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Σύνοψη
Within the project, the consortium supported pilot municipalities in integration of both
approaches, making an Improvement Plan part of a SEAP focused on the municipal sector.
The report gives more details on the results of these works, as well as highlights main
lessons learnt during the process, especially the ones concerning benefits of using 50000&1
SEAPs integrated approach.
Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι η υποβολή έκθεσης για την ανάπτυξη Σχεδίων
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ακολουθώντας τη μεθοδολογία του ΣτΔ) και των
Σχεδίων Βελτίωσης (σύμφωνα με τη μεθοδολογία ISO 50001) σε περισσότερους από 40
δήμους που συμμετείχαν στο έργο.
Το ΣΔΑΕ καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος σκοπεύει να εκπληρώσει τη δέσμευσή
του για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην
επικράτειά του. Περιέχει ένα σύνολο ολοκληρωμένων μέτρων που καλύπτουν βασικούς
τομείς δραστηριότητας (δημόσιους και ιδιωτικούς), η εφαρμογή των οποίων πρέπει να
συμβάλει στην επίτευξη των καθιερωμένων στόχων για το κλίμα και την ενέργεια. Το
έγγραφο προσδιορίζει επίσης τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των προγραμματισμένων
μέτρων και των διαδικασιών παρακολούθησης.
Επίσης, το πρότυπο ISO 50001 προβλέπει την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης (καλούμενο
Σχέδιο Βελτίωσης), το οποίο περιλαμβάνει ένα μητρώο ευκαιριών βελτίωσης. Στην
περίπτωση αυτή, επικεντρώνεται στις δημοτικές ιδιοκτησίες και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
τον καθορισμό των σκοπών, των στόχων και των διαδικασιών που απαιτούνται για την
επίτευξη αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική του Δήμου.
Στο πλαίσιο του έργου, η κοινοπραξία στήριξε τους πιλοτικούς δήμους στην ενσωμάτωση και
των δύο προσεγγίσεων, κάνοντας ένα Σχέδιο Βελτίωσης μέρος ενός ΣΔΑΕ επικεντρωμένου
στον δημοτικό τομέα. Η έκθεση παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα
αποτελέσματα αυτών των έργων, καθώς και επισημαίνει τα βασικά διδάγματα που
αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν τα οφέλη από τη
χρήση ολοκληρωμένης προσέγγισης 50000&1 SEAPs.
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