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Σύνοψη
Η παρακολούθηση είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της διαδικασίας ΣΔΑΕ, αλλά συχνά
υποτιμάται από τους δήμους. Συνήθως εστιάζουν τις περισσότερες από τις προσπάθειές
τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών μέτρων, αλλά χωρίς να
ελέγχουν επαρκώς ποια είναι τα πραγματικά, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τους, πώς
συμβάλλουν στην επίτευξη των καθιερωμένων στόχων για το κλίμα και την ενέργεια και εάν
απαιτούνται κάποια διορθωτικά μέτρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί δήμοι δεν
κατανοούν την αξία και τα οφέλη που απορρέουν από την τακτική και ποιοτική
παρακολούθηση, αντιμετωπίζοντας την ως μια άλλη υποχρέωση που επιβάλλεται από το
Σύμφωνο των Δημάρχων. Αλλά, στην πραγματικότητα, τα οφέλη είναι πολλά. Η τακτική
παρακολούθηση των εφαρμοζόμενων μέτρων και των επιπτώσεών τους επιτρέπει την
καλύτερη κατανόηση της τοπικής ενεργειακής κατάστασης και της δυναμικής της,
προωθώντας τα επιτευχθέντα αποτελέσματα μεταξύ των πολιτών και των τοπικών φορέων,
σχεδιάζοντας διορθωτικά μέτρα και αναθεωρήσεις του ΣΔΑΕ και προσδιορίζοντας περαιτέρω
τις ανάγκες και τις ευκαιρίες βελτίωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική
παρακολούθηση και τα αποτελέσματά της να εφαρμοστούν στην πράξη, είναι απαραίτητο να
προγραμματιστούν εκ των προτέρων διαδικασίες παρακολούθησης και δείκτες, καθιστώντας
το σχέδιο μέτρησης μέρος ενός ΣΔΑΕ.
Οι εταίροι του έργου 50000&1 SEAPs κατανοούν καλά όλα αυτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο καθόρισαν τον ορισμό των διαδικασιών και εργαλείων παρακολούθησης ως σημαντικό
μέρος των εργασιών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου ΣΔΑΕ + ΣΔΕ. Υποστήριξαν τους
πιλοτικούς δήμους στην κατανόηση της αξίας της ποιοτικής παρακολούθησης και στην
ανάπτυξη ενός σχεδίου μέτρησης, που καλύπτει όλα τα σημαντικά στοιχεία και λαμβάνει
υπόψη τόσο τις ποσοτικές, όσο και τις ποιοτικές παραμέτρους. Αξίζει να τονιστεί, ότι στην
προκειμένη περίπτωση, τα οφέλη της ενσωμάτωσης του ΣΔΑΕ με ένα ΣΔΕ είναι ιδιαίτερα
ορατά. Η μεθοδολογία του ΣΔΑ δεν παρέχει στους δήμους συγκεκριμένες κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου και των επιπτώσεων των
εφαρμοζόμενων μέτρων και την αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται. Οι
υπογράφοντες του ΣτΔ καλούνται να υποβάλουν έκθεση μόνο σχετικά με τη συνολική
πρόοδο της εφαρμογής του ΣΔΑΕ ανά διετία (συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων
ποσοτικών δεδομένων για την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας κάθε 4 χρόνια). Εκεί, το ISO
50001 είναι χρήσιμο, παρέχοντας στους δήμους λεπτομερείς οδηγίες για τη διεξαγωγή
μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας και ενεργειακών επιδόσεων και τον τρόπο χρήσης των
δεδομένων παρακολούθησης για τη συνεχή βελτίωση αυτής της απόδοσης.
The report gives more details on the monitoring procedures promoted by the Covenant of
Mayors and ISO 50001 and the benefits of integrating both approaches. It also informs about
the monitoring tools developed by the 50000&1 SEAPs consortium and partners' efforts to
support pilot municipalities in the establishment of sound metering plans.
Η έκθεση παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης
που προωθούνται από το Σύμφωνο των Δημάρχων και το πρότυπο ISO 50001 και τα οφέλη
της ενσωμάτωσης και των δύο προσεγγίσεων. Επίσης, ενημερώνει σχετικά με τα εργαλεία
παρακολούθησης που ανατήχθηκαν από τους εταίρους του έργου 50000&1 SEAPs και τις
προσπάθειές τους να στηρίξουν πιλοτικούς δήμους κατά την κατάρτιση στιβαρών σχεδίων
μέτρησης.
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