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Σύνοψη
 Η έκθεση παρουσιάζει το πλαίσιο και τα αποτελέσματα της δράσης 3.1 του έργου: «Βάση
για θεσμοποίηση, ανάπτυξη Δημοτικής Στρατηγικής και Ενεργειακής Πολιτικής», που ήταν η
αφετηρία για την ανάπτυξη της ενσωμάτωσης ΣΔΑΕ και ΣΔΕ σε τουλάχιστον 40 προσεκτικά
επιλεγμένους δήμους από 8 χώρες του έργου.
 Στο πλαίσιο της δράσης, οι εταίροι του έργου βοήθησαν τους πιλοτικούς δήμους να
δημιουργήσουν τη βάση για τη θεσμοθέτηση των ΣΔΑΕ μέσω της διαμόρφωσης μιας
Δημοτικής Στρατηγικής (ακολουθώντας τη μεθοδολογία ΣΔΑΕ) και της Ενεργειακής
Πολιτικής (σύμφωνα με τη μεθοδολογία ISO 50001). Η διαδικασία αφορούσε όλους τους
τοπικούς ηγέτες και τα πολιτικά κόμματα (και τους ηγέτες της αντιπολίτευσης). Η
θεσμοθέτηση ενός ΣΔΑΕ σημαίνει:




να μπορέσει η διαδικασία προγραμματισμού συμμετοχικής δράσης να ενταχθεί στην
πολιτική σφαίρα του δήμου,
να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν από το Δημοτικό
Συμβούλιο και θα επηρεάσουν ακόλουθες αποφάσεις πολιτικής,
να χρησιμοποιήσει ΣΔΑΕ για να «βγει έξω» και να προσεγγίσει το σύνολο της
δημοτικής επικράτειας με σταθερό και παρακολουθήσιμο τρόπο.

Με την υποστήριξη των εταίρων του έργου, οι συμμετέχοντες δήμοι ανέπτυξαν μια σαφή
εικόνα των υφιστάμενων ενεργειακών πολιτικών που εφαρμόζονται σε διαφορετικά επίπεδα
(ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά), καθώς και καθόρισαν μια συνεκτική αντίληψη
για το αειφόρο ενεργειακό μέλλον τους, λαμβάνοντας υπόψη άλλα έγγραφα και εργαλεία
στρατηγικής, τις απόψεις όλων των τοπικών ηγετών και τις ανάγκες των πολιτών και των
τοπικών φορέων. Αυτές οι απόψεις και τα οράματα συνοψίζονται στα τοπικά έγγραφα με
τίτλο Δημοτική Στρατηγική που ενσωματώνεται στην Ενεργειακή Πολιτική σύμφωνα με
το πρότυπο ISO 50001. Τα έγγραφα οδήγησαν τους πιλοτικούς δήμους σε όλες τις
περαιτέρω δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενσωματωμένου ΣΔΑΕ + ΣΔΕ
(επιλογή στόχων, σχεδιασμός δράσεων, ιεράρχηση των δράσεων κ.λπ.).
Κατά την ανάπτυξη των εγγράφων, οι δήμοι υιοθέτησαν διαφορετικές προσεγγίσεις - σε
ορισμένες περιπτώσεις αναπτύχθηκαν ως δύο χωριστά αλλά ολοκληρωμένα έγγραφα, ενώ
σε άλλα ως ένα έγγραφο, που εξυπηρετούσε το σκοπό τόσο ενός ΣΔΑΕ όσο και ενός ΣΔΕ.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έγγραφα ακολουθούν τα ίδια πρότυπα εγγράφων που
προτείνονται από τους εταίρους και συνδέονται αυστηρά με τις κατευθυντήριες γραμμές του
ΣτΔ και του ISO 50001, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπήρξε πιο εξατομικευμένη προσέγγιση.
Όταν αναπτύσσονται χωριστά, η Δημοτική Στρατηγική και η Ενεργειακή Πολιτική διαφέρουν
συνήθως ως προς το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα. Η Δημοτική Στρατηγική είναι
πιο γενική και επικεντρώνεται σε όλες τις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης (περιβαλλοντική,
οικονομική και κοινωνική), ενώ η Ενεργειακή Πολιτική επικεντρώνεται περισσότερο στην
κατανάλωση ενέργειας και τη διαχείριση καθώς και στις περιοχές που βρίσκονται υπό άμεσο
έλεγχο ή επιρροή του Δήμου. Τα ολοκληρωμένα και επισήμως εγκεκριμένα έγγραφα
κοινοποιήθηκαν στο ευρύ κοινό για να διασφαλιστεί η διαφάνεια της συνολικής διαδικασίας
ανάπτυξης του ΣΔΑΕ + ΣΔΕ
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