά οφέλη σε κέντρα πόλεων).

Δύο σχέδια παροχής κινήτρων σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Περιφερειακή
Κυβέρνηση. Το πρώτο, στο νησί του Porto Santo, δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει
την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ) από πολίτες και εταιρείες. Για την εφαρμογή του, δημοσιεύθηκε το διάταγμα υπ’ αριθ. 434/2019 της 7ης Αυγούστου, το οποίο
ρυθμίζει τα κίνητρα για ηλεκτρική κινητικότητα στο νησί του Porto Santo. Το διάταγμα
ονομάζεται "PRIME-RAM", με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ που εντάσσεται στον
προϋπολογισμό της περιφέρειας για το 2019. Η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται
με το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΣΒΑΚ) της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρα και το έργο «Porto Santo Sustentável - Έξυπνο Νησί Χωρίς
Ορυκτά». Συνολικά, 42 ηλεκτρικά οχήματα συγχρηματοδοτήθηκαν από την Περιφερειακή Κυβέρνηση.
Μέσω ενός δεύτερου συστήματος παροχής κινήτρων, στην περιφέρεια της Μαδέρα,
χρηματοδοτήθηκε η απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων από πολίτες και εταιρείες. Για
την εφαρμογή του, δημοσιεύθηκε το διάταγμα υπ’ αριθ. 110/202 της 1ης Απριλίου, το
οποίο ρυθμίζει τα κίνητρα για την ηλεκτρική κινητικότητα στην περιφέρεια της Μαδέρα, με προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ που προβλέπεται στον προϋπολογισμό
της περιφέρειας για το 2020. Μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου του 2020, η απόκτηση
174 ηλεκτρικών οχημάτων (114 για ιδιωτική χρήση και 60 από εταιρείες) και 16 ηλεκτρικών ποδηλάτων συγχρηματοδοτήθηκε από την Περιφερειακή Κυβέρνηση.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

καινοτομία

Η χρήση μιας αποδοτικότερης τεχνολογίας, καθώς και η χρήση ενός ενεργειακού φορέα διαφορετικού από αυτόν που χρησιμοποιείται στα συμβατικά
οχήματα, καθιστά δυνατή τη μείωση της εξωτερικής εξάρτησης από το πετρέλαιο, έναν σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφάλειας.
Τα ηλεκτρικά οχήματα επιτρέπουν επίσης μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη συνακόλουθη μείωση της χρήσης ορυκτών
καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Σε πολιτικό επίπεδο, το όραμα της βιωσιμότητας για τα επόμενα χρόνια
εμφανίζεται στην πολιτική ατζέντα. Επιπλέον, το εθνικό νομικό πλαίσιο
μπορεί να παρέχει πολλά οικονομικά οφέλη για τους πολίτες που σκοπεύουν
να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό όχημα. Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου και
την εισαγωγή προγραμμάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων, θα οδηγήσουν σε
μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο. Επίσης, ο αυξανόμενος αριθμός
των ηλεκτρικών οχημάτων αντικατοπτρίζει ότι οι πολίτες και οι εταιρείες
δέχονται σταδιακά την ηλεκτροκίνηση.

διακυβέρνηση

Διοικητικό προσωπικό.

μελλοντικές
παράμετροι

Νέα χρηματοδοτικά σχήματα.

ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ
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1.832 MWh / έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

420 τόνοι ισοδύναμου CO₂ / έτος

Πολεοδομικός
/ Χωροταξικός
Σχεδιασμός
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Πολεοδομικός Ολοκληρωμένος
Χωροταξικός Σχεδιασμός και Συμμετοχή
Σχεδιασμός
του Κοινού για τη βιώσιμη
αστική ανάπτυξη μιας
περιοχής στο Freiburg
δημόσια αρχή

Πόλη του Freiburg, Γερμανία

τομέας

Πολεοδομία & Κτίρια

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αστική

αριθμός κατοίκων

227,090 (2019)

επένδυση

(€)

•

•

•

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•

•

Προετοιμασία πεδίου, υποδομή και δημόσια κτίρια που χρηματοδοτούνται μέσω της πώλησης οικοπέδων και περιφερειακών πόρων

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

4.4%

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Ο Δήμος του Freiburg, προκειμένου να αντιμετωπίσει την πιεστική έλλειψη στέγασης σε
τοπικό επίπεδο, ανέπτυξε το βιώσιμο σχεδιασμό της περιοχής Rieselfield. Η ιδέα μικτής
χρήσης 70 εκταρίων στο Rieselfield έχει πλέον αναπτυχθεί και υλοποιηθεί πλήρως, συμπεριλαμβανομένων σχετικά υψηλής πυκνότητας, ενεργειακά αποδοτικές κτιριακές μονάδες,
με καλή συνδεσιμότητα με τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και μίας κοινωνικά μικτή και
χωρίς αποκλεισμούς δημογραφική σύνθεση. Η ιδέα αναπτύχθηκε σε στάδια λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδέες και τις ανάγκες των υπευθύνων λήψης αποφάσεων της τοπικής κυβέρνησης,
των πολιτών και των ενδιαφερομένων, υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής και κοινωνικής
βιωσιμότητας. Η περιοχή «Rieselfeld» παρουσιάζει τον τρόπο αποτελεσματικής λειτουργίας
των πράσινων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.
•

•

•
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καινοτομία

Η δημόσια συμμετοχή στήριξε τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ανάπτυξης του Rieselfeld. Οι διαδικασίες συμμετοχής ήταν δυναμικές και βασισμένες
στις ανάγκες, για να διασφαλιστεί ότι η περιοχή θα ήταν χωρίς αποκλεισμούς (ειδικά
για οικογένειες και ηλικιωμένους). Ιδρύθηκε μια ένωση για τη διοργάνωση κοινωνικών/
πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και για να λειτουργήσει ως πλατφόρμα κινητοποίησης
πολιτών.
Η αρχιτεκτονική και κοινωνική ποικιλομορφία προωθήθηκε περιορίζοντας το μέγεθος
των οικοπέδων και την πώλησή τους σε μεμονωμένους εργολάβους, με ένα κατώτατο
όριο σε 500 μονάδες διαμερισμάτων, και την ανάμειξη ιδιωτικών χρηματοδοτούμενων
και επιδοτούμενων κατοικιών.
Οι αγοραστές οικοπέδων ήταν υποχρεωμένοι από το συμβόλαιο αγοράς να πληρούν τα
πρότυπα δόμησης χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, με μέγιστη κατανάλωση ενέργειας 65 kWh / m² ετησίως (που ήταν πολύ φιλόδοξος στόχος εκείνη την εποχή). Υπήρχε
επίσης η απαίτηση, τα κτίρια να συνδέονται με το δίκτυο τηλεθέρμανσης.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

προκλήσεις

•

•

διακυβέρνηση

•

•

μελλοντικές
παράμετροι

•

•
•
•
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Η ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού χώρων πρασίνου χρησιμοποιήθηκε,
για να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι μπορούν να επωφεληθούν από επαρκείς
χώρους παιχνιδιού, ανοιχτούς χώρους, καθώς και ποδηλατοδρόμους.
Οι μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπήκαν σε πρώτη
προτεραιότητα με τη σύνδεση της περιοχής με το δίκτυο του τραμ, την εφαρμογή μέτρων μείωσης της κυκλοφορίας και αποθαρρύνοντας την ατομική
ιδιοκτησία μηχανοκίνητων οχημάτων.
Αναπτύχθηκε ένα σχέδιο για τη διείσδυση όμβριων υδάτων για τη μείωση του
όγκου του νερού που απορρίπτεται στο σύστημα των καναλιών.
Πολιτική ηγεσία και υψηλά επίπεδα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά
με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το όραμα της βιώσιμης αστικοποίησης
εξασφάλισε ότι οι οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις εξετάστηκαν προσεκτικά από την αρχή. Η δημόσια δέσμευση σε όλα τα στάδια εξασφάλισε ότι η
νέα περιοχή θα ήταν χωρίς αποκλεισμούς και θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια
αίσθηση κοινότητας.
Δημόσια ιδιοκτησία της διαδικασίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση επένδυσε σημαντικό χρόνο και πόρους για να διατυπώσει και να βελτιώσει τα σχέδια σε
όλα τα στάδια ανάπτυξης. Επιπλέον, η πόλη θα μπορούσε να δεσμεύσει τους
εργολάβους σε πιο φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας από ό,τι απαιτείται από
το νόμο, συντάσσοντας συμβάσεις που έπρεπε να υπογραφούν κατά την αγορά
οικοπέδων.
Πρώην χρήση. Δεδομένου ότι ο χώρος είχε χρησιμοποιηθεί ως εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων για πάνω από εκατό χρόνια, έπρεπε να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εδαφολογικές μελέτες και αφαίρεση/αποκατάσταση
εδάφους.
Δημόσια αντιπολίτευση. Τα αναπτυξιακά έργα του Greenfield αντιμετωπίζονται με σημαντική αντίδραση στο Freiburg. Διεξήχθη εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης για το έργο, ενώ καθορίστηκαν
περιορισμοί στην αστική ανάπτυξη για τα εκτάρια που δεν έχουν οικοδομηθεί
μέχρι τώρα (προορίζονται ως καταφύγιο NATURA 2000).
Η τοπική αυτοδιοίκηση είχε σημαντική εμπειρία στη δημιουργία νέων συνοικιών
στην πόλη, με προηγούμενα έργα βιώσιμου αστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης,
όπως στη συνοικία Vauban. Ως αποτέλεσμα, η τοπική αυτοδιοίκηση διαθέτει
ισχυρές τεχνικές ικανότητες και δυνατότητες θεσμικών ρυθμίσεων για τέτοια
σύνθετα έργα.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση
έργων, όπως το Rieselfeld, περιλαμβάνουν τμήματα τοπικής αυτοδιοίκησης,
αρχιτέκτονες, συμβούλους, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, εργολάβους και πολίτες
(που εμπλέκονται σε συχνές δραστηριότητες δημόσιας δέσμευσης).
Απαιτείται περισσότερη δημόσια συμμετοχή για να ξεπεραστεί η δημόσια αντιπαράθεση. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την εξισορρόπηση των προκλήσεων
τέτοιων έργων, τα οποία αποσκοπούν στην απανθρακοποίηση της πόλης, ενώ παράλληλα είναι κοινωνικά συμπεριληπτικά και υποστηρίζουν την ευημερία.
Η επίλυση των προκλήσεων νομοθετικής φύσης πρέπει να επιταχυνθεί.
Οι κανονισμοί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (δηλαδή πρότυπα, στόχοι, χρηματοδότηση) θα επιτρέψουν την ανάπτυξη βιώσιμων έργων στην πόλη.
(Ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά) κεφάλαια και εργαλεία χρηματοδότησης αποτελούν βασικές παραμέτρους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πράσινων έργων.
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Πολεοδομικός Υποδειγματική πράσινη
Χωροταξικός αγροτική κοινότητα στο
Σχεδιασμός
Μέγα Ευύδριο Φαρσάλων

δημόσια αρχή

Δήμος Φαρσάλων, Ελλάδα

τομέας

Δημόσιο

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αγροτική κοινότητα

αριθμός κατοίκων

18,545

επένδυση

(€)

καινοτομία

Το έργο είναι εξαιρετικά καινοτόμο καθώς στοχεύει σε διάφορους τομείς
και αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός ευέλικτου συνόλου λύσεων/δράσεων
για την επιτυχή απεικόνιση ενός βιώσιμου κοινοτικού μοντέλου που σέβεται
το περιβάλλον, τους πολίτες και τις μελλοντικές γενιές, καθώς και την επίδειξη καινοτόμων λύσεων και την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής
συνοχής. Ως αποτέλεσμα, το έργο θα:
• Σχεδιάσει και θα εφαρμόσει ένα νέο, καινοτόμο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.
• Επιτύχει ισοζύγιο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης εντός της κοινότητας, με τη βοήθεια ιδιωτικών επενδύσεων για την εγκατάσταση του
μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, με
συνολική ισχύ 9,99 MW.
• Προστατέψει το φυσικό περιβάλλον.
• Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη
εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στόχων.
• Δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και, κατά συνέπεια, θα βελτιώσει τη
ζωή των κατοίκων και θα ενισχύσει την ανάπτυξη της περιοχής.
• Αυξήσει τις ευκαιρίες για τεχνικά επαγγέλματα σε τοπικό επίπεδο, ειδικά
για νέους επιστήμονες/τεχνικούς.
• Διατηρήσει και ενδυναμώσει τον πληθυσμό εντός της κοινότητας.
• Αναβαθμίσει τις δραστηριότητες και τις τουριστικές υπηρεσίες.
• Προστατέψει τις ευάλωτες ομάδες κατά τη διάρκεια ακραίων γεγονότων
(ως αποτέλεσμα της ενεργειακής αναβάθμισης των σπιτιών).
Αυτό το μοντέλο βιώσιμης κοινότητας, και ιδίως οι διάφορες δράσεις που
σχεδιάζονται, μπορούν να αναπαραχθούν από διαφορετικές τοπικές και
περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από τις γεωγραφικές και κλιματικές διαφορές.

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Η ύπαρξη της απαραίτητης τεχνικής εξειδίκευσης και επαρκών πόρων ήταν
ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό του έργου και την προετοιμασία όλων
των βασικών μελετών (όπως μελέτες σκοπιμότητας και τεχνικές μελέτες),
καθώς και για τις προπαρασκευαστικές εργασίες (π.χ. δέσμευση ενδιαφερομένων και προετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού).

προκλήσεις

Προκειμένου να επιτευχθούν οι τοπικοί στόχοι και να υλοποιηθεί η πράσινη κοινότητα ως έργο επίδειξης στην Ελλάδα, απαιτείται άμεση χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια της Θεσσαλίας ή την κεντρική κυβέρνηση. Η εξασφάλιση αυτής της
χρηματοδότησης έχει αποδειχθεί σημαντική πρόκληση.

διακυβέρνηση

Η πρόταση του έργου αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από την τεχνική υπηρεσία
του δήμου. Ως εκ τούτου, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για την
ανάπτυξη της ιδέας του έργου, την προετοιμασία τεχνικών μελετών και τη
συμμετοχή βασικών ενδιαφερομένων, καθώς και για την κινητοποίηση και το
συντονισμό ζωτικών πόρων και τεχνογνωσίας

μελλοντικές
παράμετροι

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καινοτόμων
τοπικών έργων, όπως η πράσινη αγροτική κοινότητα του Μέγα Ευύδριου,
είναι σημαντικές οι ακόλουθες παράμετροι:
• Διαθέσιμοι εθνικοί ή περιφερειακοί πόροι (ή ακόμη και ευρωπαϊκοί πόροι).
• Ένα σαφές μακροπρόθεσμο όραμα (του δήμου/δημόσιας αρχής).
• Τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι πολίτες να εμπιστεύονται τις (τοπικές)
κυβερνητικές δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη εξοικονόμησης
ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

4,000,000 €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

5%

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή
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Το υποδειγματικό έργο της πράσινης αγροτικής κοινότητας περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων, οι οποίες υποστηρίζουν την «Πράσινη
Ανάπτυξη», οδηγώντας σε καθαρή μηδενική ενεργειακή χρήση στο χωριό Μεγάλο
Ευύδριο.
Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές, τη διαχείριση αποβλήτων, τη
διαχείριση υδάτινων πόρων και τους βιοκλιματικούς αστικούς χώρους. Οι συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνουν:
• Ανακαινίσεις κτιρίων εκ των οποίων τα 175 είναι κατοικίες και τα 3 δημοτικά
κτίρια (συγκεκριμένα θερμομόνωση και αντικατάσταση παραθύρων).
• Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, με τρεις πηγές θέρμανσης, σε ιδιωτικές κατοικίες.
• Αναβάθμιση οδοφωτισμού με αυτόνομα φωτιστικά.
• Ανάπτυξη της υποδομής για ηλεκτρικά ποδήλατα και αντικατάσταση των οχημάτων του δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά.
• Αναβάθμιση δημοτικών αντλιών νερού με συσκευές Inverter.
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια (κατοικίες και δημοτικά).
• Παροχή οικιακών κάδων κομποστοποίησης.
Επιπλέον, θα κατασκευαστεί μια μονάδα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο και βιομάζα μέσω του προγράμματος JESSICA.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

89

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Πολεοδομικός Δημιουργία μιας πρότυπης
Χωροταξικός περιοχής για το κλίμα και
Σχεδιασμός
την ενέργεια στην περιοχή
Murtal
δημόσια αρχή

Περιοχή Murtal, Αυστρία

τομέας

Περιφερειακός ενεργειακός σχεδιασμός

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Η περιφέρεια του Murtal αποτελείται από 20 δήμους, κυρίως
αγροτικούς

αριθμός κατοίκων

72,000

επένδυση

(€)

καινοτομία

Η καινοτομία εδώ έγκειται σε μια ευρεία διαδικασία συμμετοχής, στην
οποία συμμετέχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι από διάφορους τομείς. Μετά
από μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και του υφιστάμενου δυναμικού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης, αναπτύσσεται ένα μοντέλο προστασίας της ενέργειας και του
κλίματος (δήλωση αποστολής) και στη συνέχεια καθορίζονται θεματικές
προτεραιότητες για την εφαρμογή και καθορίζονται συγκεκριμένα μέτρα.

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•

προκλήσεις

Μια βασική πρόκληση ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε μεμονωμένες κοινότητες, μερικές από τις οποίες φοβούνταν ότι θα τους επιβαλλόταν υψηλός φόρτος εργασίας ή πρόσθετο κόστος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάστηκαν πολλές συζητήσεις για να πεισθούν.

διακυβέρνηση

Συμμετοχή ενδιαφερομένων σε ευρεία βάση: δημόσια διοίκηση, πολιτικοί,
οικονομολόγοι, εκπρόσωποι ενεργειακών παρόχων και εταιρειών υποδομών,
αγρότες, δασοπόνοι και ιδιωτικές εταιρείες.

μελλοντικές
παράμετροι

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ζητήματα υλοποίησης ανά
τομέα.

-

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

100 %

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή
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Στόχος: Με την πρότυπη περιοχή για το κλίμα και την ενέργεια (KEM), η περιφέρεια
Murtal θέτει ως στόχο της να γίνει μεσοπρόθεσμα μια κλιματική ουδέτερη περιοχή.
Η περιοχή, με την κάποτε κλασική βαριά βιομηχανία της, έχει δημιουργήσει τις δομικές αλλαγές που απαιτούνται για να μετατραπεί σε μια περιοχή με πολλές καινοτόμες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υλικών.
Βασικά σημεία: Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα , αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των διαδικασιών, καθώς και της
κινητικότητας, και αξιοποιώντας το άφθονο και ακόμη ανεκμετάλλευτο δυναμικό
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η βιομάζα, η ηλιακή, η αιολική και η υδροηλεκτρική
ενέργεια, καθώς και η βιομηχανική απορριπτόμενη θερμότητα. Η αντικατάσταση των
ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές αποσκοπεί στην τόνωση και ενίσχυση της
ενεργειακής βιομηχανίας. Οι χρηματικές εκροές από την αγορά ορυκτών καυσίμων
πρέπει να επαναπροσανατολιστούν και να επενδυθούν σε περιφερειακά έργα, εξασφαλίζοντας και δημιουργώντας θέσεις εργασίας και εισοδήματα σε μια αγροτική
περιοχή που χαρακτηρίζεται από μετανάστευση. Με την ανάκαμψη της ενέργειας και
της κινητικότητας, θα ενισχυθεί η περιφερειακή οικονομία, θα επιδιωχθεί η ενεργή
προστασία του κλίματος και θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για τη νεότερη γενιά να
παραμείνει ή να επιστρέψει στην περιοχή.
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•

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε ευρεία βάση: δημόσια διοίκηση,
πολιτικοί, οικονομολόγοι, εκπρόσωποι ενεργειακών παρόχων και εταιρειών υποδομών, αγρότες, δασοπόνοι και ιδιωτικές εταιρείες.
Μια καλή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, με τα δυνατά και
αδύνατα σημεία της περιοχής, καθώς και το διαθέσιμο δυναμικό. Μόνο
τότε, είναι δυνατόν να επιτευχθούν μια ευρεία συναίνεση για μια κοινή
στρατηγική και δέσμες μέτρων προς εφαρμογή. Μόνο όταν οι άνθρωποι
αισθάνονται ότι οι ανάγκες τους αντικατοπτρίζονται σε μια περιφερειακή
στρατηγική, θα υποστηρίξουν ενεργά την εφαρμογή και θα επωφεληθούν από αυτήν.
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Πολεοδομικός Έργο «0 εκπομπές»
Χωροταξικός στο φυσικό πάρκο στο
Σχεδιασμός
Δημαρχείο του Caso

δημόσια αρχή

Δημαρχείο Caso, Ισπανία

τομέας

Δημόσιο

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Τοπική αρχή

αριθμός κατοίκων

1,574

επένδυση

(€)

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•
•
•

700,000 €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

•

100%

προκλήσεις

θετικά από τη δράση

•

•

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Στο φυσικό πάρκο Redes (Asturias, Ισπανία) διάφορες εγκαταστάσεις (πισίνα,
ξενοδοχείο, κέντρο διερμηνείας, δημόσιες κατοικίες της περιφερειακής αρχής)
που ανήκουν στη δημόσια αρχή θα αναβαθμιστούν ώστε να καταστούν ενεργειακά
αυτάρκεις. Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
για παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και την εισαγωγή της ηλεκτρικής
κινητικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρησιμοποιηθούν τοπικοί πόροι και το
μοντέλο των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
•
•

•

Διοίκηση: Νέες διαδικασίες δημοπράτησης, καθώς εμπλέκονται διαφορετικές
διοικήσεις στην ανάπτυξη του έργου και στη διαχείριση των εγκαταστάσεων.
Τεχνολογία: Χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες, όπως συμπαραγωγή με χρήση
δασικής βιομάζας και υβριδικά συστήματα σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά.
Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
Διαχείριση: το μοντέλο εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών χρησιμοποιείται για
δράσεις που εστιάζουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τηλεθέρμανση.
Αυτό είναι ένα μοντέλο που δεν έχει εφαρμοστεί εκτενώς στην Ισπανία.
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Οι θεμελιώδεις τεχνολογικές προκλήσεις ήταν η επίτευξη ενεργειακής
αυτάρκειας χρησιμοποιώντας τοπικούς πόρους. Αυτό επιλύθηκε ενθαρρύνοντας τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να
επιτευχθεί η καλύτερη τεχνική λύση.
Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης για τη διαχείριση του έργου. Αυτό επιλύθηκε μέσω συναντήσεων υπό την ηγεσία της
περιφερειακής διοίκησης, στις οποίες συμμετείχαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και συζήτησαν προβλήματα και λύσεις.

διακυβέρνηση

Από την σύλληψη της ιδέας του έργου, το περιφερειακό Υπουργείο αρμόδιο
για θέματα ενέργειας ανέλαβε την ηγεσία. Δημιουργήθηκε μία ομάδα εργασίας, με διάφορα τμήματα της περιφερειακής διοίκησης, το δημοτικό συμβούλιο με το δήμαρχό του και το Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο (FAEN)
που ήταν υπεύθυνο για τεχνικά και διοικητικά ζητήματα (δηλ. προετοιμασία
των εγγράφων εργασίας για τις συναντήσεις και εξήγηση των πιθανών τεχνικών και διοικητικών λύσεων για την υλοποίηση του έργου).

μελλοντικές
παράμετροι

•

ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ
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Συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τον αρχικό καθορισμό του
έργου μέσω της συμμετοχής του Περιφερειακού Ενεργειακού Γραφείου
και εξειδικευμένων εταιρειών.
Πολιτικό στοίχημα για την πρόταση ενός έργου σε έναν τομέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Συμφωνία σχετικά με τις δράσεις μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων
διοικήσεων.
Μέριμνα ώστε να υπάρχουν επαρκείς ροές χρηματοδότησης για την
εφαρμογή του.
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•

Εθνικές ή περιφερειακές επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη τέτοιων
έργων.
Δέσμευση των συμμετεχόντων στην ιδέα της ανάπτυξης βιώσιμων
λύσεων, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

340 MWh / έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

67 τόνοι ισοδύναμου CO₂ / έτος

Ενεργειακά
Αποδοτικά Κτίρια
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Ενεργειακά
Αποδοτικά
Κτίρια

Δημόσια Σύμβαση Καινοτόμων Λύσεων - ριζική
ανακαίνιση του προκατασκευασμένου κτιρίου του
νηπιαγωγείου στην πόλη
Koprivnica

δημόσια αρχή

Πόλη της Koprivnica, Κροατία

τομέας

Κατασκευή κτιρίων, ενεργειακή απόδοση

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αστική

αριθμός κατοίκων

30,854

επένδυση

(€)

370,000 €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•
•

•

•

προκλήσεις

10 %

•

θετικά από τη δράση

•

•

•

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Το πιλοτικό πρόγραμμα ανέδειξε μια καινοτόμο λύση, που μπορεί να αναπαραχθεί, για τη ριζική ανακαίνιση ενός προκατασκευασμένου ξύλινου νηπιαγωγείου 35 ετών. Καθώς το κτίριο
πλησίαζε στο τέλος της διάρκειας ζωής του, επιλέχθηκε μια δημόσια σύμβαση καινοτόμων
λύσεων προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την ενίσχυση του κτιρίου και την παράταση της
διάρκειας ζωής του, η οποία μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Συνδυασμός υπαρχόντων υλικών και βασικών τεχνικών που δεν προσφέρονταν ή χρησιμοποιούνταν προηγουμένως στην αγορά.
Οι δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων λύσεων (PPI) υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην
Κροατία. Πιο συγκεκριμένα, η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση επιλέχθηκε ως
η πιο κατάλληλη διαδικασία προμηθειών για την οριστικοποίηση της διαδικασίας (και της διαδικασίας δημοπράτησης). Έτσι, η δημόσια διοίκηση καθόρισε τις απαιτήσεις και τα κριτήρια
ανάθεσης.

•

Εκτεταμένη συζήτηση με τοπικούς τελικούς χρήστες και όλους τους εμπλεκόμενους
για τον προσδιορισμό και την ανάλυση των απαιτήσεων του έργου. Πραγματοποιήθηκε μια ανοικτή διαδικασία διαβούλευσης με την αγορά (ενημερωτικό δελτίο
αγοράς, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 15.000 διευθύνσεις, τηλεφωνικές
έρευνες για τον προσδιορισμό του μεγέθους της αγοράς και κλήσεις σε περισσότερους από 120 δήμους, οργάνωση εργαστηρίου κ.λπ.).

μελλοντικές
παράμετροι

•

•

•
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128,39 MWh/έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Η διαδικασία συμμετοχής και διαβούλευσης με την αγορά. Ποτέ στο παρελθόν δεν
εφαρμόστηκε τέτοια διαδικασία στην Κροατία, επομένως ήταν μια άγνωστη και τολμηρή διεργασία.
Η δημιουργία των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ανοιχτή διαβούλευση με
την αγορά. Τα εργαλεία περιλάμβαναν την Προηγούμενη Ενημερωτική Ανακοίνωση,
το Ενημερωτικό Δελτίο Αγοράς και μια ιστοσελίδα με όλες τις σχετικές πληροφορίες
σχετικά με τη συμμετοχή/επικοινωνία.
Η διοργάνωση εργαστηρίου διαβούλευσης με την αγορά για την τελική διαμόρφωση
των προδιαγραφών σύναψης συμβάσεων.
Ένα μικρό και άπειρο τμήμα προμηθειών. Επομένως, ήταν απαραίτητη η υποστήριξη
από εξωτερικούς τεχνικούς και νομικούς συμβούλους.

διακυβέρνηση

•

ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ

Ο προσδιορισμός των αναγκών ήταν το πιο κρίσιμο μέρος του έργου και αποτελεί τη βάση των απαιτήσεων και των χαρακτηριστικών των λύσεων που περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης.
Εκτεταμένη συζήτηση με τους τοπικούς τελικούς χρήστες και όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Οι απαιτήσεις καθορίστηκαν χωρίς να προδιαγραφεί κάποια συγκεκριμένη
λύση (π.χ. «μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης με οικονομικά αποδοτικό
τρόπο», «πρόταση λύσεων που μπορούν να επεκταθούν και να αναπαραχθούν
για την προσέλκυση εθνικού ενδιαφέροντος») για να επιτρέπεται στους υποψηφίους αναδόχους να είναι καινοτόμοι στις προτάσεις τους.
Εκτεταμένη έρευνα αγοράς για τον προσδιορισμό του πιθανού μεγέθους
της αγοράς σε εθνική κλίμακα και τον προσδιορισμό μελλοντικών ευκαιριών
κεφαλαιοποίησης για τη λύση που θα αναπτυχθεί. Αυτό οδήγησε σε εκδήλωση
ενδιαφέροντος από 60 δημόσιες διοικήσεις, επιχειρηματικές οντότητες και
τμήματα, κατά τη διαδικασία εμπλοκής της αγοράς.
Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση των Δημόσιων Συμβάσεων Καινοτομίας
(PPI) και της Μελέτης-Kατασκευής, οι υποψήφιοι ανάδοχοι ενθαρρύνθηκαν να
ανταγωνιστούν με αποτελεσματικές, μακροχρόνιες και καινοτόμες λύσεις. Τα
κριτήρια ανάθεσης περιλάμβαναν την ποιότητα και την καινοτομία της πρότασης
(50% της βαθμολογίας) και την τιμή (το υπόλοιπο 50%).

24,63 τόνοι ισοδύναμου CO₂ / έτος
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Η αγορά δεν έχει ωριμάσει ακόμα. Οι δημόσιες αρχές στην Κροατία πρέπει να επενδύσουν περισσότερες προσπάθειες για την προσαρμογή της αγοράς σ τις προδιαγραφές των Δημοσίων συμβάσεων.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να είναι πιο πρόθυμοι να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις λύσεις που προτείνονται κατά τη φάση της ανοικτής διαβούλευσης με την
αγορά.
Οι Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας είναι μια προσέγγιση προμηθειών βάσει επιδόσεων και απαιτεί μια αλλαγή προσέγγισης από όλους τους ενδιαφερόμενους που
είναι πιο εξοικειωμένοι με συγκεκριμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών.
Οι αρχές πρέπει να προτείνουν όχι επαναστατικές προμήθειες και έργα, αλλά διαδικασίες που μπορούν να αναπαραχθούν, καθώς είναι πιο πιθανό να προσελκύσουν
ενδιαφέρον από την αγορά.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Ενεργειακά
Αποδοτικά
Κτίρια

Πληροφοριακό Σύστημα
Ενεργειακής Διαχείρισης
στην Κροατία

δημόσια αρχή

Τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Κροατία

τομέας

Διαχείριση ενέργειας

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αγροτική, αστική και νησιωτική

αριθμός κατοίκων

-

επένδυση

(€)

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Τεχνολογική ετοιμότητα: Η βασική παράμετρος επιτυχίας είναι η ακριβής
παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, η οποία οδήγησε
σε μειωμένη κατανάλωση με την πάροδο των ετών. Μέσω του συστήματος,
τα κτίρια με την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας εντοπίστηκαν και, κατά
συνέπεια, είχαν προτεραιότητα στις δράσεις αύξησης της ενεργειακής τους
απόδοσης.

προκλήσεις

•

διακυβέρνηση

Ο στόχος του έργου «Ενθάρρυνση της ενεργειακής απόδοσης στην Κροατία» ήταν να τεθούν τα θεμέλια για τη συστηματική και αποδοτική διαχείριση της ενέργειας στο δημόσιο τομέα, αλλά και για την εκπαίδευση και
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και συστήματα που μπορούν να μειώσουν την
ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO2.
Όλα τα υπουργεία και ορισμένοι φορείς της κρατικής διοίκησης συμμετείχαν ενεργά στο έργο, μέσω των ομάδων ενεργειακής διαχείρισης (ΕΔ). Οι
ομάδες της ΕΔ αποτελούνταν από εκπαιδευμένους υπαλλήλους που παρακολουθούσαν και διαχειρίζονταν την κατανάλωση ενέργειας, αλλά ανέλαβαν
και άλλες δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη έργων ενεργειακής απόδοσης
και η παροχή συμβουλευτικής στους πολίτες. Μέσα από διάφορα μαθήματα,
εργαστήρια και διαλέξεις στο πλαίσιο του έργου, εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 29.000 δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ αναπτύχθηκαν πολλά φυλλάδια,
εγχειρίδια, δημοσιεύσεις και περιεχόμενο πολυμέσων, παίζοντας ουσιαστικό
ρόλο στην παροχή πληροφοριών. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν 128 σημεία
πληροφόρησης ΕΔ σε 52 πόλεις και 12 επαρχίες για την ενημέρωση των
πολιτών όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, δωρεάν.
Μέχρι στιγμής, οι υπάλληλοι του ενεργειακού γραφείου στη Βόρεια Κροατία
(REAN) παρακολουθούν την κατανάλωση ενέργειας και νερού για τις ιδρυτικές πόλεις του οργανισμού και αναπτύσσουν αναφορές συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

μελλοντικές
παράμετροι

Περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος μέσω νέων αναβαθμίσεων που
σχετίζονται με UI/UX, λειτουργίες και επεξεργασία δεδομένων. Θα ήταν
ιδανικό εάν το σύστημα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ολόκληρου του αποθέματος κτιρίων (ιδιωτικό, εμπορικό και δημόσιο),
το οποίο θα διευκόλυνε τη διαδικασία ανάπτυξης εθνικών, περιφερειακών
και τοπικών ενεργειακών σχεδίων (όπως τα ΣΔΑΕ / ΣΔΑΕΚ).

4,500,000 €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

-

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης εγκαταστάθηκε για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού των κτιρίων στην Κροατία. Τα
δεδομένα των δημόσιων κτιρίων από λογαριασμούς ενέργειας και νερού εισάγονται
στο σύστημα σε μηνιαία βάση, για να αποκτηθεί μια γρήγορη και σαφής εικόνα της
κατανάλωσης ενέργειας και νερού κάθε δημόσιου κτιρίου και να αντιμετωπίσουν
κρίσιμες λειτουργίες ή συμβάντα έκτακτης ανάγκης που συναντώνται (π.χ. σωλήνες
που έχουν υποστεί βλάβη).

καινοτομία

Η έλλειψη αποτελεσματικής παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας και
νερού των δημόσιων κτιρίων αντιμετωπίζεται με τη συνεργασία των παρόχων
ενέργειας και νερού με το τεχνικό προσωπικό των τοπικών αρχών. Οι προμηθευτές
αποστέλλουν αυτόματα τα τιμολόγια στο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αναλύει την κατανάλωση, ενώ οι τοπικές αρχές λαμβάνουν τις σχετικές εκθέσεις από το
σύστημα και το τεχνικό προσωπικό/ειδικοί της τοπικής αρχής εντοπίζουν και εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της
εξοικονόμησης κόστους.

ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ

Εξοικονόμηση

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Εξαρτάται από την

ενέργειας 1 - 2% από

εξοικονόμηση

την παρακολούθηση

ενέργειας

της κατανάλωσης
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Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να ενθαρρυνθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι
να εισάγουν δεδομένα από τους λογαριασμούς, σωστά και σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
• Ένας σημαντικός αριθμός καταχωρίσεων λογαριασμών ήταν λανθασμένοι και συνεπώς έπρεπε να παρακολουθούνται συνεχώς και να διορθώνονται, κάτι που ήταν πολύ χρονοβόρο.
• Χρονοβόρο για τους προμηθευτές να εισάγουν δεδομένα από κάθε
λογαριασμό με μη αυτόματο τρόπο.
Αυτές οι προκλήσεις ξεπεράστηκαν με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας (αυτόματη εισαγωγή δεδομένων), αφήνοντας στις τοπικές αρχές το
καθήκον να παρακολουθούν την κατανάλωση και να εφαρμόζουν διορθωτικές ενέργειες.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050
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Ενεργειακά
Αποδοτικά
Κτίρια

Αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης και της άνεσης σε
δημόσια κτίρια του
Tarnaveni

δημόσια αρχή

Δήμος Tarnaveni, Ρουμανία

τομέας

Ενεργειακή αποδοτικότητα

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Τοπική αστική αρχή

αριθμός κατοίκων

22.075 (Απογραφή 2011)

επένδυση

(€)

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•
•

Εσωτερική ομάδα με τεχνική επάρκεια.
Τα μέλη της ομάδας του έργου έχουν εμπειρία σε παρόμοια έργα.

προκλήσεις

•

Τοπικοί/περιφερειακοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που έχουν ανεπαρκή γνώση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και δεν έχουν ακόμη
προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB).
Δύσκολη πρόσβαση σε συνεπή και αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα,
ειδικά από τον κλάδο λιανικής.
Ανεπαρκείς πόροι για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης.
Δυσκολία πρόσβασης σε ιδιωτικά κεφάλαια.
Ελλιπής διαθεσιμότητα στη ρουμανική αγορά, καινοτόμων και αποδεδειγμένων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών.
Το χάσμα μεταξύ τοπικού/περιφερειακού και εθνικού επιπέδου, όσον
αφορά τον προσδιορισμό των ενεργειακών προτεραιοτήτων και την
κατανομή των απαραίτητων πόρων για παρεμβάσεις.

1.166.747 (991.735 ως επιχορήγηση)

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

•

Περισσότερο από 25%

•
•
•

θετικά από τη δράση

•

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Ριζική ανακαίνιση σε δύο σημαντικά κτίρια στο Tarnaveni: το θεωρητικό λύκειο
"Andrei Barseanu" και το κέντρο πολιτισμού "Mihai Eminescu".
Τα δύο δημόσια κτίρια στο Tarnaveni είναι ενεργειακά ανεπαρκή, με υψηλό ενεργειακό κόστος και χαμηλή θερμική άνεση. Δεν υπάρχει κλιματισμός κατά τη διάρκεια
των θερμών εποχών, ούτε μηχανικός εξαερισμός για τον εσωτερικό αέρα, ενώ τα
συστήματα φωτισμού εσωτερικού χώρου δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Προτείνονται παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου, το σύστημα θέρμανσης,
τον εξαερισμό, τα κλιματιστικά, το φωτισμό, καθώς και εγκατάσταση Συστημάτων
Δαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων (BEMS) και ηλιακών συλλεκτών.
•
•
•
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Αύξηση της θερμικής άνεσης των εσωτερικών χώρων ώστε να επιτευχθεί η
ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
Χρήση τεχνολογίας LED για το φωτισμό (ευέλικτη για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών φωτισμού ενός σχολείου).
Συνέργειες εργαλείων και υπηρεσιών για έξυπνα κτίρια (Συστήματα Διαχείρισης
Ενέργειας Κτιρίων - BEMS, ενισχυμένος έλεγχος θέρμανσης, εξαερισμού και
κλιματισμού - HVAC και φωτισμού, συνδυασμός και διαδοχική χρήση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, μελλοντικές τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας
για ηλεκτρική κινητικότητα και βελτιωμένη ικανότητα απόκρισης ζήτησης).

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

διακυβέρνηση

Ο Δήμος Tarnaveni θα διασφαλίσει τη διαχείριση του έργου, την τεχνική
διαχείριση, τη μέτρηση και την επαλήθευση των αποτελεσμάτων του έργου,
με τη συμμετοχή μιας εσωτερικής ομάδας με επαρκείς τεχνικές γνώσεις,
σύμφωνα με τους καθορισμένους ρόλους τους. Τα μέλη της ομάδας του
έργου είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε πολλά άλλα έργα υποδομής της
ΕΕ που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

μελλοντικές
παράμετροι

•

ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ
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•

Περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης θα επέτρεπαν καλύτερα
αποτελέσματα.
Η ειδική εκπαίδευση για το προσωπικό και τους τελικούς χρήστες θα
μπορούσε να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου μακροπρόθεσμα.

906,72 MWh / έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

206 τόνοι ισοδύναμου CO₂ / έτος

Ενεργειακά
Αποδοτικά
Κτίρια

Σύστημα θέρμανσης
δημοτικού νοσοκομείου
στο δήμο Sighetu Marmatiei

δημόσια αρχή

Δήμος Sighetu Marmatiei, Ρουμανία

τομέας

Ενεργειακή αποδοτικότητα

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Τοπική αστική αρχή

αριθμός κατοίκων

37.640 (Απογραφή 2011)

επένδυση

(€)

804.674 (683.973 ως επιχορήγηση)

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Δημιουργία οράματος: Ο μακροπρόθεσμος στόχος του δήμου Sighetu Marmatiei είναι να:
• Δημιουργήσει μια καλή πρακτική και να ευαισθητοποιήσει άλλους δήμους της χώρας
σχετικά με το πώς μπορούν να διασφαλίσουν κατάλληλες θερμικές συνθήκες σε νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια.
• Μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα των κτιρίων, ως τοπική συμβολή στις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου.
Τεχνική προετοιμασία: Ένας καλά εκτελεσμένος ενεργειακός έλεγχος εντόπισε τα κύρια
προβλήματα και συνέστησε ένα σύνολο μέτρων ενεργειακής απόδοσης για τη βελτίωση της
θερμικής άνεσης στα κτίρια, τη μείωση των εκπομπών CO2, την αύξηση της αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας και τη μείωση του κόστους ενέργειας και συντήρησης.
Χρηματοδότηση: Διάθεση των αναγκαίων οικονομικών πόρων από τον τοπικό προϋπολογισμό.
Θα καταβληθεί προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι η υλοποίηση, η λειτουργία και η συντήρηση θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προτεραιότητες χρηματοδότησης.
Διακυβέρνηση: Η προηγούμενη εμπειρία του δήμου στη διαχείριση δράσεων ριζικής
ανακαίνισης, τόσο για δημόσια όσο και για οικιστικά κτίρια, βοήθησε στη δημιουργία ενός
εύλογου χρονοδιαγράμματος, στην πρόβλεψη της τυπικής διάρκειας της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων, στην ανάπτυξη τεχνικών μελετών, στο φάκελο τεχνικών απαιτήσεων, στις
προπαρασκευαστικές εργασίες και στην επαλήθευση από τεχνικής σκοπιάς κατά την περίοδο
εκτέλεσης.
Τεχνολογική ετοιμότητα: Επιλέχθηκαν λύσεις εμπορικά ώριμες, με πολλούς πιθανούς προμηθευτές.

προκλήσεις

Οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσει ο Δήμος Sighetu Marmatiei για την επίτευξη των στόχων του έργου είναι:
• Έλλειψη γνώσης από την πλευρά των τοπικών/ περιφερειακών αποφασιζόντων σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα.
• Δύσκολη πρόσβαση σε συνεπή και αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα.
• Ανεπαρκή κονδύλια για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης.
• Ελλιπής διαθεσιμότητα στη ρουμανική αγορά καινοτόμων και αποδεδειγμένων τεχνολογιών για ενεργειακή απόδοση.
• Έλλειψη τοπικών εργολάβων για ποιοτική συντήρηση.

διακυβέρνηση

•

100 %

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Παρεμβάσεις αναβάθμισης στο κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Sighetu Marmatiei
για την εξασφάλιση χαμηλότερου ενεργειακού κόστους, υψηλής απόδοσης και θερμικής άνεσης. Η τρέχουσα κατάσταση του κτιρίου χαρακτηρίζεται από κακή μόνωση, απορρυθμισμένο
υδραυλικό σύστημα, απαρχαιωμένους λέβητες και αντλίες, σύστημα σωληνώσεων με υψηλές
θερμικές απώλειες, άνιση κατανομή θερμότητας στα κτίρια. Τα ζητήματα αυτά σχεδιάζεται
να αντιμετωπιστούν με αντικατάσταση και ρύθμιση εξοπλισμού στο λεβητοστάσιο και στο
δίκτυο θέρμανσης, εγκατάσταση εναλλάκτη θερμότητας για ζεστό νερό χρήσης και εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης - αυτή η λύση αποτελείται από
ένα στρόβιλο αερίου με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας που θα παράγει ζεστό νερό
και ηλεκτρικό ρεύμα για ιδιοκατανάλωση από το νοσοκομείο. Αυτή η λύση μειώνει, επίσης, τη
χρήση των υφιστάμενων λεβήτων, ενώ κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου διασφαλίζεται
η ελάχιστη λειτουργία που απαιτείται για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

•

•

μελλοντικές
παράμετροι
ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ
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605 MWh/έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
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318 τόνοι ισοδύναμου CO₂ / έτος
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Ανάπτυξη ενός σαφούς και φιλόδοξου σχεδίου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με τη
βοήθεια του έργου C-Track 50. Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου, πραγματοποιήθηκαν πολλές
συζητήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό των αναγκών του δήμου, την ιεράρχηση των προσδιορισμένων δράσεων και μέτρων με βάση τον αντίκτυπό τους στην κατανάλωση ενέργειας
και τα οφέλη για το κοινό, την πρόταση εναλλακτικών τεχνικών και οικονομικών σεναρίων
για τις πιο σημαντικές δράσεις, τον προσδιορισμό πηγών χρηματοδότησης και την παροχή
υποστήριξης κατά την προετοιμασία της αίτησης του έργου.
Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τον ενεργειακό έλεγχο και συγχρηματοδότηση έργων,
καθώς και τη δέσμευση για υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου με τα υψηλότερα
πρότυπα.
Διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του έργου, της τεχνικής διαχείρισης, της μέτρησης και της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων του έργου, με τη συμμετοχή μιας εσωτερικής ομάδας με τεχνική επάρκεια, σύμφωνα με τους καθορισμένους ρόλους τους. Τα μέλη
της ομάδας του έργου είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε πολλά άλλα ολοκληρωμένα ή σε
εξέλιξη έργα υποδομής της ΕΕ.

Νέα σχήματα χρηματοδότησης με περισσότερα κεφάλαια, σε συνδυασμό με υψηλότερη τεχνική εξειδίκευση στις τοπικές αρχές θα μπορούσαν να επιτρέψουν καλύτερα αποτελέσματα στο
μέλλον. Ταυτόχρονα, η πολιτική υποστήριξη έχει σημαντικό ρόλο. Η δύναμη του παραδείγματος
θα μπορούσε να είναι επωφελής για να παρακινήσει άλλες τοπικές αρχές που ενδιαφέρονται για
εξοικονόμηση ενέργειας.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Ενεργειακά
Αποδοτικά
Κτίρια

Ενεργειακή αναβάθμιση
δημοτικού σχολείου
στο Püspökladány και
εγκατάσταση αντλίας
θερμότητας

δημόσια αρχή

Δήμος Püspökladány, Ουγγαρία

τομέας

Ανανεώσιμη ενέργεια

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αστική αρχή

αριθμός κατοίκων

14,154

επένδυση

(€)

425,500 €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Μια βασική παράμετρος επιτυχίας ήταν η πλήρης οικονομική υποστήριξη
που χορηγήθηκε για την επένδυση, διαφορετικά ο δήμος δεν θα μπορούσε
να εγκαταστήσει ένα γεωθερμικό σύστημα αντλίας θερμότητας. Άλλοι παράγοντες επιτυχίας ήταν η τεχνική υποστήριξη που δόθηκε από το περιφερειακό ενεργειακό γραφείο (LENERG) στο σχεδιασμό και τη διαχείριση, καθώς
και στην προετοιμασία του έργου.

προκλήσεις

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, ο δήμος ήθελε να αντικαταστήσει μερικές από
τις γεωτρήσεις, επειδή δεν ήθελαν να αναλάβουν τέτοιες δραστηριότητες σε ένα
μικρό χωμάτινο γήπεδο ποδοσφαίρου. Επομένως οι μηχανικοί έπρεπε να επανασχεδιάσουν την αρχική τοποθεσία γεώτρησης, κάτι που επιτεύχθηκε επιτυχώς και
το σύστημα λειτουργεί καλά.

διακυβέρνηση

Η καλή διακυβέρνηση ήταν απαραίτητη για την υλοποίηση ενός επιτυχημένου έργου, καθώς η συνεργασία μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης, του
δήμου, των μηχανικών και των ελεγκτικών αρχών ήταν κρίσιμη.

μελλοντικές
παράμετροι

Στο μέλλον θα βοηθούσε εάν οι δήμοι είχαν περισσότερη εξειδίκευση στο θέμα,
ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου, π.χ.
ένας εμπειρογνώμονας ενέργειας σε όλους τους δήμους.

9%

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία
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Ένα τοπικό, τριώροφο δημοτικό σχολείο αναβαθμίστηκε το 2019. Το σχολείο χτίστηκε
το 1975, επομένως η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ήταν πολύ κακή. Τα ξύλινα παράθυρά του δεν ήταν ενεργειακά αποδοτικά και δεν υπήρχε μόνωση. Κατά τη διάρκεια
του έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε πλήρως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωροταξικής και Οικιστικής Ανάπτυξης, εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα 40 kW
στην οροφή του κτιρίου, 11 πόρτες και 107 παράθυρα αντικαταστάθηκαν από σύγχρονα,
ενεργειακά αποδοτικά, ενώ τοποθετήθηκε θερμομόνωση σε ολόκληρη την πρόσοψη
και την οροφή. Το κτίριο είχε λέβητα αερίου για θέρμανση, ο οποίος αντικαταστάθηκε με σύστημα αντλίας θερμότητας. Ως αποτέλεσμα της επένδυσης, το κτίριο έγινε
κατηγορίας «BB», ένα κτίριο σχεδόν μηδενικών εκπομπών. Μετά την ολοκλήρωση του
έργου, εξοικονομήθηκε περισσότερο από 80% της ενέργειας.
Στην Ουγγαρία, ακόμη και με υποστήριξη από εθνικά/ ευρωπαϊκά κονδύλια, οι εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας είναι σπάνιες, παρόλο που οι γεωθερμικές συνθήκες είναι
πραγματικά καλές στην περιοχή της Βόρειας Μεγάλης Πεδιάδας (Észak-Alföld). Συνήθως
η γεωθερμία χρησιμοποιείται σε SPA (τουριστικά και θεραπευτικά). Στο Püspökladány, η
εγκατάσταση ενός συστήματος αντλίας θερμότητας νερού-νερού για την αντικατάσταση του
παλαιού συστήματος θέρμανσης ήταν μοναδική, όσον αφορά τις δημοτικές επενδύσεις. Κατά
τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν 33 γεωτρήσεις σε βάθος 100 μέτρων η καθεμία.
Για την ευαισθητοποίηση των χρηστών του κτιρίου, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σχετικά
με την ίδια την επένδυση και τα θέματα ενέργειας και κλίματος.
Αυτό το έργο μπορεί να θεωρηθεί μοναδικό λόγω της εγκατάστασης του συστήματος αντλίας θερμότητας, οι γεωθερμικές συνθήκες είναι καλές και ακόμη και σε σχετικά μικρό βάθος
το νερό θερμαίνεται στους 40-60 °C για να αξιοποιηθεί για θέρμανση κτιρίων.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

ΠΑΡΑΓΩΓH ΑΠO ΑΠΕ
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420 MWh/έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
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85,37 τόνοι ισοδύναμου CO₂ / έτος

Ενεργειακά
Αποδοτικά
Κτίρια

Ενεργειακές αναβαθμίσεις
σε δύο πολύ παλαιά κτίρια
στο Nagyhegyes

δημόσια αρχή

Δήμος Nagyhegyes, Ουγγαρία

τομέας

Κτιριακός τομέας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αστική αρχή

αριθμός κατοίκων

2,714

επένδυση

(€)

144,000 €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

Η βασική παράμετρος επιτυχίας ήταν η πλήρης οικονομική υποστήριξη που
χορηγήθηκε για την επένδυση, διαφορετικά ο δήμος δεν θα ήταν σε θέση
να χρηματοδοτήσει μια τόσο τεράστια επένδυση. Άλλοι παράγοντες επιτυχίας ήταν η τεχνική υποστήριξη της LENERG στο σχεδιασμό και τη διαχείριση, καθώς και στην προετοιμασία του έργου.

προκλήσεις

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, έπρεπε να διασφαλιστεί ότι η πρόσοψη
και των δύο κτιρίων θα παραμείνει η ίδια, έτσι ώστε να προστατευτεί ο
διάκοσμος των κτιρίων.

διακυβέρνηση

Η καλή διακυβέρνηση ήταν απαραίτητη για την υλοποίηση ενός επιτυχημένου έργου, καθώς η συνεργασία μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης, του
δήμου, των μηχανικών και των ελεγκτικών αρχών ήταν κρίσιμη.

μελλοντικές
παράμετροι

Στο μέλλον θα βοηθούσε εάν οι δήμοι είχαν περισσότερη εξειδίκευση στο
θέμα, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν κατά τη φάση σχεδιασμού του
έργου, π.χ. εμπειρογνώμονας ενέργειας σε όλους τους δήμους.

10%

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

Δύο κτίρια ηλικίας 56 ετών αναβαθμίστηκαν για τη βελτίωση της ενεργειακής τους
απόδοσης το 2018. Ένα από τα κτίρια ήταν το γυμναστήριο του δημοτικού σχολείου,
το άλλο ήταν το γραφείο του Δημάρχου. Στο γυμναστήριο, οι παλιές πόρτες και τα
παράθυρα αντικαταστάθηκαν από σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά, το κτίριο θερμομονώθηκε (πρόσοψη, οροφή) και το παλιό σύστημα θέρμανσης αντικαταστάθηκε
από λέβητα συμπύκνωσης με φυσικό αέριο, ενώ ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 33
kW εγκαταστάθηκε στη στέγη. Η αρχική ενεργειακή απόδοση ήταν «HH» και μετά
την επένδυση αναβαθμίστηκε σε «CC». Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας ήταν
58,54 MWh/έτος και η συνολική μείωση εκπομπών CO2 ήταν 11,3 τόνους/έτος. Στο
γραφείο του Δημάρχου εγκαταστάθηκε στην οροφή ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 15
kW. Το κτίριο ανακαινίστηκε πριν από λίγα χρόνια. Η ενεργειακή του απόδοση ήταν
"DD" και ως αποτέλεσμα της επένδυσης το κτίριο αναβαθμίστηκε σε "CC". Μετά την
επένδυση, παράγονται 38,5 MWh ενέργειας κάθε χρόνο, μειώνοντας τις εκπομπές
CO2 κατά 5,62 τόνους/έτος.

καινοτομία

Η κυβέρνηση διευκολύνει τη μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για δήμους, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες σε κάθε eεπαρχία. Οι προσκλήσεις επιτρέπουν στους δήμους να επενδύσουν σε συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, αυξάνοντας την ενεργειακή τους απόδοση.
178 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Χωροταξικής και Οικιστικής Ανάπτυξης για τη στήριξη επενδύσεων ανανεώσιμης
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης σε δήμους. Το ποσοστό επιδότησης ήταν
100% για κάθε έργο.

106

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας
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97,04 MWh/έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
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16,92 τόνοι ισοδύναμου CO₂ / έτος

Ενεργειακά
Αποδοτικά
Κτίρια

Ενεργειακή αναβάθμιση
νηπιαγωγείου και
εγκατάσταση αντλίας
θερμότητας στο Sáránd

δημόσια αρχή

Δήμος Sáránd, Ουγγαρία

τομέας

Ανανεώσιμη ενέργεια, αντλία θερμότητας

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αστική αρχή

αριθμός κατοίκων

2,225

επένδυση

(€)

καινοτομία

Στην Ουγγαρία, ακόμη και με την υποστήριξη εθνικών και ευρωπαϊκών
κονδυλίων, οι εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας είναι σπάνιες, παρόλο που
οι γεωθερμικές συνθήκες είναι πραγματικά καλές στην περιοχή της Βόρειας
Μεγάλης Πεδιάδας (Észak-Alföld). Η γεωθερμία χρησιμοποιείται σε SPA
(τουριστικά και θεραπευτικά). Στο Sáránd, η εγκατάσταση ενός συστήματος
αντλίας θερμότητας νερού-νερού για την αντικατάσταση του παλαιού συστήματος τηλεθέρμανσης ήταν μοναδική όσον αφορά τις δημοτικές επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν 7 γεωτρήσεις σε
βάθος 100 μέτρων η καθεμία.
Για την ευαισθητοποίηση των χρηστών του κτιρίου, πραγματοποιήθηκε
εκπαίδευση σχετικά με την ίδια την επένδυση και τα θέματα ενέργειας και
κλίματος.
Αυτό το έργο μπορεί να θεωρηθεί μοναδικό λόγω της εγκατάστασης του συστήματος αντλίας θερμότητας, καθώς το γεωθερμικό δυναμικό της περιοχής
είναι εξαιρετικό, και ακόμη και σε σχετικά μικρό βάθος, το νερό θερμαίνεται
στους 40-60 °C και χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κτιρίων.
Το έργο υποστηρίχθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωροταξικής και
Οικιστικής Ανάπτυξης.

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Στο έργο, μία από τις πιο επιτυχημένες παραμέτρους ήταν η 100% οικονομική υποστήριξη της επένδυσης, αλλιώς ο δήμος δεν θα είχε εγκαταστήσει
ποτέ σύστημα αντλίας θερμότητας. Άλλοι παράγοντες επιτυχίας ήταν η
τεχνική υποστήριξη της LENERG στο σχεδιασμό και τη διαχείριση, καθώς
και στην προετοιμασία του έργου.

προκλήσεις

Λόγω των τοπικών συνθηκών, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, η αρχικά
σχεδιασμένη αντλία θερμότητας 40 kW έπρεπε να αντικατασταθεί από
αντλίες θερμότητας 2 x 20 kW, οπότε οι μηχανικοί χρειάστηκαν να επανασχεδιάσουν το σύστημα.

διακυβέρνηση

Η καλή διακυβέρνηση ήταν απαραίτητη για την υλοποίηση ενός επιτυχημένου έργου, καθώς η συνεργασία μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης, του
δήμου, των μηχανικών και των ελεγκτικών αρχών ήταν κρίσιμη.

μελλοντικές
παράμετροι

Στο μέλλον θα βοηθούσε εάν οι δήμοι είχαν περισσότερη εξειδίκευση στο
θέμα, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν κατά τη φάση σχεδιασμού του
έργου, π.χ. ένας εμπειρογνώμονας ενέργειας σε όλους τους δήμους.

169,200 €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

7%

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή
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Το τοπικό νηπιαγωγείο αποτελείται από δύο ξεχωριστά κτίρια, ένα μικρό κτίριο και
μια κουζίνα, το καθένα είναι ένα μονώροφο κτίριο με παραδοσιακή επικλινή στέγη. Τα κτίρια θερμαίνονταν μέσω συστήματος τηλεθέρμανσης που τροφοδοτείται
από φυσικό αέριο. Το παλιό σύστημα δεν λάμβανε υπόψη τις καιρικές συνθήκες. Οι
πόρτες και τα παράθυρα είχαν αντικατασταθεί μερικώς πριν, και το μικρό κτίριο είχε
μόνωση πάχους 5 cm. Τα κτίρια, χτίστηκαν πριν από περισσότερα από 50 χρόνια και
δεν ήταν αρκετά ενεργειακά αποδοτικά. Στο έργο, εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό 17
kW, οι πόρτες και τα παράθυρα αντικαταστάθηκαν από σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά και η παλιά τηλεθέρμανση αντικαταστάθηκε από σύστημα αντλίας θερμότητας
ισχύος 2 x 20 kW. Έγινε επίσης θερμομόνωση πρόσοψης, οροφής και πλίνθου. Ως
αποτέλεσμα, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου έφτασε στο A ++.
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1.057 MWh/έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
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20,68 τόνοι ισοδύναμου CO₂ / έτος

Ενεργειακά
Αποδοτικά
Κτίρια

Αντικατάσταση του
συστήματος θέρμανσης του
δημοτικού σχολείου του Judenburg μέσω ΣΔΙΤ

δημόσια αρχή

Judenburg, Αυστρία

τομέας

Δημόσια κτίρια

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Δήμος

αριθμός κατοίκων

10,000

επένδυση

(€)

Η απόφαση επένδυσης για την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης
αναβλήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμος
προϋπολογισμός. Μόνο μέσω της ευαισθητοποίησης και της κατάλληλης
εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων δημοτικών υπαλλήλων και πολιτικών ενδιαφερομένων, η διαδικασία σχεδιασμού κινήθηκε προς την κατεύθυνση μιας
σύμβασης μοντέλου ΣΔΙΤ. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την προώθηση τεχνικών λύσεων, είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να διαθέτουν
τη σχετική τεχνογνωσία ή να εμπλέκουν έμπειρους συμβούλους.

προκλήσεις

Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να πεισθούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στο δημοτικό συμβούλιο για τη χρησιμότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της λύσης. Για το σκοπό αυτό, έγιναν συγκριτικοί
υπολογισμοί, για παράδειγμα, για το κόστος για τα επόμενα χρόνια χρησιμοποιώντας διαφορετικά συστήματα και συγκρίθηκαν πιθανές παραλλαγές
επενδύσεων. Το μοντέλο ΣΔΙΤ αναδείχθηκε ως η πιο οικονομικά λογική και
βιώσιμη λύση.

διακυβέρνηση

Τα μέλη του προσωπικού της διοίκησης και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
συμμετείχαν στην απόφαση. Η διαδικασία συντονισμού ήταν περίπλοκη και
απαιτούσε πολλές συζητήσεις για τους στόχους και τα θέματα που προέκυψαν προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση.

μελλοντικές
παράμετροι

Εκπαιδευμένοι και έμπειροι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, ή τουλάχιστον να γνωρίζουν που μπορούν
να λάβουν την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη για να κατευθύνουν τα έργα
και να μεγιστοποιήσουν την επιτυχία.

-

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

100 %

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία
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βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Το δημοτικό σχολείο αποτελείται από ένα ιστορικό σχολικό κτίριο, το πρώην σχολείο
θηλέων και αρρένων. Eπεκτάθηκε τη δεκαετία του 1980 με την προσθήκη μιας αίθουσας γυμναστικής, και μιας αίθουσας συνεδριάσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες, το
σχολικό κτίριο θερμαινόταν με σύστημα θέρμανσης νυχτερινής αποθήκευσης. Αυτό
δεν ήταν βέλτιστα ελεγχόμενο από άποψη άνεσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικές θερμοκρασίες στις τάξεις.
Το 2019, η Stadtwerke Judenburg AG - 100% θυγατρική του δήμου Judenburg εγκατέστησε ένα νέο σύστημα θέρμανσης με καλοριφέρ και συνέδεσε το κτίριο με το
σύστημα τηλεθέρμανσης της πόλης που χρησιμοποιεί απορριπτόμενη θερμότητα από
τη χαρτοβιομηχανία Pöls. Πρόκειται για ένα καινοτόμο μοντέλο Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μεταξύ της πόλης και της Εταιρείας Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), χωρίς υψηλό αρχικό επενδυτικό κόστος για την πόλη.
Η βασική καινοτομία είναι το επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετήθηκε.
Η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με άλλες τεχνολογίες μπορεί να θεωρηθεί
ως συνήθης πρακτική. Ωστόσο, τέτοια έργα συχνά δεν υλοποιούνται λόγω έλλειψης
πόρων ή γνώσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπήρχε διαθέσιμος προϋπολογισμός για την επένδυση. Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, σε συνεργασία με τη
Stadtwerke Judenburg (ΕΕΥ), αναπτύχθηκε ένα μοντέλο σύμβασης στο οποίο οι
δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αναλαμβάνουν το επενδυτικό κόστος για το
έργο και στη συνέχεια, τον ενεργειακό εφοδιασμό από τηλεθέρμανση με μηδενικές
εκπομπές CO2. Το επενδυτικό κόστος επιστρέφεται χρησιμοποιώντας τη ροή εσόδων από την εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους. Μόνο αυτό το καινοτόμο μοντέλο
κατέστησε δυνατή τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση.
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ΠΑΡΑΓΩΓH ΑΠO ΑΠΕ

378 MWh/έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ηλεκτρισμού
αντικαταστάθηκαν
από θερμότητα
ουδέτερη από CO2
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Παραγωγή Eνέργειας
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Παραγωγή
Eνέργειας

Δίκτυο τηλεθέρμανσης
βασισμένο στην
απορριπτόμενη θερμότητα
από τη χαρτοβιομηχανία
Zellstoff Pöls AG, στην
περιοχή του Aichfeld

δημόσια αρχή

Περιοχή του Aichfeld, μέρος του Murtal, Αυστρία

τομέας

Θέρμανση

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

-

αριθμός κατοίκων

55,000

επένδυση

(€)

Η τηλεθέρμανση με βιομάζα αξιοποιείται στην περιοχή για περίπου 30 χρόνια. Από τη μία πλευρά, ωστόσο, ανταγωνίζεται τη βιομηχανία παραγωγής
χαρτιού στον τομέα των πρώτων υλών, ενώ από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία παραγωγής χαρτιού έχει υψηλό, εκμεταλλεύσιμο δυναμικό αποβαλλόμενης θερμότητας, το οποίο απελευθερώνεται στο περιβάλλον με τη μορφή
ατμού, μια πρακτική κατασπατάλησης ενέργειας.
Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι το δυναμικό της αποβαλλόμενης θερμότητας της χαρτοβιομηχανίας ανακτήθηκε και χρησιμοποιήθηκε, και ταυτόχρονα κατασκευάστηκε μία υποδομή δικτύου σύνδεσης της τηλεθέρμανσης,
η οποία συνδέει τα δίκτυα διανομής με το εργοστάσιο. Αυτό κατέστησε
δυνατή τη μεταφορά της θερμότητας απευθείας σε νοικοκυριά και εταιρείες, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε
μεγάλη κλίμακα.

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Αρχικά, ήταν αναγκαίο να συγκεντρωθούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, η
χαρτοβιομηχανία και οι φορείς εκμετάλλευσης των άλλων δικτύων τηλεθέρμανσης, και να αναπτυχθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο αποδεκτό από όλους.
Ήταν επίσης απαραίτητο να δημιουργηθεί μια κοινοπραξία για τις υψηλές
επενδύσεις και να δημιουργηθούν επενδυτικά προγράμματα στήριξης,
επειδή το έργο ήταν πολύ μεγάλο για τα υπάρχοντα συστήματα χρηματοδότησης. Ήταν σημαντικό να εμπλακεί η δημόσια διοίκηση και οι πολιτικοί σε
πρώιμο στάδιο.

προκλήσεις

•

30 million €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

30 %

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή
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καινοτομία

Η Zellstoff Pöls AG επεξεργάζεται ετησίως περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα
υπολειμμάτων ξυλείας για χρήση σε χαρτοπολτό. Μαζί με την εταιρεία "Bioenergie
Wärmeservice Gmbh" από την Köflach, μια εξειδικευμένη εταιρεία για συστήματα τηλεθέρμανσης και ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας, δημιουργήθηκε
ένα κοινό εγχείρημα που εξελίχθηκε περαιτέρω στην εταιρεία "Biowärme Aichfeld
Gmbh". Ο στόχος ήταν να αξιοποιηθεί σωστά η απορριπτόμενη θερμότητα, σε συνδυασμό με μια υπάρχουσα μονάδα θέρμανσης βιομάζας και μια μεγάλη λύση αποθήκευσης θερμότητας για την εξομάλυνση των αιχμών της ζήτησης. Το αποτέλεσμα
επιτρέπει μια βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον παροχή τηλεθέρμανσης για περισσότερα από 18.000 νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή του Aichfeld. Για το σκοπό
αυτό, οι εταίροι του κοινού εγχειρήματος επένδυσαν 18 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο υποδομής δικτύου τηλεθέρμανσης, το οποίο συνδέει τις πόλεις, τα
επιχειρηματικά και τα βιομηχανικά πάρκα της περιοχής. Οι πόλεις, τα επιχειρηματικά
και τα βιομηχανικά πάρκα εξυπηρετούνται από ΕΕΥ, οι οποίες λαμβάνουν τη θερμότητα από το δίκτυο τηλεθέρμανσης, και τη διανέμουν στους πελάτες. Έχουν γίνει
πρόσθετες επενδύσεις στο δίκτυο διανομής θέρμανσης στους τελικούς πελάτες.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

•
•

Ο ορισμός των τιμών για τη θερμότητα από το εργοστάσιο και για
την παράδοση στους παρόχους τηλεθέρμανσης στη διανομή. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι κάθε συνεργάτης έχει τα δικά του σημεία
αναφοράς και στόχους που ευθυγραμμίζονται με τα επιχειρηματικά του
μοντέλα και κάθε στάδιο πρέπει να είναι κερδοφόρο, εάν πραγματοποιηθεί η επένδυση.
Η εφαρμογή των επιδοτήσεων, καθώς το έργο ήταν πολύ μεγάλο για
τα διαθέσιμα συστήματα επιδοτήσεων.
Συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες γης για την άδεια να εγκαταστήσουν το
δίκτυο των αγωγών θερμότητας στην ιδιοκτησία τους.

διακυβέρνηση

Συμμετοχή ενδιαφερομένων: δημόσια διοίκηση, πολιτικοί, διαχειριστές
παροχής τηλεθέρμανσης, μεγάλες επιχειρήσεις ως πελάτες θερμότητας,
ιδιοκτήτες ακινήτων, χρηματοδοτικοί οργανισμοί.

μελλοντικές
παράμετροι

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της τηλεθέρμανσης και τα πλεονεκτήματα της χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας.
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Παραγωγή
Eνέργειας

Ενεργειακές κοινότητες:
Πώς άλλαξαν
κλίμακα τα χωριά
των φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων στη Γαλλία

δημόσια αρχή

Έναρξη έργου: 5 περιφερειακά φυσικά πάρκα. Τώρα: 28 περιοχές στη Γαλλία

τομέας

Φωτοβολταϊκή παραγωγή μέσω δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Κοινοτική αρχή

αριθμός κατοίκων

3,900

επένδυση

(€)

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•
•

προκλήσεις

Η κύρια δυσκολία ήταν η επεξεργασία αυτού του μοντέλου. Οι πρώτες εγκαταστάσεις χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν, αλλά γρήγορα εξαπλώθηκαν μόλις αποδείχτηκαν επιτυχημένες.

διακυβέρνηση

Το έργο εκπονήθηκε με την υποστήριξη των περιφερειακών πάρκων και δοκιμάστηκε από ορισμένους δήμους στους οποίους προσφέρθηκαν κίνητρα.
Η πρωτοβουλία μπορεί να προέρχεται από δήμο ή μεγαλύτερη περιφέρεια.
Μπορεί επίσης να προέρχεται από μια ομάδα πολιτών ή από μια τοπική ένωση. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποστηρίζεται από εκλεγμένους αντιπροσώπους για να είναι επιτυχής.

μελλοντικές
παράμετροι

Ανθρώπινοι πόροι για τη διαχείριση έργων και παροχή υποστήριξης για την
εμφάνισή τους καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

7.000.000€

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

-

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Το 2013, ένα νέο μοντέλο παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΦΒ) αναπτύχθηκε από το περιφερειακό ενεργειακό κέντρο (AURA-EE) και τα περιφερειακά
πάρκα, βασιζόμενο:
• στη στενή συμμετοχή των τοπικών δημόσιων αρχών και των πληθυσμών,
• στην παραγωγή οικονομικών οφελών για την περιοχή,
• στο σεβασμό της αρχιτεκτονικής και της τοπικής κληρονομιάς.
Το μοντέλο αναπαράγεται εύκολα για παραγωγή από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις,
όσον αφορά τεχνικές, οικονομικές και νομικές πτυχές. Το 2014 εγκαινιάστηκε το 1ο
χωριό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Το 2018 δημιουργήθηκε το εθνικό δίκτυο
χωριών Φ/Β εγκαταστάσεων. Σήμερα, συμμετέχουν 52 περιοχές, δημιουργούνται 26
ενεργειακές κοινότητες και 320 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
•

•

•
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•

Ένα μοντέλο που αναπαράγεται εύκολα.
Ισχυρή υποστήριξη από την περιοχή Auvergne-Rhône-Alpes στη φάση
εκκίνησης.
Εργαλεία και υπηρεσίες διαθέσιμες σε όλες τις ενεργειακές κοινότητες:
για παράδειγμα οδηγός για τη διευκόλυνση δημόσιων συζητήσεων, νομική ανάλυση σχετικά με το καταστατικό της εταιρείας, τεχνικά εργαλεία
ως κριτήρια επιλογής για στέγες που θα είναι εξοπλισμένες με φωτοβολταϊκά κ.λπ.

Η δημιουργία ενός μοντέλου εύκολου προς αναπαραγωγή επέτρεψε την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων σε ολόκληρη τη Γαλλία. Αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε περιοχή της Ευρώπης.
Επαρκής οικονομική βιωσιμότητα. Σε έναν κάτοικο δίνεται η ευκαιρία να επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με βάση την οικονομική του ευχέρεια,
μέσω ενεργειακών κοινοτήτων. Οι τοπικές οικονομικές επιπτώσεις ωφελούν. επίσης, τις τοπικές εταιρείες εγκατάστασης. Έτσι, το νέο μοντέλο βοηθά την τοπική
ανάπτυξη και τους εμπλεκομένους.
Τα χωριά φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μετόχων (κυρίως πολίτες), με την υποστήριξη της τοπικής αρχής που μπορεί ή όχι να
είναι μέτοχος.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050
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4.600 MWh/ έτος (εγκατεστημένη ισχύς 4 MWp)

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Παραγωγή
Eνέργειας

19 έργα «ομπρέλα»
- Εγκαταστάσεις
παραγωγών-καταναλωτών
(prosumers) που
διαχειρίζονται δήμοι στην
περιοχή Wielkopolska

δημόσια αρχή

Περιοχή Wielkopolska, Πολωνία

τομέας

Φωτοβολταϊκές μικροεγκαταστάσεις, ηλιακοί συλλέκτες, άλλες
μικροεγκαταστάσεις

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

-

αριθμός κατοίκων

3,4 εκατομμύρια

επένδυση

(€)

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Συγχρηματοδότηση των «έργων ομπρέλα».

προκλήσεις

•
•

33,1 εκατομμύρια

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

•

12.95%

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

Στα «έργα ομπρέλας», πολλά νοικοκυριά στην Περιφέρεια Wielkopolska θα εξοπλιστούν/ εξοπλίστηκαν με εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ο
δικαιούχος προετοιμάζει και συντονίζει την υλοποίηση μικροεγκαταστάσεων ΑΠΕ,
με τη συμμετοχή κατοίκων από την περιοχή.
Οι εγκαταστάσεις συγχρηματοδοτούνται από το έργο και παραδίδονται στους τελικούς παραλήπτες δωρεάν. Μετά την περίοδο αποπληρωμής του έργου, ο δικαιούχος
αποφασίζει για περαιτέρω κανόνες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων από τους
χρήστες.

καινοτομία

•

•
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Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι.
Κάθε κοινότητα ήταν υποχρεωμένη να λάβει την άδεια των τελικών παραληπτών του «έργου ομπρέλας» για να πραγματοποιήσει μια επίσκεψη ελέγχου/
επιτόπια επιθεώρηση του έργου και να δει τα σχετικά έγγραφα.
Ο δικαιούχος πρέπει να επιλέξει τους τελικούς αποδέκτες της υποστήριξης
σε μια ανοιχτή, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία. Αυτό σήμαινε την ανάγκη ανάπτυξης και δημοσιοποίησης των κανόνων για την αποδοχή αιτήσεων
από τελικούς παραλήπτες.

διακυβέρνηση

Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος είναι τα Κεντρικά Γραφεία της
Περιφέρειας Wielkopolska με τα σημεία πληροφόρησής της.

μελλοντικές
παράμετροι

•
•

Περισσότερα χρήματα που να απευθύνονται αποκλειστικά στις κοινότητες.
Ευελιξία κανονιστικών ρυθμίσεων για τη δέσμευση επενδύσεων ΑΠΕ σε
δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις.

Δικαιούχοι είναι μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως οι κάτοικοι της
κοινότητας. Οι ηλιακές εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται, τόσο σε δημόσιες
εγκαταστάσεις, όσο και σε ιδιωτικές κατοικίες πολιτών.
Μόνο μικροεγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας με ώριμο τεχνικό σχεδιασμό
ενδέχεται να εγκατασταθούν στο πλαίσιο του «έργου ομπρέλας».

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050
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Παραγωγή
Eνέργειας

Δημιουργία Αγοράς
Ενέργειας στο Ostrów
Wielkopolski

δημόσια αρχή

Πόλη και κοινότητα του Ostrów Wielkopolski, Πολωνία

τομέας

Ενεργειακά cluster

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αστικές και αγροτικές αρχές

αριθμός κατοίκων

72,050

επένδυση

(€)

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•

προκλήσεις

•

•

-

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

•

30%

•

θετικά από τη δράση

•

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Αυτό το καινοτόμο έργο θα δημιουργήσει ένα δημοτικό ενεργειακό σύστημα στο
Ostrów Wielkopolski, δημιουργώντας μια ενεργειακή συστάδα (cluster), ως κέντρο
συντονισμού για όλες τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της Ostrów. Οι στόχοι
περιλαμβάνουν: μετάβαση των δημοτικών αρχών σε παραγωγούς-καταναλωτές
(Prosumers), εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε φθηνότερη τοπική ηλεκτρική ενέργεια
στην πόλη και τους κατοίκους της επαρχίας και επιτυγχάνοντας την εμπορία μιας
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 200 GWh έως το 2024. Η στρατηγική
απόφαση της πόλης το 2014 ήταν να αγοράσει ηλεκτρικά λεωφορεία. Μέχρι στιγμής εμπλέκονται 54 μέλη του cluster, όπως η κοινότητα Ostrów Wielkopolski και οι
δημοτικές μονάδες της, επιχειρηματίες (παραγωγοί ενέργειας και παραγωγοί-καταναλωτές), και εταιρείες πληροφορικής.
Όλο το έργο θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ενός ευφυούς συστήματος
διαχείρισης ενέργειας και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Οι τοπικοί επιχειρηματίες και κάτοικοι του Ostrów Wielkopolski θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη, όπως
χαμηλότερες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, φθηνότερες δημόσιες συγκοινωνίες,
νέες θέσεις εργασίας και βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
•
•
•
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Οικοδόμηση τοπικής ηλεκτρικής υποδομής και ανεξαρτησία από το Εθνικό Ενεργειακό Σύστημα και τις επισφάλειές του.
Ενσωμάτωση και τόνωση της τοπικής κοινότητας ενθαρρύνοντας την οικονομική
συμμετοχή τους στο σύμπλεγμα και την ανάπτυξή του.
Υποστήριξη κατοίκων και τοπικών επιχειρηματιών στην κατασκευή των δικών τους
εγκαταστάσεων και στη διαδοχική τοποθέτηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε
ιδρύματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

διακυβέρνηση

•
•

μελλοντικές
παράμετροι

•
•
•
•
•
•

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

121

- Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων: τοπική αυτοδιοίκηση,
δημοτικός τομέας, επιχειρηματίες, κάτοικοι.
- Ανάπτυξη του πρώτου δημοτικού οικολογικού ενεργειακού δικτύου
στην Πολωνία (ξεκίνησε το 2019).
Η ανισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας αποτελεί
βασική πρόκληση στην αγορά ενέργειας - καθήκον του συντονιστή
είναι να ελαχιστοποιήσει αυτή την ανισορροπία.
Η ανάπτυξη ενός τοπικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου
να καταστεί πιο ανεξάρτητη ενεργειακά.
Η κατασκευή εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγής θερμότητας.
Έλλειψη υποστήριξης και αποδοχής ενεργειακών συστημάτων που
είναι παράλληλα με τα εθνικά δίκτυα ισχύος.
Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων: τοπική αυτοδιοίκηση, δημοτικός τομέας, επιχειρηματίες, κάτοικοι.
Ειδική δημοτική εταιρεία που ιδρύθηκε ως συντονιστής του ενεργειακού
συμπλέγματος (Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA).
Περισσότερα κεφάλαια για την περαιτέρω επέκταση του cluster.
Εξειδικευμένο προσωπικό.
Εμπορικό και τεχνικό λογισμικό διαχείρισης για το cluster.
Εθνικές συμβάσεις και τιμολόγηση για cluster.
Σύνδεση δημοσίων συμβάσεων και πώλησης ενέργειας εντός του τοπικού
cluster.
Υποστήριξη και αποδοχή ενεργειακών συστημάτων που είναι παράλληλα με
τα εθνικά δίκτυα ισχύος.

Περίπου 17.500 τόνοι ισοδύναμου CO₂ / έτος

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Παραγωγή
Eνέργειας

Μονάδα βιομάζας για την
παραγωγή πελλετών στο
δήμο Καρδίτσας

δημόσια αρχή

Δήμος Καρδίτσας, Ελλάδα

τομέας

Ανανεώσιμες

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αγροτική

αριθμός κατοίκων

56,800

επένδυση

(€)

700,000 €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

Η μονάδα έχει προϋπολογισμό 500.000 €, εκ των οποίων το 50% χρηματοδοτήθηκε
από το πρόγραμμα LEADER, και το υπόλοιπο 50% από την ενεργειακή κοινότητα, ενώ
η γη στην οποία στηρίζεται η μονάδα έχει επίσης παραχωρηθεί από την τελευταία. Η
μονάδα λειτουργεί από το 2017, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα υπολείμματα από
τις μονάδες επεξεργασίας ξύλου, με περιεκτικότητα σε τέφρα μικρότερη από 0,5%
(υψηλής ποιότητας πέλλετ), και πειραματίζεται με την παραγωγή πέλλετ από υπολείμματα υλοτομίας. Πραγματοποιήθηκαν επίσης πειράματα με ενεργειακές καλλιέργειες
(βαμβάκι, αγκινάρα, καλαμπόκι), όπου η φυτεία καλαμποκιού παρουσιάζει τα πιο
ελπιδοφόρα αποτελέσματα, ενώ το κλάδεμα των δέντρων είναι επίσης μια καλή πηγή
βιομάζας.
Το δυναμικό για δημιουργία θέσεων εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, όταν αυτή
καθιερωθεί, εκτιμάται ότι θα φτάνει περίπου τα 30 άτομα.

καινοτομία

Η καινοτομία περιλαμβάνει δύο συστατικά. Το πρώτο είναι το περιβάλλον συνεργασίας μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η επένδυση, υπό την ηγεσία ισχυρών τοπικών
παραγόντων στην ενεργειακή κοινότητα. Το δεύτερο αφορά τις συνεχείς προσπάθειες
της ενεργειακής κοινότητας για τη δημιουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, πριν από την
αναβάθμιση της επένδυσης, και την πιλοτική δοκιμή εναλλακτικών πόρων βιομάζας για
την παραγωγή πέλλετ, προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήματα.

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

Η βασική παράμετρος επιτυχίας για τη δράση είναι το συνεργατικό οικοσύστημα,
μέσω του οποίου η ιδέα έχει συλληφθεί και αναπτυχθεί. Η κοινωνική οικονομία
αποτελεί παράδοση και συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφερειακή Ενότητα
Καρδίτσας. Τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τις συντονισμένες προσπάθειες
των τοπικών παραγόντων, δημιουργήθηκε ένα «Συνεργατικό Οικοσύστημα», το
οποίο διαρθρώνεται γύρω από τα πιο έμπειρα μέλη και στοχεύει στην οργάνωση και
ανάπτυξη κρίσιμων κοινών υπηρεσιών, όπως τεκμηρίωση, εκπαίδευση και τεχνική
υποστήριξη που διατίθεται σε όλα τα μέλη, με σκοπό την αύξηση και διατήρηση της
προστιθέμενης αξίας στην περιοχή, και ταυτόχρονα τη διάδοση των σημαντικών
εμπειριών που αντλήθηκαν ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή γνώσης με άλλους
ενδιαφερομένους σε εθνικό επίπεδο.

προκλήσεις

Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετώπισε η ενεργειακή κοινότητα, όταν ξεκίνησε η
λειτουργία της πιλοτικής μονάδας, ήταν ότι όλοι οι προμηθευτές που προσφέρουν
τεχνικές λύσεις θεωρούσαν την αλυσίδα εφοδιασμού δεδομένη και κλειστή. Έτσι, οι
προσπάθειες για τη δημιουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού με νέες πρώτες ύλες ήταν βασικές για τη λειτουργία της μονάδας. Μια άλλη
πρόκληση είναι ο οικονομικός ανταγωνισμός με εισαγόμενα πέλλετ που δεν έχουν
ΦΠΑ.

διακυβέρνηση

Στη διακυβέρνηση της δράσης έχουν δεσμευτεί διάφοροι φορείς του ιδιωτικού
τομέα. Οι τοπικές αρχές είναι εταίροι στην ενεργειακή κοινότητα, αλλά δεν έχουν
καθοδηγητικό ρόλο. Παρ 'όλα αυτά, παρέχουν την ισχυρή πολιτική τους υποστήριξη
σε αυτήν την τοπική προσπάθεια.

μελλοντικές
παράμετροι

More support at the national level regarding the legislative framework when
importing biomass pellets, that are not burden by VAT, and are thus distorting
the competition

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΑΠO ΑΠΕ

4.570 MWh/έτος (ισοδύναμη ενέργεια με τους 968 τόνους που παράγονται ετησίως)

-

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή
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Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ) ιδρύθηκε το 1989 και έκτοτε εργάζεται στο σχεδιασμό καινοτόμων μηχανισμών για την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών. Η ANKA, η οποία λειτουργεί
ως θερμοκοιτίδα για κάθε νέο συλλογικό έργο, και η Συνεταιριστική Τράπεζα, η οποία αναπτύσσει καινοτόμα μέσα Κοινωνικής Χρηματοδότησης, έχουν μια ισχυρή σχέση συνεργασίας από
την ίδρυση της τράπεζας, καθώς αυτή διευκολύνθηκε μέσω του προγράμματος θερμοκοιτίδας
της ANKA. Αυτή η σχέση είναι η βάση πάνω στην οποία δημιουργήθηκε ένα «Συνεργατικό
Οικοσύστημα» τα τελευταία χρόνια, μετά τις συντονισμένες προσπάθειες πολλών τοπικών
παραγόντων. Αυτό το οικοσύστημα στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της Κοινωνικής
Οικονομίας και στην ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής του στις τοπικές υποθέσεις, στο
στρατηγικό σχεδιασμό, στις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής και στα δίκτυα που σχηματίζονται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο των συνεργατικών συναντήσεων του οικοσυστήματος και σε μια προσπάθεια αξιοποίησης ενός από τους πιο άφθονους πόρους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή (βιομάζα), που ταυτόχρονα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης, αναπτύχθηκε η ιδέα
της ανάπτυξης μιας μονάδας παραγωγής πέλλετ από τον υπάρχοντα ενεργειακό συνεταιρισμό
(ενεργειακή κοινότητα), όπου συμμετέχουν πολίτες, τοπικές επιχειρήσεις και τοπικές αρχές
από την περιοχή. Επί του παρόντος, οι ετήσιες ποσότητες διαθέσιμης βιομάζας υπολογίζονται
περίπου στους 200.000 τόνους.
Η τρέχουσα μονάδα παραγωγής πέλλετ έχει κατασκευαστεί ως πιλοτική δράση, παράγοντας
500 κιλά πέλλετ ανά ώρα και με δυνατότητα επέκτασης αυτής της παραγωγής σε 1,5 τόνους
ανά ώρα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δημιουργία της αλυσίδας εφοδιασμού βιομάζας.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050
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Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Παραγωγή
Eνέργειας

Δημιουργία τοπικού
βρόχου για την ενίσχυση
της αξίας του βιοαερίου
που παράγεται από το
εργοστάσιο επεξεργασίας
λυμάτων στο Vienne Condrieu

δημόσια αρχή

Vienne Condrieu, Γαλλία

τομέας

Κυκλική οικονομία

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Ημι-αγροτική αρχή

αριθμός κατοίκων

90.000 (30 δήμοι)

επένδυση

(€)

450.000 για την κατασκευή του ιδιωτικού πρατηρίου καυσίμων και 1,35 € M για τρία αστικά λεωφορεία και δύο βενζινοκίνητα απορριμματοφόρα

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•

προκλήσεις

•

•
•

•

-

Η χρήση εθνικών κονδυλίων επέτρεψε την ανακαίνιση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και την επένδυση στο πρατήριο καυσίμων NGV.
Συνέργεια με το σχέδιο Greencycle της ΕΕ.
Συνεργασία με 30 αγρότες για την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής
βιομεθανίου και τη διασφάλιση σημαντικής ποσότητας τοπικού βιοαερίου στο δίκτυο.
Να βρεθεί ένας εθνικός πάροχος ενέργειας που θα ήθελε να συνεργαστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, στο συγκεκριμένο έργο.
Να επιταχυνθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό του έργου.

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Ένας τοπικός βρόχος γύρω από μια μονάδα βιοαερίου (που διαχειρίζεται ο δήμος)
δημιουργήθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί τοπικά μέρος του βιομεθανίου που
παράγεται από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του Reventin-Vaugris. Αυτό το εργοστάσιο έκανε ήδη ανάκτηση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση των λυμάτων.
Αυτό έγινε με συμπαραγωγή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το υπόλοιπο
βιοαέριο χρησιμοποιήθηκε επί τόπου για τη θέρμανση του κτιρίου και εγχύθηκε
επίσης στο δίκτυο αερίου. Ο τοπικός βρόχος χρησιμοποιεί μέρος του παραγόμενου
βιομεθανίου, κατασκευάζοντας ένα πρατήριο καυσίμων φυσικού αερίου για οχήματα
(NGV) που συνδέεται με την πλατφόρμα κινητικότητας για αστικά λεωφορεία. Από
το 2020, το εν λόγω πρατήριο καυσίμων προμηθεύει τρία αστικά λεωφορεία και
δύο απορριμματοφόρα με αέριο του δήμου. Στόχος είναι το 20% του παραγόμενου
βιομεθανίου να μετατραπεί σε καύσιμο bioNGV.
•

•
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Προσέγγιση κυκλικής οικονομίας: Χρήση αποβλήτων από τη γεωργία για την
παραγωγή ενέργειας και σύνδεση αυτών των πρωτοβουλιών με την παραγωγή
bioNGV, για την προμήθεια των πρατηρίων καυσίμων.
Ενεργειακός εφοδιασμός με τοπικά καύσιμα για τοπική χρήση. Η τοπική αρχή
και ένας εθνικός προμηθευτής ενέργειας διασφαλίζουν ότι μέρος του παραγόμενου βιομεθανίου θα προμηθεύει τοπικά λεωφορεία και νοικοκυριά που λειτουργούν με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

διακυβέρνηση

Από το 2009, η επαρχία ανέπτυξε ένα σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια (ΣΔΑΕΚ). Ένας υπάλληλος ενεργειακής μετάβασης προσλήφθηκε το
2010. Η τοπική αρχή εντάχθηκε στα εδάφη θετικού ενεργειακού ισοζυγίου
το 2014.

μελλοντικές
παράμετροι

•

•

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΑΠO ΑΠΕ

Ανάπτυξη και άλλου δημόσιου πρατήριου καυσίμων για επαγγελματίες του κλάδου και ευαισθητοποίηση μεταξύ άλλων πιθανών χρηστών
σχετικά με τα οικολογικά πλεονεκτήματα των οχημάτων CNG.
Επιτόπιες επισκέψεις για τους τοπικά ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως
τους γεωργούς, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, αλλά
και να προσδιοριστούν μελλοντικές ευκαιρίες εταιρικής σχέσης. Αυτό
απαιτεί χρόνο για συντονισμό και ψυχαγωγία.

4.845 MWh/ έτος (παραγωγή βιομεθανίου το 2018)
400 MWh/έτος (συμπαραγωγή το 2030)

125

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Παραγωγή
Eνέργειας

Συνεργασία της περιφερειακής κυβέρνησης, με τον ακαδημαϊκό χώρο
και τις επιχειρήσεις για την προώθηση τεχνολογικής καινοτομίας που
περιορίζει τις εκπομπές CO2 και CH4
στην περιφέρεια Wielkopolska

δημόσια αρχή

Περιφέρεια Wielkopolska

τομέας

Περιφερειακή κυβέρνηση, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρηματικός τομέας

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Περιφερειακή κυβέρνηση

αριθμός κατοίκων

3,4 εκατομμύρια

επένδυση

(€)

3,4 εκατομμύρια €/MWe

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

10 %

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•
•
•
•

Τεχνική εξειδίκευση.
Διακυβέρνηση.
Ανάπτυξη προηγμένου αναερόβιου συστήματος χώνευσης.
Πολυτομεακή συνεργασία: το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Wielkopolska, το Ταμείο Ανάπτυξης και Προώθησης της
Wielkopolska, ο επιχειρηματικός τομέας, ακαδημαϊκά ιδρύματα και
επενδυτές από άλλες περιφέρειες/χώρες.

προκλήσεις

•

Προώθηση προηγμένων συστημάτων αναερόβιας χώνευσης μέσω
συνεργασίας με την περιφέρεια.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διατήρηση επαγγελματικού
προσωπικού (διοίκηση).
Η βέλτιστη συνεργασία της εταιρείας με συνεργάτες στους τομείς:
σχεδιασμού, παραγωγής, προμήθειας εξοπλισμού, συναρμολόγησης,
ανάθεσης, διαδικασίας και παρακολούθησης βιοτεχνολογίας, καθώς
και με επενδυτές και προσωπικό.
Έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης και γνώσης.

•

θετικά από τη δράση

•

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Αναπτύχθηκε μια ιδιόκτητη τεχνολογία για την επιτάχυνση της παραγωγής και της
χρήσης βιομεθανίου. Η τεχνολογία εγγυάται μέγιστη απόδοση βιοαερίου από σχεδόν οποιοδήποτε οργανικό υλικό, με πολλά πρόσθετα οικονομικά και περιβαλλοντικά
οφέλη. Η ανεπτυγμένη τεχνολογία με την εμπορική ονομασία Dynamic Biogas® (DB)
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
ή/και ψύξης, στην παραγωγή μεθανίου και στην αναερόβια διαδικασία χώνευσης
με δυνατότητα χρήσης ενός ευρέος φάσματος γεωργικών και άλλων βιολογικών
αποβλήτων. Τα οφέλη της DB είναι ότι δεν περιλαμβάνουν κανένα σχηματισμό
υπολειμμάτων, ότι χρησιμοποιεί μη-αφρώδεις διαδικασίες και δε δημιουργεί κανένα
σχηματισμό ιζήματος στο κάτω μέρος της δεξαμενής, ενώ η αντικατάσταση του
αναδευτήρα δεν απαιτεί εκκένωση της δεξαμενής και η διαδικασία ζύμωσης δε διακόπτεται. Τα συστήματα βιοαερίου DB είναι αρθρωτά, επιτρέποντας εύκολη επεκτασιμότητα και μια σημαντικά συντομευμένη διαδικασία εγκατάστασης.
•
•

•

126

Παράδοση όλων των στοιχείων των εγκαταστάσεων σε κοντέινερ στο εργοτάξιο
(αρθρωτή κατασκευή).
Συνεργασία της περιφερειακής κυβέρνησης, της επιστημονικής κοινότητας και
του επιχειρηματικού τομέα για την προώθηση της τεχνολογίας σε διαφορετικά
επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές).
Υποστήριξη κατοίκων και τοπικών επιχειρηματιών στην κατασκευή και συγχρηματοδότηση των δικών τους εγκαταστάσεων και της σταδιακής τοποθέτησης
εγκαταστάσεων βιοαερίου κοντά σε ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

•

διακυβέρνηση

•
•

μελλοντικές
παράμετροι

•

•

ΠΑΡΑΓΩΓH ΑΠO ΑΠΕ
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Η εταιρεία Dynamic Biogas® είναι ο υπεύθυνος ανάπτυξης, ιδιοκτήτης και
διαχειριστής του αναερόβιου συστήματος χώνευσης που αναπτύχθηκε.
Συνεργασία της περιφερειακής κυβέρνησης, του ακαδημαϊκού και του
επιχειρηματικού τομέα για την προώθηση της τεχνολογίας σε διαφορετικά επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές).
Αξιόπιστη συνεργασία της εταιρείας με μελλοντικούς συνεργάτες
στους τομείς: σχεδιασμoύ, παραγωγής, προμήθειας εξοπλισμού, συναρμολόγησης, ανάθεσης, παρακολούθησης βιοτεχνολογίας καθώς και
με επενδυτές, περιφερειακές αρχές ή άλλους συνεργάτες.
Επαγγελματικό προσωπικό/εμπειρογνώμονες.

8.500 MWh/έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Περίπου 6.800 τόνοι

(για κάθε 1 MW

ισοδύναμου CO₂ /

εγκατεστημένης

έτος (για 1 MW

ισχύς)

εγκατεστημένης ισχύς)

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Παραγωγή
Eνέργειας

Διαδημοτικός ενεργειακός
συνεταιρισμός στην
κομητεία Neustadt an der
Waldnaab

δημόσια αρχή

Κομητεία Neustadt an der Waldnaab, Γερμανία

τομέας

Ενεργειακή πολιτική

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

17 δήμοι της ίδιας επαρχίας (Kreis) μέλη ενός ενεργειακού
συνεταιρισμού

αριθμός κατοίκων

>174,000

επένδυση

(€)

innovation

•

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•

προκλήσεις

•

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Περίπου 1% (περισσότεροι από 1.450 πολίτες είναι μέλη του
συνεταιρισμού)

17 δήμοι έχουν δημιουργήσει έναν ενεργειακό συνεταιρισμό με την ονομασία "NEWNeue Energien West eG" με σκοπό την από κοινού υλοποίηση έργων ανανεώσιμης
ενέργειας με τη συμμετοχή των πολιτών, με διοικητικό συμβούλιο διοικούμενο από
τρεις δημάρχους, άλλους δημοτικούς εκπροσώπους στο συμβουλευτικό όργανο,
και μετοχές τουλάχιστον 5.000 ευρώ για κάθε μέλος. Ένας άλλος συνεταιρισμός
«παρακλάδι» έχει συσταθεί, προσανατολισμένος στους πολίτες ως μέλη, με μετοχές
τουλάχιστον 500 ευρώ. Αυτή η ομάδα αριθμεί 17 δήμους,1.450 άτομα ως μέλη και
38.000 μετοχές. Ο όγκος των επενδύσεων φτάνει τα 56 εκατομμύρια ευρώ με 20
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ένα αιολικό πάρκο, ένα δίκτυο σταθμών φόρτισης για
ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τηλεθέρμανση. Η λειτουργία τους περιλαμβάνει πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, συμβουλές εμπειρογνωμόνων σε μέτρα εξοικονόμησης
ενέργειας, ομαδικές αγορές πέλλετ για οικιακή θέρμανση και ασφάλιση για μεμονωμένους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
•
•

•

•

Συμμετοχή τοπικών δήμων ως ηγετών της περιφερειακής ενεργειακής
μετάβασης.
Συχνή διαδημοτική συνεργασία.
Εξάρτηση κατά κύριο λόγο από την εθελοντική συμμετοχή μελών που
μπορεί να μην είναι πάντα επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας και
ενδέχεται να μην έχουν την εμπειρία να ξεπεράσουν διοικητικά εμπόδια.
Η αύξηση του αρχικού κεφαλαίου μπορεί να είναι μια πρόκληση, εάν οι
ευκαιρίες και τα οφέλη δεν κοινοποιούνται επαρκώς σε δυνητικά μέλη.
Οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί ενδέχεται να δυσκολευτούν να ανταγωνιστούν τους καθιερωμένους παράγοντες της αγοράς για μεγαλύτερα έργα,
όπου τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας ανατίθενται μέσω διαγωνισμού.
Επικοινωνία των οφελών του ενεργειακού συνεταιρισμού στους πολίτες.

Η φύση αυτού του έργου ως διαδημοτικού ενεργειακού συνεταιρισμού υπογραμμίζει την αξία της αποτελεσματικής διακυβέρνησης στην ενεργοποίηση
περιφερειακών και τοπικών ενεργειακών έργων με τη συμμετοχή και την
αποδοχή των πολιτών. Η συνεργασία τόσων διαφορετικών μερών, και η συμμετοχή των πολιτών μέσω των ετήσιων γενικών συνελεύσεων, διασφαλίζει
ότι ένα ευρύ φάσμα απόψεων και (τεχνικής) εξειδίκευσης είναι στη διάθεση
του έργου. Οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος
αξιοποίησης της συλλογικής γνώσης και δέσμευσης, προκειμένου να παρέχουν ουσιαστική (οικονομική και κοινωνική) αξία στις τοπικές κοινότητες.

μελλοντικές
παράμετροι

•

•

Δημοκρατικές αρχές: διεθνείς συμφωνημένες αρχές και λειτουργία, σύμφωνα με
την αρχή «μία ψήφος ανά μέλος». Δεν υπάρχει δυσανάλογος έλεγχος.
Περιορισμένος ατομικός χρηματοοικονομικός κίνδυνος για την αρχική επένδυση.
Οι μεμονωμένες μετοχές μπορούν συνήθως να αγοραστούν σε σχετικά χαμηλή
τιμή. Ένας ενεργειακός συνεταιρισμός ευθύνεται μόνο για τα συμφέροντα των
μελών του και όχι έναντι εξωτερικών μερών.

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Ισχυρή αίσθηση της κοινότητας μέσω της ενεργού συμμετοχής μιας
τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία χτίζει την εμπιστοσύνη στο κοινό και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών. Η εστίαση στον τοπικό χαρακτήρα
των συνεταιρισμών επεκτείνει περαιτέρω αυτήν την αίσθηση κοινότητας
μικρής κλίμακας.
Συγκέντρωση πόρων για επενδύσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να
διευκολύνει αυτή τη διαδικασία και να επιτρέψει τη λειτουργία του συνεταιρισμού με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

διακυβέρνηση

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΠΕ
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•

•

56 εκατομμύρια (20 εκατομμύρια € άμεση επένδυση πολιτών)

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

•

129

Καθιέρωση ενός φιλικού προς τους πολίτες πλαισίου συμμετοχής, π.χ.
οι εξαιρέσεις και οι ειδικοί κανόνες για (πραγματικά) ενεργειακά έργα
πολιτών στη νομοθεσία περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα βοηθούσε τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς να ανταγωνιστούν τους πιο
ισχυρούς παράγοντες της αγοράς επί ίσοις όροις και να διασφαλιστεί
ότι η αξία παραμένει στην κοινότητα.
Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα για τη χρήση και την επίτευξη οφέλους
από ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς το σύστημα των
εγγυημένων σταθερών τιμών (feed-in-tariff) είναι επίσης κλειδί για το
μέλλον. Επί του παρόντος, διερευνάται επίσης η προοπτική του σχήματος ενέργεια-σε-αέριο για τη δημιουργία ολοκληρωμένων ενεργειακών
συστημάτων (αποθήκευσης) μέσω της χρήσης υδρογόνου.

Φ/Β: >19.429 kWp
Αιολικά: >4.800 kWp

Οδηγός για την επίτευξη της Aνθρακικής Oυδετερότητας έως το 2050

Παραγωγή
Eνέργειας

Το πάρκο ηλιακών
συλλεκτών Salaspils, από την εταιρεία
τηλεθέρμανσης
"Salaspils siltums"

δημόσια αρχή

Δήμος Salaspils, Λετονία

τομέας

Ενέργεια/Τηλεθέρμανση

χαρακτηριστικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Αγροτικός Δήμος

αριθμός κατοίκων

18.011 (έτος 2019)

επένδυση

(€)

7,259,000 €

ποσοστό κατοίκων που επηρεάζονται

18,011 (2019)

βασικές
παράμετροι
επιτυχίας

•

προκλήσεις

Έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις ηλιακές τεχνολογίες και τα σχετικά έργα.

διακυβέρνηση

Σκεπτόμενοι τη βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος τηλεθέρμανσης, το 2011
η SIA Salaspils siltums ξεκίνησε τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό της παραγωγής και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στην υποστήριξη του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του δήμου, καθώς και της έξυπνης διαχείρισης, η Salaspils siltums έχει
εξελιχθεί σε μια εταιρεία παροχής θερμότητας παγκόσμιας κλάσης, προσφέροντας στους καταναλωτές σημαντικά πιο πράσινη, ασφαλέστερη, πιο
σταθερή και φθηνότερη θερμική ενέργεια.

μελλοντικές
παράμετροι

•

θετικά από τη δράση

σύντομη
περιγραφή

καινοτομία

Το πρώτο και μοναδικό πάρκο ηλιακής ενέργειας στη Λετονία αποτελείται από
περισσότερους από 1.700 ηλιακούς συλλέκτες (ενεργή έκταση 21.672 m2), όπου ο
φορέας θερμότητας θερμαίνεται σε θερμοκρασίες έως 90 βαθμούς. Σε συννεφιά, η
θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει περίπου τους 70 βαθμούς. Αυτό το πάρκο δεν
είναι αρκετό για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες θέρμανσης του δήμου Salaspils,
αλλά μπορεί να παρέχει ζεστό νερό για οικιακή χρήση για κάθε κάτοικο της πόλης.
•

•
•

Η πρώτη εταιρεία στη Λετονία που δημιούργησε σύστημα τηλεθέρμανσης που
χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια. Παραγωγή 12.000 MWh θερμότητας ετησίως,
που είναι το 20% της συνολικής ποσότητας θερμότητας που διακινείται από την
εταιρεία.
Τα τιμολόγια για τους κατοίκους της περιοχής Salaspils μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 5%.
Χρήση πριονιδιού για την παραγωγή θέρμανσης και ζεστού νερού. Σε πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες, το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό
καύσιμο. Το φυσικό αέριο δεν είναι απαραίτητο το καλοκαίρι, καθώς οι ηλιακοί
συλλέκτες επαρκούν.

•

•

ΠΑΡΑΓΩΓH ΑΠO ΑΠΕ

Διαφοροποίηση καυσίμων. Η υλοποίηση του ηλιακού πεδίου είναι συμπληρωματική στην τρέχουσα χρήση τοπικών υπολειμμάτων ξυλείας και
φυσικού αερίου.
Αναβάθμιση μέρους του εξοπλισμού, μειώνοντας έτσι τις απώλειες θερμότητας και τη χαμηλή απόδοση των υπαρχόντων συστημάτων θέρμανσης.

Πιο αποδοτικοί ηλιακοί συλλέκτες θα είναι διαθέσιμοι στο μέλλον,
ωστόσο η ενεργειακή απόδοση που έχει ήδη επιτευχθεί είναι πολύ
υψηλή.
Η αποθήκευση ενέργειας μέσω ενός έργου ηλιακής μπαταρίας το
2020, μπορεί να κάνει καλύτερη χρήση της παραγωγής των ηλιακών
συλλεκτών.

2.000 MWh / έτος

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

(που είναι το 20% της
συνολικής ποσότητας
θερμότητας που
μεταφέρεται από την
εταιρεία)
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80% μείωση σε
σύγκριση με το 2011

www.c-track50.eu
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